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Petre C. Gherghe
La ceas aniversar
Împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani de viaĠă úi 45 de ani de activitate
dedicaĠi cercetării útiinĠifice a catedrei universitare, reprezintă pentru cei ce l-au
cunoscut pe profesorul Petre Gherghe (colegi, prieteni, colaboratori, studenĠi) un
prilej de bucurie pentru a-l omagia prin mesajele, aprecierile úi amintirile oferite, în
scris, redacĠiei acestui volum care a văzut lumina tiparului sub egida Muzeului
JudeĠean Gorj „Alexandru ùtefulescu” din Târgu-Jiu. Această oportunitate nu este
întâmplătoare úi are în vedere faptul că soĠii Gherghe Petre úi Otilia, după
absolvirea studiilor universitare s-au angajat ca muzeografi la muzeul din Târgu-Jiu
care îúi avea sediul pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 75 úi au lucrat, aici, timp de
13 ani (1968-1981), activitate care pe lângă multe altele* , s-a finalizat după o
asiduă documentare locală úi naĠională – cu organizarea expoziĠiei permanente în
noul sediu al muzeului din Strada Geneva, nr. 8 (fosta Prefectură a judeĠului Gorj).
ExpoziĠia a fost vernisată oficial pe data de 6 mai 1981.
Îmi face plăcere să precizez úi faptul că după plecarea soĠilor Gherghe la
Craiova, în anul 1981, relaĠiile cu colegii de la Muzeul JudeĠean Gorj „Alexandru
ùtefulescu” au rămas úi sunt de prietenie úi colaborare atât în domeniul muzeologiei
câr úi al cercetării útiinĠifice.
Prezentăm în continuare, momente din viaĠa úi activitatea profesorului Petre
Gherghe.
S-a născut la data de 1 ianuarie 1947, în localitatea Buiceúti, judeĠul
MehedinĠi. Clasele primare le face în satul natal, clasele V-VII în comuna
Butoieúti, judeĠul MehedinĠi, iar liceul la Filaúi, judeĠul Dolj.
Studiile superioare le urmează la Universitatea „Babeú-Bolyai” din ClujNapoca, frecventând cursurile facultăĠii de Istorie-Filozofie, specialitatea Istorie.
x Stagii de perfec܊ionare profesională
- 1975 – Curs de specializare a muzeografilor în domeniul „săpături
arheologice”, durata 45 de zile; Atestat nr. 3276/16 octombrie 1975.

*

Am în vedere faptul că soĠii Gherghe pe lângă cercetarea de specialitate în domeniul istoriei, au
efectuat úi cercetări de teren în domeniul etnografiei care s-au finalizat cu achiziĠii de construcĠii
reprezentative din punct de vedere arhitectural pentru Gorj (după principii muzeografice de
conservare úi restaurare) a primei case în Muzeul Arhitecturii Populare de la Cutrtiúoara sub
îndrumarea de specialitate a doamnei Otilia Gherghe.
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-1981 – Program de pregătire profesională a muzeografilor arheologi desfă܈urat
sub formă de curs ܈i finalizat printr-o lucrare personală; durată totală 2 ani;
Certificat de absolvire nr. 0005180/25.02.1981.
-1984 – Schimburi interacademice de scurtă durată, pe probleme de Arheologie
Latène (Polonia), între Academia de ܇tiin܊e Sociale ܈i Politice din România ܈i
Academia de ܇tiin܊e din Polonia.
- 1986 – 1990 Program de perfec܊ionare profesională; Adeverin܊ă nr.
145/26.IV.1990.
x Titlul academic: Doctor în istorie (1995) cu teza Contribuаie la
cunoaЮterea civilizaаiei geto-dacice din Oltenia sus܊inută la Institutul
Na܊ional de Tracologie, Bucure܈ti – conducător ܈tiin܊ific prof. univ. dr.
docent Dumitru Berciu.
x Ruta profesională:
- Muzeograf, apoi muzeograf principal la Muzeul Jude܊ean Gorj, Tg. Jiu (până
în 1981) 1 .
- Arheolog, apoi arheolog principal la Academia Română – Centrul de ܇tiin܊e
Sociale ܈i Politice, azi Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu
Plop܈or”, Craiova (până în 1988).
- Director la Complexul Muzeal Jude܊ean Dolj, Craiova (1988-1990).
- Consilier ܈i inspector de specialitate la Inspectoratul pentru Cultură ܈i Artă al
Jude܊ului Dolj (1990-1991).
- Lector universitar (1991), conferen܊iar univ. dr. (1998), profesor univ. dr.
(2001) la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, Universitatea din Craiova
(str. Al. I. Cuza, nr. 13).
- Secretar ܈tiin܊ific ܈i prodecan (2000-2012).
x Activitatea didactică
- Titular al cursurilor de LicenĠă: Istoria veche a României, Introducere în
Arheologie, Preistorie generală, Muzeologie generală (la specializările Istorie
úi Istorie o limbă străină), Istoria societăĠii omeneúti (la specializarea
Sociologie, 2005-2008) úi al cursurilor de Master: Dacia úi Imperiul Roman,
Arheologie romană úi, Muzeologie (la specializarea Cercetarea úi conservarea
mărturiilor istorice), Mărturii arheologice úi izvoare greco-romane referitoare
la spaĠiul carpato-danubian (la specializarea Receptarea antichităĠii greco
1

Vezi Anexa 1
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romane în cultura greco-romană - Facultatea de Litere).
- Responsabil practică arheologică úi de muzeu pentru studenĠii din anul I sau
II, (specializările Istorie ܈i Istorie – Lb. străină), în perioada 1996 -2013.
- În anul 2013 a condus un grup de studenĠi de la specializarea Istorie în vizită
de documentare la Roma, ca răspuns la invitaĠia primită de la Accademia di
Romania (director Prof. univ. dr. Mihai Bărbulescu, membru corespondent al
Academiei Române).
x Preocupări academice ܈i de cercetare ܈tiin܊ifică
- 12 căr܊i ( autor, coautor, colaborator) ܈i o carte edi܊ie îngrijită.
1. Istoria ilustrată a Craiovei, Editura „Dova”, Craiova, 1996, (colaborator).
2. AЮezări Юi cetăаi geto-dacice din Oltenia, cu Cuvânt de început (p. 11-14)
semnat de prof. univ. dr. doc. Dumitru Berciu, Editura Universitaria, Craiova,
1997, (Petre Gherghe).
3. Monumentele Craiovei, Editura Helios, Craiova, 1998, tipărită în acela܈i an
܈i în limbile franceză, engleză ܈i germană (coautor) tipărită, în acela܈i an, ܈i în
limbile franceză, engleză ܈i germană.
4. Repertoriul informaаiilor Юi descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca
Latène, Editura Universitararia, Craiova, 2001 ( Petre Gherghe).
5.Dicаionarul istoric al localităаilor din judeаul Dolj, vol.I ,II, III, Editura
Alma, Craiova, 2004 (colaborator).
6. Facultatea de Stiinаe Socio-Umane (2000-2008). Monografie, Editura
Universitaria, Craiova, 2008 (coautor).
7. Istoria veche a României, Edi܊ia a II-a, Editura Universitaria, Craiova, 2009
(Petre Gherghe).
8. Facultatea de Эtiinаe Sociale (2000-2010). Monografie,
Universitaria, Craiova, 2010 (coautor).

Editura

9. Istoria Craiovei. Mărturii arheologice Юi numismatice (Petre Gherghe, L.
Amon), Editura Universitaria, Craiova, 2010.
10. Opaiаele romane Юi romano-bizantine descoperite în teritoriul Sucidavei
(Petre Gherghe, Mirela Cojoc), Editura Universitaria, Craiova, 2011.
11. Repertoriul informaаiilor Юi descopeririilor arheologice din judeаul
Mehedinаi (Petre C. Gherghe, Romeo A. Popa), Editura Sitech, Craiova, 2013.
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12. AЮezarea Юi necropola geto-dacică de la Spahii-Câmpul Spahiului, jud.
Gorj, Editura Măiastra, Tg. Jiu, 2015 (Petre Gherghe).
*
13. Lucian Ro܈u, Începuturile artei pe teritoriul României, Editura Sitech,
Craiova, 2014 (edi܊ie post-mortem îngrijită ܈i cu text În loc de Prefaаă de Petre
Gherghe).
x 6 cursuri universitare
1. Preistorie generală, Reprografia Universită܊ii din Craiova, Craiova, 1994.
2. Introducere în Arheologie, Reprografia Universită܊ii din Craiova, Craiova,
2000 ܈i o altă edi܊ie, Craiova 2008.
3. Istoria veche a României, vol. I, Reprografia Universită܊ii din Craiova,
Craiova, 2003.
4. Muzeologie generală, 2008 (mss).
5. Istoria veche a României, vol. II, Reprografia Universită܊ii din Craiova,
Craiova, 2010.
6. Istoria veche a României, vol. II, Tipografia Mirror, Craiova, 2012.
x Participant la 272 de sesiuni ܈tiin܊ifice, simpozioane, colocvii, congrese
na܊ionale ܈i interna܊ionale.
x Circa 160 de studii ܈i articole apărute în publica܊ii de specialitate
(locale, na܊ionale ܈i interna܊ionale), volume colective, presă (vezi Anexa
2 pentru jude܊ul Gorj), reviste culturale ܈i de popularizare 2 .
1. Petre Gherghe, Centrul ceramic de la ЭtefăneЮti – Gorj, în „ Revista
muzeelor ܈i monumentelor”, nr. 3, Consiliul Culturii, Direc܊ia Muzee,
Bucure܈ti, 1977, p. 9-14.
2. Otilia Gherghe, Petre Gherghe, Tezaurul de la BumbeЮti-Jiu în „ Revista
muzeelor”, nr. 2, Consiliul Culturii, Direc܊ia Muzee, Bucure܈ti, 1977, p.9 ܈i
urm.
3. Petre Gherghe, Câteva date despre cercetările arheologice din necropola Юi
aЮezarea geto-dacică de la Turburea, jud. Gorj, în „ Revista muzeelor ܈i
monumentelor!, nr. 10, Consiliul Culturii Direc܊ia Muzee,Bucure܈ti, 1977, p.
58-61.


2

Prezentare selectivă
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4. Petre Gherghe, O statuetă de bronz a zeiаei Minerva, în „Revista muzeelor ܈i
monumentelor”, nr. 1, de Consiliul Culturii, Direc܊ia Muzee, Bucure܈ti, 1978,
p. 72 ܈i urm.
5. Petre Gherghe, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din
aЮezarea Юi necropola geto-dacică de la Turburea-Spahii, în „ Litua. Studii ܈i
comunicări”, 1, Tg. Jiu, 1978, p.15-31.
6. C. Peolescu, Petre Gherghe, Gh. Calotoiu, AЮezarea romană de la SăceluGorj, în „Litua. Studii ܈i cercetări”, 1, Tg. Jiu, 1978, p. 32-35.
7. Petre Gherghe, Cercetările arheologice de salvare efectuate în necropola Юi
aЮezarea geto-dacică de la Turburea, judeаul Gorj, în „Litua. Studii úi
cercetări”, 1, Tg. Jiu, 1978, p. 15-32.
8. L. Petculescu, Petre Gherghe, Coiful roman de la BumbeЮti-Jiu, în „ Studii ܈i
cercetări de istorie veche ܈i arheologie”, tom 30, Institutul de Arheologie
Bucure܈ti, 1979, p. 603 ܈i urm.
9. Petre Gherghe, Gh. Calotoiu, Săpăturile din aЮezarea geto-dacică la SocuBărbăteЮti, în „Materiale Юi cercetări arheologice”, Consiliul Culturii
Bucure܈ti în colaborare cu Academia de ܇tiin܊e Sociale ܈i Politice, Oradea,
1979, p. 91-99.
10. Petre Gherghe, AЮezarea daco-getică de la Socu-BărbăteЮti, în „Materiale
Юi cercetări arheologice” a XIV-a sesiune anuală de rapoarte, Consiliul
Culturii Bucure܈ti în colaborare cu Academia de ܇tiin܊e Sociale ܈i Politice,
Tulcea, 1980, p. 186-190.
11. Petre Gherghe (coautor), A XIV-a sesiune anuală de rapoarte privind
rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1979, în „ Revista de Istorie”, 6,
33, Editura Academiei RSR, Bucure܈ti, 1980, p. 1195-1199.
12. Petre Gherghe, Descoperiri arheologice din prima vârstă a fierului în
judeаul Gorj, în „Contribu܊ii istorice, filologice, sociologice, ecologice”, 6,
Centrul de cercetare al Academiei de ܇tiin܊e Sociale ܈i Politice, Craiova, 1981,
p.7.
13. Alexandru Oancea, Petre Gherghe, Depozitul de bronzuri de la DrăguаeЮti,
jud. Gorj, în „Studii ܈i cercetări de istorie veche ܈i arheologie”, 32, 2, Institutul
de Arheologie Bucure܈ti, 1981, p. 265-269.
14. Petre Gherghe, C. Petolescu, ܇t. Olteanu, P. Diaconu, A XV-a sesiune de
rapoarte privind cercetările arheologice din România, în „Revista de istorie”,
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Olt (Sucidava), în „Cronica Cercetărilor arheologice din România. Campania
2003”, A XXXVIII-a Sesiune na܊ională de rapoarte arheologice. Ministerul
Culturii, Cluj-Napoca, 26-29 mai 2004, Bucure܈ti, 2004, p. 100-102.
101. Petre Gherghe, Desa – un sit arheologic mai puаin cunoscut, în „Analele
Universită܊ii din Craiova”, Seria Istorie, An IX, nr. 9, 2004, p. 11-20.
102. Petre Gherghe, Lucian Amon, Noi elemente de arhitectură descoperite în
zona cetăаii romano-bizantine de la Sucidava-Celei (judeаul Olt) în campaniile
de cercetări arheologice din anii 2002 Юi 2003, în vol. „Istorie ܈i societate”, M.
Cîrstea, L. Damean, D. Liciu (coordonatori), Universitatea Craiova, Facultatea
de Istorie, Editura „Mica Valahie”, Bucure܈ti, 2004, p. 11-24.
103. Petre Gherghe, Desa – un sit arheologic mai puаin cunoscut, în „Analele
Universită܊ii Craiova”, an IX, nr. 9, 2004, p. 11-20.
104. Petre Gherghe (coautor), Corabia, jud. Olt (Sucidava), în Cronica
Cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune
na܊ională de rapoarte arheologice. Constan܊a, 31 mai-3 iunie 2006, Ministerul
Culturii, Bucure܈ti, 2006, p. 138-140.
105. Petre Gherghe, Dovezi arheologice ale prezenаei romane la Pelendava
(secolele II-III p. Chr.), în „ Analele Universită܊ii din Craiova”. Seria Istorie,
An XI. Nr. 11, 2006, p. 53-62.
106. Petre Gherghe, (coautor) Rezultatele ultimelor campanii de cercetări
arheologice din interiorul cetăаii romano-bizantine de la Sucidava (jud. Olt), în
„Drobeta”, XVI, Anuarul Muzeului Regiunii „Por܊ile de Fier”, Drobeta-Turnu
Severin, 2006, p. 201-206.
107. Petre Gherghe, L. Amon, Noi date în legătură cu podul lui Constantin cel
Mare de la Sucidava, în „Pontica”, XL, Anuarul Muzeului de Istorie Na܊ională
܈i Arheologie, Constan܊a, 2007, p. 359-369.
108. Petre Gherghe, L. Amon, Cercetările arheologice de la Sucidava-Celei,
jud. Olt. Campania 2006, în „Analele Universită܊ii din Craiova”, Seria Istorie,
nr. 12, 2007, p. 45-58.
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109. Petre Gherghe, L. Amon, Încă o construcаie unicat descoperită la
Sucidava (judeаul Olt), în „Oltenia. Studii ܈i comunicări”, Arheologie ܈i Istorie,
Craiova, 2008, p. 119-125.
110. Petre Gherghe, Amforele romane descoperite la Sucidava, în „Analele
Universită܊ii din Craiova” Seria Istorie, anul XIII, nr. 1 (13), 2008.
111. Petre Gherghe, Lucian Amon, Rezultatele cercetărilor arheologice de la
Sucidava-Celei (judeаul Olt). Campania 2007, în „Analele Universită܊ii din
Craiova”, Seria Istorie, anul, XIII, nr. 1(13), 2008.
112. Petre Gherghe, Mircea Negru, Roman Amphorae found at Sucidava, în
„Analele Universită܊ii din Craiova”, Seria Istorie, anul XIII, nr. 1(13), 2008.
113. Petre Gherghe, Prezenаa romano-bizantină în Dacia, cu referire specială
la Oltenia, în volumul „Per Teresa Obiettivo Romania. Studii e ricerche in
ricardo di Teresa Ferro”,2 a cura di Giampaolo Borghello, Daniela Lombardi,
Daniele Pantaleoni, Editrice Universitaria Udinese SRL, Udine, Forum 2009, p.
89-100.
114. Petre Gherghe, Lucian Amon, Noi informaĠii cu privire la edificiile
descoperite în cetatea romano-bizantină de la Sucidava (judeĠul Olt), în
volumul „Politică, diplomaĠie úi război. Profesorul Gheorghe Buzatu la 70 de
ani”, Editura Universitarie, Craiova, 2009, p.60-68.
115. Petre Gherghe, Florian Olteanu, Ipoteze istoriografice privind
identificarea toponimului antic Ad Mutrium / Amutria / Amutrian , în vol.
„Filia܈i. Istorie ܈i cultură pe valea Jiului” (coordonator D. Ciobotea), Craiova,
2010, p. 28-33.
116. Petre Gherghe, Profesorul universitar Юi arheologul Lucian RoЮu, în vol.
„Filia܈i. Istorie ܈i cultură pe valea Jiului” (coordonator D. Ciobotea), Craiova
2010, p. 329-331.
117. Petre Gherghe, Zorile istoriei în arealul oraЮului FiliaЮi (Preistoria Юi
Antichitatea), în vol. „Filia܈i. Istorie ܈i cultură pe valea Jiului” (coordonator D.
Ciobotea), Craiova, 2010, p. 13-27.
118. Petre Gherghe Apariаia Юi răspândirea creЮtinismului în Dacia, cu privire
specială la Sucidava, în vol. „Episcopia Slatinei ܈i Romana܊ilor”, Anul III, vol.
2, Slatina, 2010, p. 51-62.
119. Petre Gherghe, Lucian Amon, Cercetările arheologice de la Sucidava
(judeаul Olt). Campania 2009, în „Analele Universită܊ii din Craiova”, Istorie,
An XV, nr. 1 (17), 2010.
120. Petre Gherghe, Lucian Amon, Rezultatele cercetărilor arheologice de la
Sucidava, judeаul Olt, efectuate în perioada 2003-2009, în „Analele
Universită܊ii din Craiova”, Istorie, An XV, nr. 1(17), 2010.
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121. Petre Gherghe, Florin Ridiche, Marius Bâsceanu, Câteva consideraаii
privind descoperirile de epocă Latène din arealul geografic Desa-Ciuperceni,
judeаul Dolj, în „Analele Universită܊ii din Craiova”, Istorie, An XV, nr. 1(17),
2010.
122. Petre Gherghe, Lucian Amon, Mirela Cojoc, Cercetările arheologice de
la Sucidava (judeаul Olt). Campania 2010, în „Analele Universită܊ii din
Craiova”, Istorie, An XV, nr. 2(18), 2010.
123. Petre Gherghe, Lucian Amon, Mirela Cojoc, O monedă thasiană
descoperită la Corabia, judeаul Olt, în „Analele Universită܊ii din Craiova”,
Istorie, An XV, nr. 2(18), 2010.
124. Petre Gherghe, L. Amon, Repertoriul monumentelor sculpturale Юi
inscripаiilor votive din sec. II-VI p. Chr. descoperite la Sucidava, în volumul
omagial Continuitate istorică în spa܊iu ܈i timp „Profesorul Vladimir Osiac la 70
de ani”, Editura Universitaria, Craiova 2011, p. 86-103.
125. Petre Gherghe, L. Amon, M. Cojoc, Noutăаi sucidavense. O sinteză a
cercetărilor din ultimii ani, în „Muzeul Oltuluii”, nr. 1, Anuarul Muzeului
jude܊ean Olt, Slatina, 2011, p. 61-76.
126. Petre Gherghe, L. Amon, Cetatea romano-bizantină Sucidava: o sinteză
a celor mai semnificative rezultate ale cercetărilor arheologice din ultimii ani,
în „Stat ܈i societate în Europa”, vol. III, (coord. M. Cârstea ܈i Sorin Damean),
Editura Universitaria, Craiova, 2011, p. 30-41.
127. Petre Gherghe, Lucian Amon, O amforă Юtampilată descoperită în
cetatea romano-bizantină de la Sucidava (judeаul Olt), în „Analele Universită܊ii
din Craiova”, Istorie, An XVI, nr. 1(19), 2011.
128. Petre Gherghe, Florin Ridiche, Marius Bâsceanu Consideraаii privind
descoperirile monetare de la Desa jud. Dolj Юi consecinаele crizei economice a
Imperiului Roman la nord de Dunăre, în „Analele Universită܊ii din Craiova”,
Istorie, An XVI, nr. 1(19), 2011.
129. Petre Gherghe, C. Cî܈laru, Un cap de statue romană descoperit la
Săcelu, judeаul Gorj, în „SCIVA”, 64, 3-4, Institutul de Arheologie Bucureúti,
2013, p. 347-353.
130. Vasili܊ă ܇tefan, Petre Gherghe, Despre un presupus tezaur din sec. IV
descoperit la Sucidava în 1928-1929, în „Studii ܈i cercetări numismatice”, serie
nouă, IV (XVI), 2013 (2014), p. 168-176.
131. Petre Gherghe, L. Amon, Noi date referitoare la podul lui Constantin cel
Mare, în „Lamura”, an XII, SN, nr. 138-143, Martie-Aprilie, 2013, p. 25-26.
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132. Petre Gherghe, L. Amon, M. Cojoc, Sucidava. Sit arheologic de
importanаă naаională Юi internaаională, în „Lamura”, an XII, SN, Nr. 138-143,
Martie-Aprilie, 2013, p. 2-4.
133. D. Ciobotea, Petre Gherghe, Istorie Юi civilizaаie doljeană, înainte de anul
1534, în volumul omagial dedicat istoricului Corneliu Tama܈, „Valahia
Cisalutana”, Râmnicul-Vâlcea, 2013, p. 218-249.
134. Petre Gherghe, Mărturii arheologice din epocile geto-dacică Юi romană
descoperite în localităаile doljene situate pe Platforma Bălăciаei, în volumul
„Piemontul Bălăci܊ei” (coordonator D. Ciobotea), Craiova, 2013, p. 158-164.
135. L. Amon, Petre Gherghe, O. Stoica, ܇t. Vasili܊ă, M. Cojoc, Cercetările
arheologice de la Sucidava, judeаul Olt Campania 2013, în „Oltenia”, Craiova
Seria a IV-a, nr. 2, 2014, p.222-226.
x Participări ܈tiin܊ifice internaĠionale
1. The Acta ofthe 16th International Congres of Antique Bronzes - The
Antique Bronzes. Typology, Chronology, organized by the Roumanian
National History Museum, Bucharest, May 26-31, 2003.
2. Roman Lapms discovered in Sucidava, „2nd International Study Congress
on Antique Lighting", Abstracts, organizat la Zalău-Cluj-Napoca, 13-18
mai 2006.
3. Roman amphorae found at Sucidava, Dacia, „The 25th Congress
R.C.R.F.", Abstracts, pp. 12-13, organizat în Albania, la Dures, 24 sept.-1
oct. 2006.
4. A small deposition of roman weapons discovered at Desa, Dolj County,
România, XVI Romec, 2007, Xanten The Roman Military Equipment
Conference. Archăologischer Park/Regional Museum Xanten, Abstract, pp.
10-11, organizat în Germania la Xanten, 13-16 iunie 2007.
5. La nécropole et l’etablissement geto/dace de Turburea-Spahii, dép. De Gorj
(IIe-Ier s.av.j.-C.) International Colloquim, The Iron Gates Region during the
Second Iron Age: Settlements, Necropolises, Treasurses, Drobeta-Tr.
Severin, June 12-15, 2008, organizat sub egida MehedinĠi County Council,
Drobeta Tr. Severin, „Iron Gates” Museum, International Union of the Preand Photohistoric Sciences 30th Commision (IUPPS), Museum of Brăila.
x Responsabil útiinĠific úi membru în colectivele de cercetare a 29
de úantiere arheologice din judeĠele Gorj, Dolj, Olt, MehedinĠi,
Vâlcea.
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x Cercetări arheologice:
- Domenii prioritare: cercetarea arheologică a civiliza܊iei epocilor dacică,
romană ܈i romano-bizantină în 29 de ܈antiere arheologice din care 13 în jude܊ul
Gorj, 6 în Dolj, 4 în Mehedin܊i, 2 în Olt ܈i 1 în jude܊ul Vâlcea. Acestora se mai
alătură participarea sa pe 2 ܈antiere în Dobrogea (Adamclisi-responsabil
܈tiin܊ific prof. Ion Barnea ܈i Capidava- responsabil ܈tiin܊ific prof. Radu
Florescu) ܈i pe ܈antierul de la Sarmizegetusa Regia în Mun܊ii Oră܈tieiresponsabil ܈tiin܊ific prof. Hadrian Dicoviciu).
x ResponsabilităĠi editoriale
- Membru în Colegiul de redacĠie al revistei „Litua. Studii úi cercetări" de la
apariĠie, (1978 -1980) (Anuarul Muzeului judeĠean Gorj „Alexandru
ùtefulescu", Tg. Jiu).
- Membru în Colegiul de redacĠie al revistei „Symposia Thracologica", Nr.
1, apărută la Craiova, 1983 (Revista de specialitate editată sub egida
Institutului de Tracologie din Bucureúti).
- Membru în Colegiul de redacĠie al revistei „Oltenia. Studii úi comunicări",
vol. VII-VIII, Craiova, 1989 (Anuarul Muzeului Olteniei, SecĠia de Istorie,
Craiova).
- Referent úi membru în colegiul de redacĠie al revistei „Drobeta”, seria
Istorie, în mai multe numere apărute după anul 1990 (Anuarul Muzeului
Regiunii „PorĠile de Fier”, Drobeta-Turnu Severin).
- Secretar general de redacĠie, Secretar de redacĠie úi membru în colegiul de
redacĠie al revistei „Analele UniversităĠii din Craiova", Seria Istorie, (19962012).
- Membru în Colegiul de redacĠie al revistei „Oltenia. Studii. Documente.
Culegeri" (Director fondator C.S. Nicolaescu-Plopúor 1923) de la reapariĠie,
(1998 úi în prezent).
- Membru în colegiul de redacĠie al revistei „Analele
UniversităĠii Spiru Haret", din Bucure܈ti, Seria Istorie (2007-2013) etc.
x

ApartenenĠa profesională

-

Membru al Filialei de Tracologie Craiova, a Institutului NaĠional de
Tracologie, Bucureúti, (1986 úi în prezent).
Secretar al Filialei de Tracologie Craiova, a Institutului NaĠional de
Tracologie, Bucureúti, (1986-1989).
Membru fondator al „SocietăĠii Arheologice Române", Bucureúti, (2000 úi
în prezent).
Societatea de Istorie din Oltenia „Izvoarele”, Craiova (membru fondator úi
în prezent).
Societatea prietenii útiinĠei „Gh. ğiĠeica”, Craiova (membru fondator úi
úeful SecĠiei de Arheologie).
Membru în Comisia NaĠională de Arheologie din cadrul Ministerului

-
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Culturii úi Cultelor, (2000-2008).
x Recunoaúteri profesionale:
1. Activitatea didactică desfăúurată la catedră úi cercetarea útiinĠifică efectuată
pe úantierele arheologice din judeĠele Gorj, Olt, Vâlcea, MehedinĠi úi Dolj se
regăseúte în lucrări precum volumele monografice Facultatea de Юtiinаe SocioUmane (2000-2008), Craiova, 2008; Facultatea de ܇tiin܊e Sociale, 2000-2010,
ambele apărute sub egida Ministerului Educa܊iei, Cercetării ܈i Tineretului,
Universitatea din Craiova, Editura Universitaria, Craiova, 2008 ܈i Craiova
2010. Acestora se alătură lucrările biografice semnate de reputaĠi arheologi úi
istorici: Sever Dumitraúcu, Arheologia Română la sfârúit úi început de mileniu.
101 arheologii, Oradea, 1995; C. Avram, Al. Stuparu, Pavel Cucu, Alina
Enache, InterferenĠe spirituale oltene, Craiova, 1999; xxx, PersonalităĠi din
Oltenia. DicĠionar, Craiova, 1999; xxx, DicĠionarul enciclopedic al judeĠului
MehedinĠi, Editura Prier, Drobeta – Tr. Severin, 2003; în enciclopedii care
conĠin biografii de ale unor personalităĠi din diverse domenii: Toni DârĠu,
PersonalităĠi române úi faptele lor, 1950-2000, Iaúi, 2003), Who is who în
România, Enciclopedie úi platformă online cu biografiile personalităĠilor, EdiĠia
a 7-a, 2012.
2. Rezultatele cercetărilor útiinĠifice se găsesc menĠionate în bibliografia mai
multe lucrări de specialitate, unele editate sub egida Academiei Române sau de
către edituri de prestigiu acreditate CNCSIS de Ministerul EducaĠiei úi
Cercetării, în, lucrări de licenĠă, disertaĠie, teze de doctorat, etc.
3. A făcut parte din comisii de examen de LicenĠă, DisertaĠie, grade didactice
(Definitivat, Gradul II úi Gradul I pentru profesorii de istorie din învăĠământul
preuniversitar) úi comisii de doctorat în calitate de referent în centrele
universitare din Iaúi, Bucureúti, Târgoviúte, Sibiu, Craiova; din comisii de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice la nivel de facultate, din comisii
de concurs constituite, la nivelul inspectoratelor úcolare ale judeĠelor Gorj,
MehedinĠi úi Olt pentru ocuparea funcĠiei de Inspector úcolar, specialitatea
Istorie, etc.
4. De asemenea, a fost membru în Comisia Naаională de Arheologie din cadrul
Ministerului culturii, timp de două legislaturi în perioada 2000-2007.
5. Tot ca o recunoa܈tere a activită܊ii profesionale în perioada 2002-2014 i-au
fost decernate de către institu܊ii publice sau academice 23 diplome ( de
participare, de onoare, de merit, jubiliare ܈i de excelen܊ă) 3 .
6. ܇i tot ca o recunoa܈tere a acestei activită܊i Primăria Municipiului DrobetaTurnu Severin, Consiliul Local Drobeta-Turnu Severin, în colaborare cu Casa

3

Vezi Anexa 3.
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Municipală de Cultură ܈i Consiliul Jude܊ean Mehedin܊i i-au acordat într-un
cadru festiv, cu ocazia „Galei premiilor de excelen܊ă – Severin 2014”, trofeul
„Premiul de excelen܊ă”, datat 5 decembrie 2014.
x Granturi/contracte
- Membru în colectivul de cercetare al grantului nr. 5 din 2003, referitor la
DicĠionarul istoric al localităĠilor din Oltenia, judeĠul Dolj, obĠinut de Institutul
de cercetări socio-umane „C.S.Nicolăescu Plopúor” Craiova (filială a
Academiei Române);
- Responsabil grant nr. 92105/2008-2011 cu tema Refacerea conexiunilor
aplicabile continuităĠii istorice, etnice, de grup úi de familie într-o zonă cu
discontinuitate de memorie úi útergere de identitate (cu referire specială la
zona PorĠile de Fier)– RECONEX, obĠinut de IPA Bucureúti.

ANEXA 1
Preocupări muzeografice ܈i arheologice

Debutul în cercetarea ܈tiin܊ifică a fost făcut în anii de studen܊ie prin
sus܊inerea în cadrul cercurilor ܈tiin܊ifice studen܊e܈ti a unor teme referitoare la
istoria na܊ională.
Preocupările pentru cercetarea arheologică au apărut tot în această perioadă,
iar participarea efectivă pe un ܈antier arheologic a fost pentru prima dată în
satul natal, Buice܈ti, jud. Mehedin܊i unde responsabil de ܈antier a fost prof.
univ. dr. Lucian Ro܈u.
În anii următori (1966-1967), a participat la cercetările arheologice
întreprinse pe raza comunei Cire܈u, jud. Mehedin܊i, responsabil de ܈antier
prof. Lucian Ro܈u, la Or܈ova, responsabil de ܈antier cercetător ܈tiin܊ific E.
Bujor de la Institutul de Arheologie din Bucure܈ti ܈i Ostrovul ܇imian,
responsabil ܈antier. prof. L. Ro܈u.
Fiind pasionat de cercetarea arheologică, după terminarea facultă܊ii s-a
angajat la Muzeul Jude܊ean Gorj din Tg. Jiu unde am avut posibilitatea să
continui aceste investiga܊ii.
Între anii 1969-1978 a făcut parte din colectivul ܈tiin܊ific al ܈antierului
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arheologic de la Bumbe܈ti-Jiu, condus de E. Bujor, iar în anul 1979 a fost
numit, de Comisia Na܊ională de Arheologie, responsabilul ܈tiin܊ific al acestui
܈antier unde a efectuat, în colaborare cu colegii de la Muzeul Jude܊ean Gorj din
Tg. Jiu, cercetări arheologice în a܈ezarea civilă romană.
Pentru epoca geto-dacică, primul ܈antier de care a răspuns, a fost cel de la
Turburea-Spahii, jude܊ul Gorj unde în anul 1974 am efectuat o săpătură de
salvare, indetificând o necropolă cu 29 de morminte concentrate ܈i o a܈ezare,
ambele din secolele II-I a. Chr., singurele de acest gen cunoscute până acum în
Oltenia.
În anul 1975, a absolvit cursul de perfec܊ionare a muzeografilor cu
specialitatea „Arheologie” organizat de Centrul special de perfec܊ionare a
cadrelor de pe lângă Ministerul Culturii ܈i a participat pe ܈antiere ܈coală:
Capidava-responsabil de ܈antier prof. Radu Florescu, Adamclisi-responsabil de
܈antier prof. Ion Barnea ܈i Sarmizegetusa Regia-responsabil de ܈antier prof.
univ. dr. H. Daicovici.
În continuare, a condus ܈i efectuat timp de doi ani (1976-1977) cercetări
arheologice în cetatea geto-dacică de la Vâr܊-Tele܈ti, punctul „Cioaca cu
bani”. Ca rezultat al perieghezelor efectuate în zonă, a fost identificat pe dealul
„Ciocul lui Meilă”, de pe raza aceluia܈i sat, o a܈ezare apar܊inând culturii
Co܊ofeni, a܈ezare săpată de subsemnatul în vara anului 1978.
Alte puncte de interes arheologic descoperite cu ocazia perieghezelor ܈i
cercetate sub îndrumarea mea, în calitate de responsabil de ܈antier au fost: o
a܈ezare din epoca bronzului, cultura Glina III, pe raza comunei Turburea, sat
Sipot, în anul 1975, ܈i Oga܈ul Stroii, aceea܈i comună, în 1976; cetatea dacică
fortificată cu val de pământ de pe „Dealul Cetă܊ii”-ora܈ul ܉icleni în anul 1975;
a܈ezarea din epoca bronzului, cultura Glina III, de pe raza comunei Turceni,
satul Turcenii de Jos, în anul 1976 ܈i, apoi, din anul 1978 până în 1988
a܈ezarea geto-dacică din perimetrul comunei Bărbăte܈ti, sat Socu unde a fost
identificată o întinsă a܈ezare, iar în imediata apropiere a acesteia am descoperit
܈i cercetat, împreună cu colegii de la muzeu (Gh. Calotoiu ܈i Elena Bărăgandoar doi ani), dealul folosit de popula܊ia a܈ezării pentru refugiu ܈i apărare. Aici
a fost identificată în anul 1979, pentru prima dată în jude܊ul Gorj, ceramică
geto-dacică pictată.
În colaborare cu Institutul de Arheologie din Bucure܈ti, reprezentat de dr.
C-tin Petolescu în calitate de responsabil de ܈antier a participat începând cu
anul 1976, ca membru în colectivul ܈tiin܊ific, iar din 1983 în calitate de
responsabil de ܈antier, la cercetările arheologice efectuate în a܈ezare ܈i
necropola romană de la Săcelu (Punctele „Turi܊a”, „Gruia” ܈i „La Buha”),
sta܊iune cu ape tămăduitoare cunoscute ܈i apreciate din vremea dacilor ܈i
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atestate documentar încă din vremea romanilor, cercetări care au continuat sub
conducerea mea, cu o mică întrerupere, până în anul 2000.
De asemenea, în anul 1978 s-a numărat printre membrii colectivului de
cercetare de la cetatea geto-dacică de la Polovragi condus de arheologul
Floricel Marinescu de la Muzeul Militar Central din Bucure܈ti.
În primăvara anului 1980, a fost cooptat în colectivul ܈tiin܊ific format din I.
Chicideanu, Venera Rădulescu ܈i Gh. Calotoiu condus de arheologul dr. Radu
Popa, care a avut ca scop cercetarea de suprafa܊ă a zonei ocupate de
depresiunile Novaci ܈i Tismana-Gorj în vedrea depistării de noi obiective
arheologice apar܊inând, în special, secolelor XII-XIV.
Această, periegheză s-a finalizat cu descoperirea de noi obiective de interes
arheologic ܈i s-a finalizat cu deschiderea a două noi ܈antiere pentru perioada
mai sus amintită: Polata-Bârse܈ti ܈i Pade܈-Călugăreni în jud. Gorj. La ultimul
dintre acestea, (Pade܈-Călugăreni) a participat alături de arheologul I.
Chicideanu de la Institutul de Arheologie din Bucure܈ti ܈i a avut satisfac܊ia să
constate în acela܈i sit mai multe nivele de locuire (două a܈ezări din epocile
bronzului ܈i Hallstatt suprapuse de o alta din secolele XII-XIII).
Rezultatele acestor investiga܊ii, periegheze ܈i cercetări arheologice au fost
valorificate ܈tiin܊ific prin articole în reviste de specialitate ܈i prin comunicări
܈tiin܊ifice la sesiunile de rapoarte arheologice organizate pe plan na܊ional.
Totodată, obiectele descoperite au fost valorificate muzeistic în expozi܊ii
temporare organizate la sediul muzeului din Târgul Jiu, iar la sfâr܈itul anului
1980 acestea ܈i-au găsit locul în expozi܊ia permanentă a Sec܊iei de Istorie a
Muzeului Jude܊ean Gorj, prilejuită de mutarea acestuia într-o clădire mult mai
mare ܈i centrală (fosta Prefectură a jude܊ului Gorj), inaugurată pe 6 mai 1981.
A fost preocupat în acela܈i timp, ca rezultatele cercetărilor arheologice să
fie popularizate la nivel de jude ܊dar ܈i pe plan na܊ional prin intermediul
conferin܊elor, expunerilor, articolelor în presa locală ܈i repetatelor interven܊ii la
radio Craiova, radio Bucure܈ti, la TVR, „Teleunivesitatea Craiova”, TV
Oltenia, Terra Sat.
Mai precizez că activitatea desfă܈urată în perioada cât a fost la muzeul din
Tg. Jiu (1968-1981), nu s-a limitat numai la cercetare ܈i valorificare ܈tiin܊ifică.
A avut în vedere ܈i îndrumarea de specialitate în jude܊. Astfel, a participat
alături de colegi, la organizarea de noi colec܊ii sau puncte muzeale, în
diferite comune ale jude܊ului Gorj. În acest sens, pot aminti expozi܊iile
permanente cu profil de muzeu comunal sau colec܊ie muzeală, organizate în
localită܊ile Arcani, Lele܈ti, Runcu, Gro܈erea, Turburea, Siacu, Bărbăte܈ti,
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Stoina ܈.a., contribuind astfel la păstrarea ܈i valorificarea obiectelor de interes
local, la cultivarea respectului pentru cultura ܈i civiliza܊ia înainta܈ilor no܈tri.
Din anul 1981, când a venit la Craiova, a ocupat postul de arheolog ܈i apoi
de arheolog principal la Centrul de ܇tiin܊e Sociale Craiova (în prezent
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plop܈or” al Academiei
Române), unde a lucrat până în anul 1988.
În ace܈ti ani de puternică emula܊ie ܈tiin܊ifică a intensificat munca de
cercetare arheologică pe teren ܈i ca urmare pe lângă ܈antierele arheologice din
Gorj, a deschis în anul 1981 noi ܈antiere în jude܊ul Dolj, unul dintre acestea
fiind cel de la Cernele-Craiova, unde a descoperit prima necropolă getodacică concentrară, de secol IV-III î. Chr. din Oltenia, o a܈ezare geto-dacică cu
două nivele de locuire, care cronologic apar܊in secolelor IV-III ܈i II-I î. Chr.,
suprapuse de alte două nivele mai recente atribuite cronologic secolelor VI d.
Chr. ܈i XIII-XIV d. Chr. Cercetările în a܈ezare au continuat până în 1989, când
au fost sistate din lipsă de fonduri.
Din anul 1982 până în 1990 a făcut parte din colectivul de arheologi
compus din Nicolae Conovici, George Trohani ܈i Vlad V. Zirra condus de
reputatul cercetător ܈tiin܊ific dr. Vlad Zirra, colectiv care a efectuat cercetări
arheologice în a܈ezarea fortificată geto-dacică din Co܊ofenii din Dos, jud.
Dolj. Rezultatele investiga܊iilor au fost publicate sub formă de studiu
monografic.
În anul 1985 a deschis un nou ܈antier arheologic pe raza jude܊ului Dolj, în
localitatea Dobre܈ti-Căciulăte܈ti, ocazie cu care am identificat, în puncte
diferite, o a܈ezare neolitică, una hallstattiană ܈i alta dacică.
În paralel cu celelalte ܈antiere, în anul 1986 am reluat cercetările
arheologice în jude܊ul Gorj, de data aceasta pe raza comunei Stoina, cercetări
care au continuat până în anul 1988, ocazie cu care s-au stabilit sistemul de
fortificare al cetă܊ii dacice, cronologia, s-au identificat locuin܊e ܈i s-a recuperat
un interesant material ceramic.
În anii 1987-1988 s-a numărat printre membrii colectivului de specialitate
condus de profesorul D. Berciu, care efectua cercetări pe cunoscutul ܈antier de
la Buridava-Ocni܊a, jud. Vâlcea.
Din anul 1991 ܈i până în 1995 a făcut parte din colectivul ܈tiin܊ific al
܈antierului arheologic de la Sucidava-Celei, jud. Olt, ܈antier-܈coală al
facultă܊ii noastre. Din anul 1996 (după decesul fostului ܈ef de ܈antier prof.
univ. dr. Octavian Toropu) a preluat conducerea ܈antierului, inclusiv
îndrumarea activită܊ii de practică arheologică a studen܊ilor de la specialitatea
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Istorie ܈i Istorie o limbă străină ܈i am cooptat, ca membru permanent în
colectivul de cercetare pe conf. univ. dr. Lucian Amon, care din anul 2015
(după pensionarea mea) a preluat conducerea cercetărilor.
Având în vedere importan܊a ܈tiin܊ifică a acestui ܈antier arheologic, în
perioada cât a condus cercetările, din grupul de speciali܈ti au făcut parte Florea
Bîciu, Mirela Cojoc, Marius Bîciu de la Muzeul de Arheologie ܈i Etnografie
din Corabia ܈i, pentru perioade diferite de timp, arheologi ܈i cercetători de
renume din România: C.C Petolescu, Liviu Petculescu, Marin Nica, Mircea
Negru, Onoriu Stoica Cristina Mitar, Paul Matiu, ܇tefan Vasili܊ă etc. dar ܈i din
străinătate de la universită܊ile spaniole de la Madrid ܈i Leon Miguel Garcia
Figuerola, Blanca Ester Fernandez Freile ܈i M. Txomin del Pazo.
În prezent, face parte din colectivul ܈tiin܊ific de la Sucidava ܈i se numără
printre membrii grupului de cercetare al unuia dintre cele mai importante
܈antiere arheologice din Oltenia, respectiv Romula-Re܈ca, jud. Olt, responabil
܈tiin܊ific fiind conf. univ. dr. Mircea Negru.

ANEXA 2
Articole apărute în presa gorjeană în perioada 1969-1980
- Noi exponate istorice la Muzeul Judeаean, în „Gazeta Gorjului”, Anul II, Nr. 46
(94), 18 octombrie, 1969, p. 6.
- Un emoаionant omagiu la casa muzeu a Ecaterinei Teodoroiu, în „Gazeta
Gorjului”, Anul VI, Nr. 702, 16 ianuarie 1973, p. 2.
- O importantă descoperire arheologică la castrul roman de la BumbeЮti-Jiu, în
„Gazeta Gorjului”, Anul VI, Nr. 821, 3 iunie 1973, p. 2.
- Descoperire arheologică, în „Gazeta Gorjului”, Anul VII, Nr. 1136, p. 6.
- Consemnări arheologice, în „Coloana”, Supliment politic ܈i social-cultural editat
de „Gazeta Gorjului”, Decembrie, 1975, p. 11.
- Săcelu-străveche aЮezare romană (în colaborare Gh. Calotoiu), în „Gazeta
Gorjului”, Anul IX, Nr. 1222, 7 august 1976, p. 8.
- Cercetări arheologice. Cetatea dacică de la Vîrа (în colaborare cu Elena Marin),
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în „Gazeta Gorjului”, Anul IX, Nr. 1231, 9 octombrie 1976, p. 6.
- Burebista-întemeietorul primului stat centralizat Юi independent geto-dac,în
„Coloana”, Supliment politic ܈i social-cultural editat de „Gazeta Gorjului”, iunie,
1978, p. 8.
- Un nou punct arheologic,în „Coloana”, Supliment politic ܈i social-cultural editat
de „Gazeta Gorjului”, iunie, 1978, p. 8.
- AЮezarea dacică de la Socu, în „Coloana”, Supliment politici ܈i social-cultural
editat de „Gazeta Gorjului”, februarie, 1979, p. 27.
- Complexul arheologic de la BumbeЮti-Jiu, în „Gorjul turistic”, Foaie volantă
editată de Oficiul jude܊ean de turism Gorj, august, 1979, p. 2.
- 2050 de ani de la Constituirea primului stat centralizat Юi independent. Dovezi
arheologice ale permanenаei geto-dacilor în judeаul Gorj, în „Gazeta Gorjului”,
Anul XIII, Nr. 1406, 16 februarie 1980, p. 6.
- 2050 de ani de la Constituirea primului stat centralizat Юi independent. TurbureaSpahii, vatră de cultură materială Юi spirituală geto-dacă, în „Gazeta Gorjului”,
Anul XIII, Nr. 1407, 23 februarie 1980, p. 7
- 2050 de ani de la constituirea primului stat centralizat Юi independent. Vestigii de
fortificaаii geto-dace în judeаul Gorj, în „Gazeta Gorjului”, Anul XIII, Nr. 1408, 1
martie 1980, p.7.
- 2050 de ani de la constituirea primului stat centralizat Юi independent. Cetatea
dacică cu zid din piatră de la Polovragi, în „Gazeta Gorjului”, Anul XIII, Nr.
1413, 5 aprilie 1980, p.6.
- 2050 de ani de la constituira primului stat centralizat Юi independent. Vestigiile
romane de la Cătune, în „Gazeta Gorjului”, Anul XIII, Nr. 1419, 17 mai, 1980, p.
6.
-2050. Primul stat dac centralizat Юi independent. Podoabe Юi monede geto-dacice
descoperite în Gorj, în „Gazeta Gorjului”, Anul XIII, Nr. 1424, 28 iunie 1980, p.7.
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ANEXA 3
-

Diplomă de onoare „50” . Primăria Consiliului Local Corabia, Muzeul de
Arheologie ܈i Etnografie Corabia, 2001.
Diplomă de onoare „50”. Primăria Municipiului Caracal, Muzeul
Romana܊iului Caracal, 2001.
Diplomă de onoare. Societatea de ܇tiin܊e Istorice din România, Filiala Dolj,
2002.
Diplomă. Funda܊ia culturală „Doina ܈i Ion Aldea Teodorovici”, Pite܈tiRomânia, 2004.
Diplomă de onoare. Consiliul Jude܊ean Gorj, Prefectura jude܊ului Gorj,
Muzeul Jude܊ean Gorj „Alexandru ܇tefulescu”, 2005.
Diplomă de onoare. Arhivele Na܊ionale. Direc܊ia Jude܊eană Dolj, 2006.
Diplomă de participare. Universitatea din Craiova, Colectivul de
Sociologie, Institutul Social Oltenia, 2006.
Diplomă de onoare. Universitatea din Craiova, Facultatea de ܇tiin܊e SocioUmane, Catedra de Istorie, 2008.
Diplomă. Ministerul Educa܊iei, Cercetării ܈i Tineretului, Primăria Butoie܈ti,
Consiliul Local Butoie܈ti, Inspectoratul ܇colar Jude܊ean Mehedin܊i, ܇coala
cu clasele I-VIII „C.R. Motru”, Butoie܈ti, 2008.
Diplomă de excelenаă. Consiliul Jude܊ean Gorj 2009.
Diplomă. România. Asocia܊ia Na܊ională „Cultul Eroilor”. Bucure܈ti,
Consiliul Director Central, 2009.
Diplomă de onoare. Universitatea din Craiova. Facultatea de ܇tiin܊e
Sociale, Catedra de Istorie, 2009.
Diplomă de merit. Universitatea din Craiova. Facultatea de ܇tiin܊e SocioUmane, 2009.
Diplomă. Universitatea din Craiova, Facultatea de ܇tiin܊e Sociale, Sec܊ia
Rela܊ii Interna܊ionale ܈i ܇tiin܊e Europene, 2010.
Diplomă de onoare. Ministerul Culturii ܈i Patrimoniului Na܊ional. Direc܊ia
Jude܊eană pentru Cultură ܈i Patrimoniu na܊ional, Vâlcea, 2010.
Diplomă de excelenаă. România. Asocia܊ia Na܊ională „Cultul Eroilor”,
Consiliul Jude܊ean Vâlcea, 2010.
Diplomă jubiliară. România. Asocia܊ia Na܊ională „Cultul Eroilor”, 2010.
Diplomă de onoare. Arhiepiscopia Râmnicului, 2010.
Diplomă de onoare. Centrul de Studii al Rela܊iilor Interna܊ionale, Biblioteca
Jude܊eană „Alexandru ܈i Aristia Aman”, 2010.
Diplomă de merit. Universitatea din Craiova, Facultatea de ܇tiin܊e Sociale,
2010.
Diplomă. Asocia܊ia Na܊ională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Vâlcea
܈i Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, 2013.
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-

Diplomă onorifică. Universitatea din Craiova. Facultatea de Drept ܈i ܇tiin܊e
Administrative, Promo܊ia de studen܊i 2013.
Diplomă de excelenаă. Muzeul Jude܊ean Gorj „Alexandru ܇tefulescu”, Tg.
Jiu, 2014.

ùi acum în încheiere vă urez, să ne trăiĠi mulĠi ani Domnule Profesor, alături
de cei dragi úi să rămâneĠi la fel de activ pe tărâmul cercetării útiinĠifice!

Dr. Dumitru Hortopan
Director al Muzeului JudeĠean Gorj „Alexandru ùtefulescu”
Târgu-Jiu
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Fotografii

Student.

1974 Muzeograf la Muzeul Jude܊ean Gorj, Tg-Jiu,
strada Tudor Vladimirescu, nr. 75.
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1976 Sesiune de comunicări ܈tiin܊ifice „Centenarul Constantin Brâncu܈i”,
organizată la casa de Cultură a Sindicatelor, Tg-Jiu (de la dreapta la stânga: Ion
Mocioi – vice pre܈edinte Comitetul pentru Cultură ܈i Artă Tg-Jiu – Gorj, arhitect
Mago܈ ܈i Elena Udri܈te – director Muzeul Jude܊ean Gorj, Tg-Jiu).

1976. Vernisajul expozi܊iei „Centenarul Constantin Brâncu܈i”. În prim plan
colegii de la muzeu: Domnica Bajmatără, Otilia Gherghe, Gheorghe Calotoiu ܈i
Ion Lăceanu.
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1980. Periegheză organizată în depresiunile Novaci ܈i Tismana, condusă de dr.
Radu Popa. Din colectiv: Venera Rădulescu, Gheorghe Calotoiu, Ion
Chicideanu ܈i Petre Gherghe.
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1981. Inaugurarea expozi܊iei permanente de istorie în noul sediu al Muzeului
Jude܊ean Gorj, de pe strada Grivi܊ei, Nr. 8 (actualmente Geneva, nr. 8): Otilia
Gherghe ܈i Petre Gherghe (6 mai 1981).

1987 Profesorul universitar doctor docent Dumitru Berciu ܈i Petre Gherghe la
cetatea geto-dacică de la Ocni܊a – Buridava, jude܊ul Vâlcea.
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1989 Petre Gherghe director, Complexul Muzeal jude܊ean Dolj, Craiova.

1989 Sesiunea ܈tiin܊ifică de numismatică ܈i arheologie organizată de Complexul
Muzeal Jude܊ean Dolj în „Sala Oglinzilor” de la Muzeul de Artă din Craiova.
Deschiderea festivă: Petre Gherghe – director Complexul muzeal jude܊ean Dolj, dr.
Constantin Preda – pre܈edinte Societatea Numismatică Română, dr. Gheorghe
Poenaru-Bordea – vicepre܈edinte Societatea Numismatică Română, profesor Onoriu
Stoica – pre܈edinte Societatea Numismatică, Filiala Craiova.
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1989. Aspect din timpul desfă܈urării sesiunii de comunicări ܈tiin܊ifice la Sec܊ia de
Istorie a Muzeului Olteniei. În prim plan: Gheorghe Popilian ܈i Petre Gherghe.

1997. Săcelu, jude܊ul Gorj. Studen܊ii de la Specializarea Istorie sub îndrumarea
profesorului Petre Gherghe.
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2000. Sucidava – Corabia, jude܊ul Olt. Aspecte de pe ܈antierul arheologic unde
studen܊ii de la Istorie efectuează practica arheologică sub îndrumarea profesorului
Petre Gherghe.

2008. Studen܊i efectuând măsurători în hypocaustul descoperit în clădirea centrală
din cetate.
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2011. O parte din membrii colectivului de specialitate al ܈antierului arheologic
Sucidava, de la stânga la dreapta. Conf. Univ. dr. Lucian Amon (Craiova), drd.
܇tefan Vasili܊ă (Bucure܈ti), pro. Univ. dr. Petre Gherghe (Craiova) , prof. univ. dr
Constantin Petolescu (Universitatea Bucure܈ti), prof. O. Stoica (Societatea
Numismatică Română – Filiala Craiova).

2016. Grup de studen܊i la intrarea în incinta cetă܊ii romano-bizantine.
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2002. Desa. Studen܊ii de la Istorie sub îndrumarea de specialitate a profesorului
Petre Gherghe, efectuând cercetări arheologice în tumulul cu morminte hallstattiene.

2007. Romula, Comuna Dobrosloveni, jude܊ul Olt, studen܊i (în plan secund) ܈i
muncitori în timpul cercetărilor arheologice efectuate în cel mai mare ora ܈de epocă
romană din Oltenia.
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2007. Colectivul de cercetare (de la stânga la dreapta): conf. Univ. dr. Lucian
Amon (Craiova), conferen܊iar universitar. Dr. Mircea Negru - ܈ef ܈antier arheologie
(Bucure܈ti), prof. univ. dr. Petre Gherghe (Craiova) ܈i prof. Mihai George (Muzeul
Romana܊iului din Caracal).

2003. Craiova. Alături de reputa܊ii dascăli: prof. univ.dr. Corneliu Mihail Lungu ܈i
prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu de la Universitatea din „Bănie”.
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2004. Universitatea din Craiova – „Sala Albastră”. Ceremonia de absolvire a
studen܊ilor, promo܊ia 2004: prof. univ. dr. Vladimir Osiac – decan, prof. univ. dr.
Petre Gherghe ܈i prof. univ. dr. Dinică Ciobotea.

2007. Universitatea din Craiova – „Sala Albastră”. Festivitatea de deschidere a
anului universitar 2007/2008, la Facultatea de Istorie-Filozofie-Geografie. De la
dreapta la stânga: conf. Univ. dr. Nicolae Mătăsaru, prof. univ. dr. Dumitru
Otovescu, prof. univ. dr. Petre Gherghe, prof. univ. dr. Ion Pătroiu, prof. univ. dr.
Viorica Tomescu ܈i prof. univ. dr. Aurel Pi܊urcă.
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Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani

În prima zi a acestui an profesorul Petre Gherghe a împlinit 70 de ani.
MehedinĠean prin naútere, clujean prin studiile superioare úi oltean prin orizontul
cercetărilor sale, destinul l-a purtat prin muzeografie (la Târgu Jiu, apoi director al
Complexului Muzeal JudeĠean Dolj din Craiova), prin cercetarea útiinĠifică (la
Centrul Academiei Române din Craiova), chemat pe urmă la universitatea
craioveană, ca profesor la Facultatea de Istorie, Filozofie úi Geografie, ulterior la
Departamentul de Istorie úi RelaĠii InternaĠionale al FacultăĠii de Drept úi ùtiinĠe Sociale.
Numitorul comun al acestor structuri instituĠionale diverse prin care a trecut era
cercetarea arheologică úi învăĠământul de arheologie, slujite de Petre Gherghe cu
devotament vreme de peste patru decenii. Sunt deceniile în care colegii bucureúteni
au fost, treptat, parcă mai puĠin interesaĠi decât înainte de antichităĠile oltene,
decenii în care câĠiva remarcabili arheologi úi istorici olteni ne-au părăsit prea
repede.
Petre Gherghe s-a consacrat în două direcĠii fundamentale: arheologia úi
istoria epocii geto-dace, apoi arheologia úi istoria epocii romane. A întreprins
cercetări arheologice în aúezările úi necropolele geto-dacice de la Turburea, SocuBărbăteúti, Dobreúti, Cernele-Craiova, Stoina, Buridava, CoĠofenii din Dos. Din
acelaúi domeniu úi-a susĠinut doctoratul (1995), cu teza ContribuĠie la cunoaúterea
civilizaĠiei geto-dacice din Oltenia (sub conducerea profesorului Dumitru Berciu).
A lucrat úi a condus úantiere arheologice în importantele aúezări romane de la
Romula, Sucidava-Celei, Corabia, judeĠul Olt, Săcelu úi Bumbeúti-Jiu, judeĠul Gorj,
Desa, judeĠul Dolj. A fost interesat úi de alte descoperiri din perioada romană, de la
Bălăneúti, Maghereúti, Barza etc. Activitatea sa arheologică pentru cele două etape
esenĠiale ale istoriei noastre vechi acoperă în bună măsură judeĠele Gorj, Dolj, Olt,
Vâlcea úi MehedinĠi. Rezultatele le-a comunicat prin zeci de rapoarte arheologice,
articole úi studii în reviste de specialitate din România („Studii úi cercetări de
istorie veche úi arheologie", „Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne”,
„Revista muzeelor úi monumentelor", „Materiale úi cercetări arheologice", „ThracoDacica", „Oltenia. Studii úi comunicări", „Litua. Studii úi cercetări", „Arhivele
Olteniei", „Symposia Thracologica", „Analele UniversităĠii din Craiova",
„Drobeta",”Pontica”, „Cronica Cercetărilor arheologice” etc.) ori în actele unor
congrese internaĠionale. A fost úi este membru în colegiile redacĠionale ale unora
din revistele pomenite. A publicat úi descoperiri din preistorie (cum ar fi cele de la
Turceni, DrăguĠeúti, VârĠ). De asemenea, a participat la cercetările arheologice din
alte regiuni ale României, la Adamclisi, Capidava úi Sarmizegetusa dacică, pe când
acestea erau conduse de Ion Barnea, Radu Florescu, respectiv Hadrian Daicoviciu.
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Profesorul Petre Gherghe a fost prezent la peste 270 de sesiuni útiinĠifice,
colocvii, simpozioane úi congrese naĠionale, precum úi la întrunirile internaĠionale
de la Bucureúti (The 16th International Congress of Antique Bronzes), Zalău úi
Cluj-Napoca (2nd International Study Congress on Antique Lighting), Durres (The
25th Congress of Rei Cretariae Romanae Fautores), Xanten (Sixteenth Roman
Military Equipment Conference), Drobeta-Turnu Severin (International
Colloquium. The Iron Gates Region during the Second Iron Age).
Din cărĠile sale menĠionez aici Aúezări úi cetăĠi geto-dacice din Oltenia
(1997), Repertoriul informaĠiilor úi descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca
Latène (2001), Aúezarea úi necropola geto-dacică de la Spahii-Câmpul Spahiului,
judeĠul Gorj (2015), iar din cele publicate în colaborare - DicĠionarul istoric al
localităĠilor din judeĠul Dolj (2004), Istoria Craiovei. Mărturii arheologice úi
numismatice (2010), OpaiĠele romane úi romano-bizantine descoperite în teritoriul
Sucidavei (2011), Repertoriul informaĠiilor úi descoperirilor arheologice din judeĠul
MehedinĠi (2013).
A scris interesante pagini despre cei care l-au precedat în cercetarea antichităĠilor
din Oltenia, C. S. Nicolaescu-Plopúor, Dumitru Tudor úi Gheorghe Popilian Lucian
Roúu. Petre Gherghe a înĠeles – ceea ce prea puĠini cercetători arheologi o fac – că
este necesară apropierea disciplinei noastre de publicul larg. Acestui public i se
adresează Istoria ilustrată a Craiovei (1996), ori Monumentele Craiovei (1998, cu
ediĠii úi în franceză, engleză úi germană), ca úi paginile despre antichitate pe care le-a
semnat în monografiile ori culegerile de studii dedicate istoriei oraúelor Filiaúi,
Calafat, Corabia, Piemontul BălăciĠei. În acelaúi spirit, în „Mitropolia Olteniei”,
Craiova, úi „Episcopia Slatinei úi RomanaĠilor”, Slatina, a prezentat monumentele
paleocreútine de la Sucidava.
La catedră, profesorului Petre Gherghe i s-au încredinĠat cursuri magistrale úi
cursuri speciale la nivel licenĠă (Istoria veche a României, Introducere în
Arheologie, Preistorie generală, Muzeologie generală), cursuri la nivel masterat
(Dacia úi Imperiul Roman, Arheologie romană, Mărturii arheologice úi izvoare
greco-romane referitoare la spaĠiul carpato-danubian). Multe din ele au fost
tipărite úi retipărite de Universitatea din Craiova. Activitatea didactică a cuprins úi
îndrumarea a zeci de lucrări de licenĠă úi masterat, precum úi lucrările practice pe
úantierele arheologice. În 2013 a condus grupul de studenĠi în arheologie craioveni
în vizita de documentare de la Roma, la invitaĠia Accademiei di Romania, căreia iau dat curs ulterior úi FacultăĠile din Bucureúti, Cluj úi Iaúi, dar pe care au ignorat-o
alte facultăĠi de profil din România.
A útiut că trebuie uneori să accepĠi responsabilităĠi administrative în folosul
altora, al colegilor de breaslă ori al studenĠilor, chiar dacă acestea îĠi frânează
temporar preocupările útiinĠifice personale, fie la Inspectoratul pentru Cultură úi
Artă al JudeĠului Dolj, fie la Facultate, ca secretar útiinĠific úi apoi prodecan, fie ca
membru al Comisiei NaĠionale de Arheologie. Ne-am întâlnit în repetate rânduri la
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colocvii naĠionale ori ne-am regăsit în asemenea structuri administrative, i-am
apreciat discreĠia, echilibrul úi ajutorul prietenesc.
Acum, când Petre Gherghe a împlinit 70 de ani, mă alătur prietenilor úi
colegilor săi, dorindu-i sănătate úi spor în continuare la proiectele sale. La mulĠi
ani!
Prof. univ. dr. Mihai Bărbulescu,
Universitatea „Babeú-Bolyai” Cluj-Napoca
Membru corespondent al Academiei Române
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Profesorul Petre Gherghe – un model de eleganĠă profesională úi
disciplină universitară
Născut în jude܊ul Mehedin܊i, definitivându-܈i studiile în cadrul Universită܊ii
Babe ܈Bolyai, Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea Istorie, Petre Gherghe a
devenit un reper incontestabil în domeniul arheologiei ܈i al istoriei spaĠiului
carpato-dunărean. Teza sa de doctorat Contribuаie la cunoaЮterea civilizaаiei getodacice din Oltenia - sus܊inută la Institutul Na܊ional de Tracologie din Bucure܈ti reprezintă un plus considerabil adus cercetării arheologice de pe teritoriul Daciei
preromane.
Parcursul domnului profesor Petre Gherghe este unul cu adevărat deosebit,
amprenta sa regăsindu-se puternic pe fiecare treaptă a carierei profesionale: Muzeul
Jude܊ean Gorj, Târgu Jiu, unde a fost muzeograf până în 1981; Institutul de
Cercetări Socio-Umane C.S. Nicolaescu Plop܈or, unde a fost arheolog principal,
Complexul Muzeal Dolj al cărui director a fost între 1988-1990; Facultatea de
Istorie, Filosofie, Geografie din cadrul Universită܊ii din Craiova unde a ajuns la
gradul didactic de profesor universitar ܈i a ocupat funcĠiile de secretar ܈tiin܊ific ܈i
prodecan în perioada 2000-2012.
Profesorul Petre Gherghe a avut o remarcabilă activitate didactică,
precedată de o creatoare activitate de muzeograf, de cercetător ܈tiin܊ific ܈i apoi de
cadru didactic universitar. De asemenea, este incontestabilă contribu܊ia marcantă
adusă de domnul Petre Gherghe ca responsabil ܈tiin܊ific al ܈antierului arheologic܈coală de la Sucidava până în anul 2014, úi în continuare ca membru în colectivul
útiinĠific, ܈antier ce a fost introdus în anul 2013 pentru a fi introdus pe lista
Patrimoniului UNESCO, devenind astfel primul obiectiv din Olt ܈i al doilea din
Oltenia, după mănăstirea Horezu, inclus pe lista monumentelor din patrimoniu
mondial.
Fără aportul ܈tiin܊ific al domnului profesor Petre Gherghe în domeniul
epocii dacice, romane ܈i romano-bizantine, cercetarea arheologică ܈i istoria
Olteniei ar fi fost, evident, cu mult mai sărace. Stau mărturie volumele precum
Istoria ilustrată a Craiovei (coautor), AЮezări Юi cetăаi geto-dacice din Oltenia,
Repertoriul informaĠiilor úi descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latène,
Istoria Craiovei. Mărturii arheologice úi numismatice (coautor), OpaiĠele romane
úi romano-bizantine descoperite pe teritoriul Sucidavei (coautor), Aúezarea úi
necropola geto-dacică de la Spahii-Câmpul Spahiului, judeĠul Gorj etc., ܈i cele 160
de studii ܈i articole apărute în publica܊ii de specialitate, volume colective, presă ܈i
reviste culturale. A ܈aminti dintre acestea PrezenĠa romano-bizantină în Dacia, cu
referire specială la Oltenia, în volumul „Per Teresa. Obiettivo Romania. Studii e
ricerche in ricordo di Teresa Ferro”, Noi date în legătură cu podul lui Constantin
cel mare de la Sucidava, în „Pontica”, Desa – Un sit arheologic mai puĠin
cunoscut, în „Analele UniversităĠii din Craiova. Seria Istorie”, A bronze statuete
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discovered at Orodel, Dolj County, în volumul colectiv „The Antique Bronzes.
Typology, Chronology, Authenticity”, Podoabe, piese vestimentare si alte
manifestări de artă geto-dacică descoperite în Oltenia, în „Analele UniversităĠii
din Craiova”, Repertoriul descoperirilor úi informaĠiilor arheologice pentru epoca
getodacică din jud. MehedinĠi, în „Drobeta”, Scrierea la geto-daci, cu referire
specială la Oltenia, în „Analele UniversităĠii din Craiova” etc.
În comunitatea academică din Craiova – ܈i nu numai -, activitatea
profesorului Petre Gherghe a conturat imaginea unui intelectual erudit, elegant ܈i
profund, care a avut înalta ܈tiin܊ă a transformării orelor de curs în adevărate
dezbateri ܈tiin܊ifice, iar orele de practică arheologică în momente de neuitat pentru
cei ce doreau să studieze istoria neamului românesc.
Se pot scrie atât de multe referitor la activitatea ܈tiin܊ifică a dl. Petre
Gherghe, dar ceea ce vreau să subliniez este faptul că, fără cea mai mică îndoială,
cunoa܈terea ܈i în܊elegerea identită܊ii prezente a poporului român ar fi fost
exponen܊ial mai firave ܈i neclare fără cercetarea ܈i contribu܊ia profesională
impecabile a distinsului coleg ܈i prieten Petre Gherghe.

Prof. univ. dr. Vladimir Osiac
Craiova
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Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani
Distinsul nostru coleg a văzut lumina chiar în prima zi a anului 1947 în satul
Buiceúti (com. Butoieúti, jud. MehedinĠi), pe lângă care îúi scurge apele râul Motru,
anticul Mutrius daco-roman.
După úcoala primară la Buiceúti úi „ciclul II” la Butoieúti, a urmat liceul la
Filiaúi, pe care l-a absolvit în anul 1964. Petre Gherghe a moútenit din neam o atracĠie
specială pentru frumos úi ar fi fost un talentat cultivator al artelor plastice. A preferat
însă istoria, cu specializarea arheologie; astfel úi-a finalizat studiile superioare la
Universitatea din Cluj, în anul 1974.
Debutul profesional l-a făcut ca muzeograf (ulterior promovat muzeograf
principal) la Muzeul JudeĠean Gorj (1968-1981). De activitatea sa din acest timp se
leagă primele cercetări din aúezările geto-dacice de la Socu-Bărbăteúti, ùtefăneúti úi
Turburea (toate în jud. Gorj), soldate cu publicări de rapoarte úi alte contribuĠii
ulterioare. Tot aici, la Târgu-Jiu, l-am cunoscut în anul 1975, când, împreună am
pornit să descoperim tainele aúezării daco-romane de la Săcelu; colectivului nostru
li s-au alăturat Gheorghe Calotoiu úi mai apoi Vasile Marinoiu. Aici am beneficiat
de îndrumările în teren ale învăĠătorului Titu Dănescu, graĠie cărora ne-am putut
orienta cercetările úi stabili în linii mari topografia aúezării.
DorinĠa perfecĠionării útiinĠifice l-a chemat pe Petre Gherghe spre centrul
útiinĠific úi universitar de la Craiova, unde a fost angajat ca arheolog (ulterior
arheolog principal) la Centrul de ùtiinĠe Sociale úi Politice (acum Institutul de
Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopúor" al Academiei Române) (19811988).
CalităĠile sale de organizator, alături de calităĠile umane úi colegiale, l-au
recomandat într-un moment dificil ca director al Complexului Muzeal JudeĠean
Dolj, Craiova (1988-1990), apoi consilier úi inspector de specialitate la
Inspectoratul pentru Cultură úi Artă al JudeĠului Dolj (1990-1991).
În acest interval de timp a avut posibilitatea să se dedice deplin acivităĠii de
cercetare. A continuat să efectueze cercetări pe teritoriul judeĠului Gorj (la cetatea
dacică de la Stoina), precum úi în jud. Dolj (ncropola geto-dacică de la CerneleCraiova úi staĠiunea getică fortificată de „Cetatea Jidovilor" de la CoĠofenii din
Dos). De asemenea, a fost cooptat ca membru în colectivul úantierului Buridava
dacică din judeĠul Vâlcea.
În anul 1990, profesorul Octavian Toropu, preocupat de reorganizarea
catedrei de istorie a FacultăĠii de Istorie, Filosofie úi Geografie a UniversităĠii din
Craiova, l-a chemat pe Petre Gherghe să preia, cu titlul de lector, cursul de
arheologie preistorică. În anul 1995 a devenit doctor în istorie (1995) cu teza
ContribuĠie la cunoaúterea civilizaĠiei geto-dacice din Oltenia, susĠinută la
Institutul NaĠional de Tracologie din Bucureúti, sub conducerea útiinĠifică a prof.
univ. dr. Doc. Dumitru Berciu. După câĠiva ani a fost promovat conferenĠiar
universitar (1998), apoi profesor universitar (2001). Aici, din nou, a fost solicitat
pentru sarcini administrative: secretar útiinĠific al FacultăĠii de Istorie, Filosofie úi
Geografie (2000-2008), apoi prodecan (2008-2012).
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În tot acest timp, nu a neglijat activitatea de teren. Astfel, a intrat membru în
colectivul útiinĠific al úantierului arheologic-úcoală de la Sucidava (Corabia, jud.
Olt), unde, de un sfert de veac îúi fac practica arheologică studenĠii UniversităĠii
din Craiova; din 1996 până în anul 2014 a fost responsabilul útiinĠific al aceluiaúi
úantier. De asemenea, a fost responsabilul útiinĠific al úantierului arheologic de la
Desa, jud. Dolj (2001-2013). Din 2007 este membru în colectivul útiinĠific al
úantierului arheologic de la Romula (com. Dobrosloveni, sat Reúca, jud. Olt).
Alături de activitatea de teren, pe multe úantiere arheologice, cercetătorul Petre
Gherghe s-a preocupat de publicarea materialelor arheologice – cele rezultate din
propriile săpături sau altele aflate în patrimoniul unor muzee din Oltenia (din săpături
mai vechi sau din descoperiri izolate). Cele mai importante rezultate ale acestor
cercetări au ajuns la cunoútinĠa lumii savante prin comunicări prezentate la sesiunile
naĠionale anuale de rapoarte arheologice, sesiunile unor muzee sau chiar manifestări
útiinĠifice internaĠionale (The Acta ofthe 16th International Congres of Antique
Bronzes - The Antique Bronzes. Typology, Chronology, organized by the
Roumanian National History Museum, Bucharest, May 26-31, 2003; Roman
Lapms discovered in Sucidava, „2nd International Study Congress on Antique
Lighting", Abstracts, organizat la Zalău-Cluj-Napoca, 13-18 mai 2006; Roman
amphorae found at Sucidava, Dacia, „The 25th Congress R.C.R.F.", Abstracts, pp
12-13, organizat în Albania, la Dures, 24 sept.-1 oct. 2006; A small deposition of
roman weapons discovered at Desa, Dolj County, România, XVI Romec, 2007,
Xanten The Roman Military Equipment Conference. Archăologischer Park /
Regional Museum Xanten, Abstract, p. 10-11, organizat în Germania la Xanten,
13-16 iunie 2007; La nécropole et l’etablissement geto/dace de Turburea-Spahii,
dép. De Gorj (IieIer s.av.j.-C.) International Colloquim, The Iron Gates Region
during the Second Iron Age: Settlements, Necropolises, Treasurses, Drobeta-Tr.
Severin, June 12-15, 2008, organizat sub egida MehedinĠi County Council, Drobeta
Tr. Severin, „Iron Gates” Museum, International Union of the Pre-and Photohistoric
Sciences 30th Commision (IUPPS), Museum of Brăila)
Rodul acesei prodigioase activităĠi este de asemenea concretizat printr-un mare
număr (circa 160) de contribuĠii, apărute în diverse publicaĠii academice (Arhivele
Olteniei, Analele UniversităĠii din Craiova, Dacia, Studii úi cercetări de istorie veche
úi arheologie, Thraco-Dacica) sau publicaĠii ale unor muzee (Drobeta, Litua, Oltenia).
De asemenea, este autor sau coautor a nu mai puĠin de 12 cărĠi, precum úi al mai
multor cursuri universitare (preistorie generală, introducere în arheologie, istoria
veche a României). Rezultatele cercetărilor útiinĠifice le găsim menĠionate sau
citate în bibliografia multor lucrări de specialitate (editate sub egida Academiei
Române sau de către edituri de prestigiu acreditate CNCSIS de Ministerul
EducaĠiei úi Cercetării), în lucrări de licenĠă úi teze de doctorat etc.
A fost de asemenea activ ca memru în colectivele de redacĠie ale unor
publicaĠii: membru în Colegiul de redacĠie al revistei „Litua. Studii úi cercetări" de
la apariĠie (1978) până în 1980 (anuarul Muzeului judeĠean Gorj „Alexandru
ùtefulescu", Tg. Jiu); membru în Colegiul de redacĠie al revistei „Symposia
Thracologica", nr. 1, apărută la Craiova, 1983 (publicaĠie editată de Institutul
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Na܊ional de Tracologie din Bucureúti); membru în Colegiul de redacĠie al revistei
„Oltenia. Studii úi comunicări", vol. VII-VIII, Craiova, 1989 (anuarul Muzeului
Olteniei, SecĠia de Istorie, Craiova); referent úi membru în colegiul de redacĠie al
revistei „Drobeta” (seria Istorie); secretar general de redacĠie, secretar de redacĠie
úi membru în colegiul de redacĠie al revistei „Analele UniversităĠii din Craiova",
seria Istorie (1996-2012); membru în colegiul de redacĠie al revistei „Oltenia.
Studii. Documente. Culegeri" (director fondator C.S. Nicolaescu-Plopúor, 1923) de
la reapariĠie (1998 úi în prezent); membru în colegiul de redacĠie al revistei
„Analele UniversităĠii Spiru Haret", din Bucureúti, Seria Istorie (din 2007 până în
prezent).
Profesorul Petre Gherghe a fost activ în diferite asociaĠii útiinĠice úi culturale
din metropola Olteniei: membru al Filialei de Tracologie Craiova Institutului
NaĠional de Tracologie (1986 úi în continuare); secretar al Filialei de Tracologie
Craiova a Institutului NaĠional de Tracologie, Bucureúti (1986-1989); membru
fondator al SocietăĠii Arheologice Române, Bucureúti (2000 úi în prezent);
Societatea de Istorie din Oltenia „Izvoarele”, Craiova (membru fondator úi în
prezent); Societatea prietenii útiinĠei „Gh. ğiĠeica”, Craiova (membru fondator úi
úeful SecĠiei de Arheologie); membru în Comisia NaĠională de Arheologie din
cadrul Ministerului Culturii úi Cultelor (2000-2007). De asemenea, a fost membru
în colectivul de cercetare al grantului nr. 5 din 2003, referitor la DicĠionarul istoric
al localităĠilor din Oltenia, judeĠul Dolj, obĠinut de Institutul de cercetări socioumane „C.S.Nicolăescu Plopúor” Craiova; precum úi responsabil al grantului nr.
92105/2008-2011 cu tema Refacerea conexiunilor aplicabile continuităĠii istorice,
etnice, de grup úi de familie într-o zonă cu discontinuitate de memorie úi útergere
de identitate (cu referire specială la zona PorĠile de Fier)– RECONEX, obĠinut de
IPA Bucureúti.
Ca o recunoaútere a activităĠii profesionale în perioada 2002-2014 i-au fost
decernate de către instituĠii publice sau academice 23 diplome (de participare, de
onoare, de merit, jubiliare úi de excelenĠă).
Prin opera sa útiinĠifică, profesorul Petre Gherghe se înscrie în pleiada
personalităĠilor importante ale útiinĠei úi culturii din Oltenia. Această prodigioasă
activitate a fost posibilă prin dăruirea sa în serviciul muzei istoriei, dar mai ales graĠie
mediului familial; distinsa sa soĠie, doamna Otilia Gherghe, i-a fost colegă
sărbătoritului nostru la Muzeele Gorjului úi Olteniei úi sprijin devotat (inclusiv moral)
în înfruntarea adversităĠilor cotidiene.
Personal, m-am bucurat, de peste patru decenii, de prietenia colegilor Otilia úi
Petre Gherghe. Dea Domnul să ne vedem úi la centenar.
Ad multos annos !
Prof. univ. dr. Constantin C. Petolescu
BucureЮti
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Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani
A scrie despre activitatea unui coleg la o asemenea importantă – dar ܈i
emo܊ionantă - aniversare este, pe de o parte, o îndatorire plăcută, dar, pe de altă
parte, este ܈i una dificilă, întrucât este nevoie să prezin܊i în pu܊ine cuvinte o muncă
de peste patru decenii în variate domenii.
În primul rând, doresc să eviden܊iez abnega܊ia de care a dat dovadă d-l Petre
Gherghe în cercetarea ܈i valorificarea vestigiilor arheologice de pe tot teritoriul
Olteniei istorice - din Gorjul de nord în Doljul de sud, din Mehedin܊ii de vest, în
Oltul estic. Cercetare efectuată atât în calitate de membru al colectivelor respective,
sub conducerea unor reputa܊i arheologi, ca Lucian Ro܈u, Expectatus Bujor, Floricel
Marinescu, Dumitru Berciu, cât ܈i, mai târziu, ca responsabil ܈tiin܊ific al
săpăturilor. Între ܈antierele cu rezultate notabile amintesc aici doar Desa, Stoina,
Vâr܊-Tele܈ti, Socu-Bărbăte܈ti ܈i Spahii-Câmpul Spahiului, cu vestigii din prima ܈i a
doua epocă a fierului, apoi Romula (Re܈ca) ܈i Sucidava (Corabia), situri de epocă
romană ܈i romano-bizantină de notorietate europeană. Poate că nu e întâmplător ܈i
faptul că ܈i-a început cariera pe ܈antierele arheologice chiar în satul natal, anume în
Buice܈ti, jud. Mehedin܊i.
Dar colegul Petre Gherghe nu s-a mul܊umit doar să descopere vestigii, ci s-a
străduit să le facă cunoscute, atât speciali܈tilor, prin comunicări, rapoarte de
săpătură ܈i articole în reviste de specialitate, cât ܈i publicului larg, prin articole de
presă ori interviuri la radio ܈i TV.
A desfă܈urat o asiduă activitate muzeală, începută ca muzeograf la Muzeul
Jude܊ean Târgu Jiu (1968-1981) ܈i încheiată ca director al Complexului Muzeal
Jude܊ean Dolj din Craiova (1988-1990). În toată această perioadă ܈i-a adus o
contribu܊ie importantă atât la organizarea expozi܊iilor de bază ale muzeelor ori a
altora temporare, cât ܈i la popularizarea descoperirilor ܈i a patrimoniului muzeal
pentru publicul larg.
Între 1981-1988 a desfă܈urat o fructuoasă activitate ca arheolog principal la
Centrul de ܇tiin܊e Sociale ܈i Politice din Craiova al Academiei Române.
În 1995 a ob܊inut titlul de doctor în istorie, cu teza Contribuаie la
cunoaЮterea civilizaаiei geto-dacice din Oltenia, la Institutul Na܊ional de
Tracologie din Bucure܈ti, sub conducerea reputatului profesor Dumitru Berciu.
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Din 1991 s-a integrat în învă܊ământul superior, unde a parcurs întregul
curriculum universitar, de la lector (1991) la conferen܊iar (1998) ܈i, apoi, profesor
(2001) la Facultatea de Istorie, Filozofie, Geografie a Universită܊ii din Craiova.
În cadrul facultă܊ii a desfă܈urat o complexă ܈i bogată activitate, de la
sus܊inerea cursurilor de specialitate la cea de responsabil pentru practica
arheologică ܈i de muzeu (1996-2012), de la cea de secretar ܈tiin܊ific (2000-2008) la
cea de prodecan (2008-2012).
A predat studen܊ilor ܈i studen܊ilor-masteranzi, printre altele, cursurile de
Istoria veche a României, Introducere în arheologie, Preistorie generală, pe care,
de altfel, le-a ܈i tipărit.
De-a lungul deceniilor a sus܊inut zeci de comunicări ܈tiin܊ifice la colocvii,
simpozioane, conferin܊e ܈i congrese - locale, zonale, na܊ionale sau interna܊ionale -,
paleta tematică abordată fiind variată, de la rapoarte arheologice la prezentarea de
piese valoroase, de la aspecte de istorie locală la sinteze.
Opera ܈tiin܊ifică a colegului Petre Gherghe este bogată ܈i variată, întrucât ea
include atât monografii arheologice, sinteze ܈i volume despre monumentele
Craiovei, cât ܈i studii ori articole despre aspecte particulare ori generale ale
preistoriei ܈i protoistoriei Olteniei, fie ca unic autor, fie în colaborare.
Dintre volumele publicate voi aminti aici doar câteva: AЮezări Юi cetăаi getodacice din Oltenia (1997), Repertoriul informaаiilor Юi descoperirilor arheologice
din Oltenia. Epoca Latène (2001), Istoria veche a României (2009), AЮezarea Юi
necropola geto-dacică de la Spahii-Câmpul Spahiului (2015) – toate ca unic autor,
apoi Istoria ilustrată a Craiovei (1996), Monumentele Craiovei (1998) ܈i Istoria
Craiovei. Mărturii arheologice Юi numismatice (2010), toate acestea în colaborare.
A܈a cum se poate observa, de܈i a cercetat variate situri ܈i monumente din
epoci diferite, pasiunea ܈i preocuparea principală a colegului Petre Gherghe au fost
numeroasele a܈ezări, cetă܊i ܈i morminte ale geto-dacilor.
A܈a cum se întâmplă în cazul mai tuturor arheologilor – o profesiune care
implică o muncă îndelungată departe de casă, câteodată în condi܊ii dificile -,
realizările sale n-ar fi fost posibile fără sprijinul familiei.
Dar ܈i rezultatele ob܊inute au fost pe măsură, de la atingerea celei mai înalte
trepte universitare – aceea de profesor, la titlul de doctor în istorie ܈i numeroasele
diplome primite, apoi de membru în colegiile unor reviste de specialitate sau de
responsabil ܈tiin܊ific pe ܈antiere arheologice de referin܊ă din Oltenia. Dar, dincolo
de toate aceste realizări ܈i recunoa܈teri oficiale, cred că principalele satisfac܊ii ale
colegului Petre Gherghe rămân împlinirea unei pasiuni de o via܊ă, mul܊umirea sa
sufletească ܈i aprecierile colegilor.
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Modestia, colegialitatea, pasiunea pentru arheologia ܈i istoria veche a
Olteniei, perseveren܊a în cercetarea ܈i în valorificarea ܈tiin܊ifică ܈i culturală a
rezultatelor muncii sale sunt, după mine, calită܊ile esen܊iale ale domnului Petre
Gherghe. Sunt trăsături pe care le-am putut constata nu doar din opera sa ܈tiin܊ifică,
ci ܈i cu ocazia numeroaselor întâlniri ܈i discu܊ii pe care le-am avut de-a lungul
deceniilor, întrucât ܈i preocuparea mea esen܊ială este civiliza܊ia geto-dacilor.
Acest volum vine să confirme, cu prilejul acestei importante aniversări,
aprecierile colegilor ܈i autorită܊ilor pentru o via܊ă închinată cercetării vestigiilor ܈i a
istoriei Olteniei istorice de către colegul Petre Gherghe.
La Mul܊i Ani cu sănătate!
Prof. dr. Valeriu Sîrbu,
Muzeul Brăilei „Carol I”
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, BucureЮti
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În descifrarea tainelor pământului

Cercetător ܈tiin܊ific de voca܊ie ܈i dascăl pasionat, colegul Petre Gherghe ܈i-a
dedicat întreaga sa carieră profesională unor proiecte majore, de real interes pentru
institu܊iile în care a lucrat. L-am cunoscut îndeaproape pe vremea când s-a angajat
la Institutul de cercetări socio-umane “C.S. Nicolăescu-Plop܈or„ din Craiova (pe
atunci “Centrul de ܇tiin܊e Sociale„ al Academiei Române). Făcea parte din
colectivul de arheologie, dominat de figura impunătoare a d-lui. Gheorghe Popilian
܈i de spiritul dinamic al d-lui. Nica – amândoi arheologi cu vechi state ܈i cu reu܈ite
profesionale, cu un ܈taif inconfundabil. Redimensionarea grupului de arheologi,
prin integrarea colegului Petre Gherghe, a conferit acestuia mai multă for܊ă de
cercetare pe teren ܈i, implicit, o reprezentare profesională admirabilă.
Îmi amintesc că alte colective, precum cele de sociologie ori de economie,
erau mai firave, atât în privin܊a numărului de cercetători, cât ܈i sub aspectul
realizărilor ܈tiin܊ifice. Prezen܊a lui Petre Gherghe în via܊a institu܊iei a fost una caldă
܈i benefică, deoarece, prin atitudine, preocupări ܈i comportament, a contribuit la
afirmarea standardelor de exprimare ale colectivului, din toate punctele de vedere.
Respectul colegial ܈i polite܊ea, amabilitatea ܈i disponibilitatea, devotamentul l-au
caracterizat de-a lungul existen܊ei sale, a܈a încât nu ܈tiu să fi avut vreodată nici cea
mai mică neîn܊elegere cu cineva.
Re܊in cu recuno܈tin܊ă sprijinul pe care mi l-a acordat atunci când am făcut
documentarea pentru elaborarea lucrării de doctorat, înso܊indu-mă la vizitarea casei
lui C. Rădulescu-Motru de la Butoie܈ti ܈i la cunoa܈terea unor persoane care au stat
cândva în preajma marelui gânditor român. Nu am uitat nici ospitalitatea de care a
dat dovadă ulterior, poposind la casa sa natală din localitatea Buice܈ti , ceea ce
probează un suflet generos, descoperit atunci – prin anii 1981 – ܈i care s-a păstrat
nealterat până în zilele noastre.
În perioada carierei universitare am interac܊ionat din nou, în cadrul
Facultă܊ii de ܇tiin܊e Sociale, nu doar colegial, ci ܈i în cadrul echipei de conducere a
facultă܊ii respective. Consiliul Facultă܊ii m-a ales decan în anul 2008 ܈i echipa
formată îl includea ܈i pe colegul Petre Gherghe, în calitate de prodecan, căruia i-am
încredin܊at cea mai importantă responsabilitate – aceea de coordonare a procesului
de învă܊ământ. Am avut mare încredere în acribia ܈i scrupulozitatea de care dăduse
dovadă până aici, dar ܈i în spiritul său temeinic de cooperare cu ceilal܊i prodecani:
Cezar Avram, care răspundea de activitatea de cercetare ܈tiin܊ifică a facultă܊ii, ܈i
Ion Deaconescu, care se ocupa de domeniul rela܊iilor interna܊ionale. Acestora se
adăuga Adriana Neac܈u, care avea rolul de secretar ܈tiin܊ific al Consiliului
Profesoral.
Cred că împreună am dăruit facultă܊ii cei mai frumo܈i ܈i rodnici ani din
evolu܊ia acesteia (2008-2012), atât sub aspect financiar, cât ܈i al activită܊ilor
didactice ܈i de cercetare ܈tiin܊ifică, de promovare profesională a cadrelor didactice.
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Ca ܈i Facultatea de Drept, Facultatea de ܇tiin܊e Sociale organiza săptămânal
evenimente profesionale, men܊inându-se permanent în aten܊ia comunită܊ii locale ܈i
na܊ionale, avea o bogată ܈i statornică rela܊ie de colaborare cu alte institu܊ii similare
din ܊ară ܈i chiar din străinătate. Numărul studen܊ilor era în jur de 1300, majoritatea
acestora fiind ܈i la taxă. În asemenea condi܊ii deosebite s-au închegat nu doar
raporturi oficiale între noi, ci ܈i cele afective, sentimentale au contribuit la un
climat psiho-afectiv echilibrat, armonios.
P. Gherghe era nerăbdător să vină vacan܊a de vară pentru a pleca pe
܈antierul arheologic de la Corabia, împreună cu studen܊ii, iar, într-unul din ani
(poate 2009?) am avut ܈i bucuria de a fi cu rectorul de atunci al Universită܊ii, prof.
univ. dr. Ion Vladimirescu, la momentul descoperirii unei amfore străvechi, fapt
care a încununat anii de eforturi prin săpături pe ܈antierul respectiv.
A slujit institu܊iile în care a lucrat ܈i profesia de arheolog cu un devotament
exemplar, dovadă că nu s-a desprins total de acestea nici după îndeplinirea vârstei
standard de pensionare. Cu aceea܈i constan܊ă, dar ܈i delicate܊e, ܈i-a pre܊uit propriul
univers familial, având doi copii care îi oferă suficiente motive de satisfac܊ie ܈i
mândrie: Mirela, care este medic în S.U.A., ܈i Cosmin, care este conf. univ. dr. la
Universitatea din Craiova ܈i avocat de succes în Baroul Dolj. Alături i-a stat o so܊ie
dedicată ܈i responsabilă, cu preocupări ܈tiin܊ifice de referin܊ă, care a ܈tiut să ofere
acele daruri de care are nevoie orice om: o familie aleasă ܈i un sprijin moral
admirabil în vremuri de cumpănă.
De܈i ar fi multe de relatat, timpul mă constrânge să pun capăt unei
rememorări benefice ܈i să-i doresc din toată inima, colegului meu Petre Gherghe, să
aibă parte de sănătate din bel܈ug, împreună cu to܊i cei din familia sa, ܈i de gânduri
înăl܊ătoare!

Prof. univ. dr. Dumitru Otovescu
Universitatea din Craiova
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Rostiri colegiale ܈i prietene܈ti despre istoricul Petre Gherghe
Petre Gherghe s-a născut la 1 ianuarie 1947 în satul Buice܈ti, comuna
Butoie܈ti, de pe valea Motrului, în hotar cu mo܈ia Gura Motrului, sub culmi܊a
marelui codru de pădure Racovi܊a din marginea de nord a Piemontului Bălăci܊ei.
Este fiu de săteni mehedin܊eni, tatăl său desfă܈urând activită܊i onorante
me܈te܈ugăre܈ti ܈i negustore܈ti. Într-un perimetru mai mic, locul său natal a fost ܈i al
cărturarilor remarcabili în istoria ܈tiin܊ei ܈i culturii române܈ti, Lucian Ro܈u ܈i
Alexandru Ro܈u. Doar so܈eaua îi despăr܊ea, fapt ce mă determină să consider că
locul acesta din Buice܈tii de Jos este predestinat, prin seva lui, să se definească prin
oameni deosebi܊i ce ܈i-au legat via܊a de el. Iar în orizontul geografic al comunei
nimic nu se evaluează decât în raport cu faptele cărturăre܈ti ܈i ale lui Eufrosim
Poteca ܈i C. Rădulescu-Motru.
După ce a absolvit ܈coala primară ܈i gimnazială din comună, pe când încă
se trecea cu pluta peste apa Motrului, a urmat Liceul din Filia܈i ܈i apoi Facultatea
de Istorie-Geografie din Craiova ܈i Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea
Istorie Universită܉ii „Babe܈-Bolyai” din Cluj-Napoca. Din anii de studen܊ie,
colegi de an ܈i de grupă, am străduit într-o frumoasă rela܊ie de prietenie, în care
sentimentele noastre s-au înrădăcinat în felul nostru de a fi oamenii locurilor
centrale din Oltenia.
S-a dovedit un neobosit cercetător în domeniile muzeografiei, academice ܈i
didactice universitare. A crescut în valoare ܈i în fapte odată cu înaintarea în vârstă.
A ajuns un arheolog de teren de mare intui܊ie ܈i de erudi܊ie capabilă integrării
descoperirilor de artefacte în expresia istoriografică, după numeroase investiga܊ii în
zona Olteniei.
A câ܈tigat pentru pasiunea sa de cercetător din experien܊a unor exceptionali
cercetători-arheologi de talie na܊ională ܈i interna܊ională precum Lucian Ro܈u,
Dumitru Berciu, Octavian Toropu, C.S. Nicolăescu-Plop܈or, Marin Nica ܈i
Gheorghe Popilian cu care a ucenicit sau a colaborat pe ܈antierele arheologice.
A fost alesul ܈i colaboratul profesorului universitar Octavian Toropu mul܊i
ani de zile, urma܈ul acestuia la catedra de Istorie Veche a Facultă܊ii de IstorieFilosofie-Geografie din cadrul Universită܊ii din Craiova, mo܈tenind ܈i îmbogă܊ind
un valoros patrimoniu muzeal păstrat de institu܊ie în scopuri ܈tiin܊ifice ܈i didactice.
În anul 1995 a ob܊inut ܈i titlul ܈tiin܊ific de doctor în istorie cu teza Contribuаie la
cunoaЮterea civilizaаiei geto-dacice din Oltenia, sus܊inută la Institutul Na܊ional de
Tracologie din Bucure܈ti, sub coordonarea reputatului arheolog, profesor univ. dr.
docent Dumitru Berciu.
În cei peste 45 de ani de activitate (muzeograf principal, cercetător ܈tiin܊ific
principal, profesor universitar.), în calitate de organizator ܈i conducător de institu܊ii,
director al Complexului muzeal jude܊ean Dolj, prodecan al Facultă܊ii de ܇tiin܊e
Sociale din Craiova), coordonator ܈i membru în colectivele ܈tiin܊ifice a 13 ܈antiere
arheologice în Gorj, la Turburea, Săcelu, Socu-Bărbăte܈ti, Vâr܊, Călugăreni, Stoina,
Turceni, Bumbe܈ti-Jiu, Polovragi, ܉icleni, Jupăne܈ti – Vierlani, Tope܈ti-Tismana,
Căpreni, 6 în Dolj, Cernele, Desa, Golen܊i, Dobre܈ti, Co܊ofenii din Dos, Basarabi, 4
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în jude܊ul Mehedin܊i, Buice܈ti, Cire܈u, Or܈ova veche, Ostrovul ܇imian,unul,
Buridava în jude܊ul Vâlcea ܈i două, Sucidava-Celei ܈i Romula-Re܈ca în jude܈ul Olt,
sau de proiecte de cercetare, profesorul universitar Petre Gherghe a împlinit ca
problematică ܈tiin܊ifică descoperirile arheologice care au ajuns să definească istoria
Epocii fierului (cu deosebire) în orizonturile de civiliza܊ie din Oltenia necercetate
până la el.
Meticulozitatea sa didactică a rămas model de seriozitate la catedră ܈i în
mediul social. A adăugat permanent dramuri de onestitate ܈tiin܊ifică prin acurate܊ea
studiilor sale, fapt ce a determinat pe unii din fo܈tii studen܊i să-i urmeze căile,
metodele ܈i procedeele de cercetare arheologică. Cu vrednicie publicistică s-a
impuns între cei mai prodigio܈i cercetători ai Preistoriei ܈i Antichită܊ii spa܊iului
românesc (6 cursuri universitare, 12 volume de autor, coautor, peste 160 de studii,
articole ܈i note).
A îmbinat calită܊ile sociabile cu tăria de urmat ܈i împlinit a proiectelor sale.
Putem spune că are dar de dascăl atât la cătedră, cât ܈i în spa܊iul social înconjurător;
܈i mai are con܈tiin܊ă de slujitor al ܈tiin܊ei istorice române܈ti, evidentă, etalată ܈i
împărtă܈ită ca o credin܊ă cultivată spre rodire.
Pentru toate aceste considera܊ii rostite cu dragoste ܈i pre܊uire prietenească,
Domnule Profesor universitar Petre Gherghe, acum la vârsta frumoasă de ܈apte
decenii, te felicit, te îmbră܊i܈ez cu cele mai sincere sentimente ܈i î܊i doresc ANI
MUL܉I ܇I FERICI܉I!

Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea
Craiova
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Profesorul Petre Gherghe – coleg úi prieten
În urmă cu aproape 40 de ani, în postura de tânăr profesor la ùcoala
Normană din Craiova, am avut plăcerea de a-l cunoaúte pe arheologul Petre
Gherghe, pe atunci director al Complexului Muzeal JudeĠean Dolj. Domnia sa
făcea parte dintr-o pleiadă de specialiúti craioveni în domeniu, dintre care mă
rezum a-i aminti, într-o ordine aleatorie úi poate incompletă, pe Octavian Toropu,
Gheorghe Popilian, Marin Nica, Corneliu Mărgărit Tătulea, Zaharia Gărău, Onoriu
Stoica.
Îi cunoúteam parĠial preocupările úi rezultatele útiinĠifice, în special din
domeniul epocii geto-dacice, rod al cercetărilor realizate în necropola úi aúezarea de
la Turburea, jud. Gorj, aúezarea de la Socu-Bărbăteúti, cetăĠile de la Stoina, VârĠ úi
ğicleni, din acelaúi judeĠ, sau la Buridava dacică, din jud. Vâlcea. În preocupările
sale au intrat însă úi aspecte mai variate, cum ar fi câteva topoare neolitice din
aramă, provenite din judeĠul Gorj, aúezarea de tip CoĠofeni descoperită la VârĠ,
depozitul de topoare úi seceri identificat la DrăguĠeúti, în acelaúi judeĠ, aúezarea úi
necropola geto-dacică de la Cernele, lângă Craiova, mărturiile prezenĠei
scordiscilor úi tracilor sudici pe teritoriul Olteniei în secolele II-I î.Hr sau o sinteză
privind descoperirile arheologice datând din prima epocă a fierului, realizate în
judeĠul Gorj. În acelaúi timp, preocupările útiinĠifice ale arheologului Petre Gherghe
depăúeau ecartul temporar menĠionat, abordând úi câteva aspecte specifice epocii
romane. Avem în vedere contribuĠiile sale la cunoaúterea tezaurului descoperit la
Bumbeúti-Jiu, calotei de coif roman de tip oriental, provenită din aceeaúi localitate,
sau a aúezărilor de la Bumbeúti-Jiu úi Săcelu-Gorj.
Dincolo de aceste aspecte, Petre Gherghe nu putea fi perceput decât ca un
om cu o fire deschisă, prietenoasă, dispusă colaborării, o persoană elegantă úi chiar
pedantă.
După un număr de ani, mai precis din 1995, am avut plăcerea úi onoarea de
a deveni colegi în cadrul UniversităĠii din Craiova, la, cum se numea pe atunci,
Facultatea de Litere úi Istorie. Din anul următor, 1996, an de an, am participat
împreună la cercetările arheologice realizate cu studenĠii, în cadrul practicii de
specialitate, pe úantierul arheologic-úcoală al facultăĠii, de la Sucidava-Celei, din
judeĠul Olt, pe care Domnia sa l-a condus în calitate de responsabil de úantier. Sunt,
deci, 20 de ani în care, în fiecare vară, am colaborat la cunoaúterea acestui valoros
sit arheologic. În plus, am mai colaborat pe parcursul câtorva campanii de cercetare
efectuate în spaĠiul Romulei, cel mai important oraú roman al Daciei Inferior.
Retrospectiv, în virtutea acestei îndelungate colaborări, cred că îmi este
îngăduit a face câteva scurte aprecieri cu privire la personalitatea celui căruia îi este
dedicat volumul de faĠă.
Omul de la catedră Petre Gherghe a slujit Alma Mater din inima Olteniei cu
mult devotament úi acribie, din postura de lector până la cea de profesor, inclusiv
ca secretar útiinĠific al facultăĠii úi prodecan. De la atenĠia acordată pregătirii
cursurilor de Istorie veche a României, Preistorie, Muzeologie, Arheologie etc.,
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eleganĠa cu care a conferenĠiat, până la detaliile acordate examinării studenĠilor,
este indiscutabil un model pentru colegii mai tineri, care, în ceea mai mare parte, iau fost ucenici. Exigent, dar totodată prietenos cu studenĠii, a útiut să se facă
respectat úi chiar iubit în rândul acestora.
Omul de útiinĠă Petre Gherghe se remarcă, în primul rând, prin pasiunea cu
care face munca de cercetare. Este depozitarul unei experienĠe de arheolog care
însumează aproape 45 de ani de activitate. Are „ochiul” format pentru a desluúi
cele mai subtile urme care se ascund în pământ úi capacitatea de a interpreta
informaĠia úi a ajunge astfel la juste aprecieri privitoare la detalii, dar úi la
reconstituirea ansamblului contextului investigat. Nu în ultimul rând, sunt de
apreciat calităĠile sale organizatorice, cerute de activitatea pe un úantier arheologic.
Mărturisesc că, din toate aceste puncte de vedere, am avut foarte multe de învăĠat.
În planul valorificării activităĠii útiinĠifice din ultimele decenii, profesorul Petre
Gherghe a publicat peste 150 de articole, multe dedicate rezultatelor cercetărilor
arheologice de la Turburea-Spahii, Socu-Bărbăteúti, Săcelu, Stoina în Gorj,
Cernele-Craiova, Dobreúti, GolnĠi, Desa în Dolj, Sucidava în Olt, dar úi câteva cărĠi
care abordează problematica aúezărilor úi cetăĠilor geto-dacice din Oltenia, un
repertoriu al informaĠiilor úi descoperirilor din Latène-ul aceluiaúi spaĠiu, trecutul
Craiovei oglindit în mărturii arheologice úi numismatice, opaiĠele descoperite la
Sucidava etc.
Nu în ultimul rând, amintesc orele petrecute împreună în serile din timpul
campaniilor arheologice, când discuĠiile útiinĠifice, începute pe úantier, continuau,
dar se úi împleteau cu depănarea unor amintiri savuroase, căci colegul Petre
Gherghe este un bun causeur, plin de úarm.
Acum, în acest moment aniversar, îmi face o reală plăcere să rememorez
aceste gânduri úi să urez profesorului úi prietenului Petre Gherghe ani mulĠi úi plini
de sănătate, în care să se bucure de cei dragi úi să continue a-úi valorifica bogata
experienĠă útiinĠifică.
Conf. univ. dr. Lucian Amon
Facultatea de ùtiinĠe Sociale
Universitatea din Craiova
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Prof. univ. dr. Petre Gherghe – profesionalism, decenĠă, respect
De numele domnului profesor Petre Gherghe am aflat după anii 1980, când
dumnealui s-a transferat la Craiova, după un stagiu prolific la Târgu Jiu.
L-am întâlnit, mai întâi, la manifestările útiinĠifice organizate de Muzeul
Olteniei, de Societatea Numismatică Română úi Societatea de ùtiinĠe Istorice.
ùtiam că preocuparea directă era arheologia, în special cea geto-dacă în care
se specializase úi va susĠine úi un doctorat reuúit sub coordonarea ilustrului profesor
Dumitru Berciu.
Un prim contact cu Domnia Sa l-am avut atunci când ocupa funcĠia de
director al Complexului Muzeal Dolj. Având un studiu despre Alexandru Christofi,
l-am propus spre publicare în revista Oltenia. În urma unui dialog interesant,
domnul director mi-a precizat că va studia materialul respectiv, úi dacă va
corespunde îl va publica, ceea ce s-a úi întâmplat!
După revoluĠia din 1989, domnul profesor avea să treacă drept cadru
didactic la Universitate, unde am devenit, mai târziu, colegi de catedră.
Am avut posibilitatea, încă din primul meu an de activitate didactică să iau
contact cu noii colegi. Aúa l-am „descoperit” pe domnul profesor Petre Gherghe.
Un cadru didactic profesionist, punctual, exigent dar nu sever, cu o Ġinută
vestimentară úi comportamentală compatibile cu un veritabil universitar.
M-am bucurat de sfaturile Domniei Sale, am colaborat la apariĠia revistei
Anale, al cărei secretar general de redacĠie era la acea vreme úi de la care am
preluat responsabilitatea de a edita revista, în continuare, în noile condiĠii impuse
de forurile diriguitoare.
S-a evidenĠiat, prin eforturile susĠinute úi permanente de a oferi studenĠilor
specializării istorie, practica arheologică la úantierul de la Sucidava (Celei), în
calitate de responsabil al acestuia, secondat îndeaproape de Lucian Amon.
De altfel, avem plăcute amintiri de la întâlnirile organizate colegilor de
catedră de Petre Gherghe úi Lucian Amon pe malul Dunării, la încheierea stagiului
de practică arheologică.
L-am însoĠit pe domnul profesor în mai multe inspecĠii pentru obĠinerea
gradului didactic I, la profesori din întreaga Oltenie. De fiecare dată, dând dovadă
de tact, toleranĠă, spirit de observaĠie, a dus la bun sfârúit misiunea de a-i îndruma
corect úi benefic pe profesorii de istorie inspectaĠi. Aceiaúi înĠelegere superioară a
rolului universitarului în formarea continuă a profesorilor a manifestat-o la
numeroasele examene de definitivat úi gradul didactic II.
Desigur, o menĠiune specială pentru grija de a-i îndemna atent úi competent
pe studenĠii de la licenĠă, master úi doctorat.
Fire sociabilă, tolerantă úi bine intenĠionată, profesorul Petre Gherghe s-a
bucurat totdeauna de respectul studenĠilor úi aprecierea colegilor. Destins, elegant
úi decent a îndeplinit funcĠiile de secretar útiinĠific úi prodecan al FacultăĠii de
Istorie-Filosofie-Geografie, contribuind la consolidarea specializării istorie în
Cetatea Banilor.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

66
SusĠinuta activitate didactică s-a împletit armonios cu cercetarea útiinĠifică,
aceasta din urmă concretizându-se în originale contribuĠii arheologice descoperite
la Sucidava, Desa, Romula ú.a., úi valorificate în publicaĠiile de specialitate din Ġară
úi străinătate.
Prin întreaga activitate didactică úi útiinĠifică, Domnul Profesor Petre
Gherghe, s-a remarcat în comunitatea academică craioveană contribuind la sporirea
prestigiului ei.
La împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani, îi urez multă sănătate, viaĠă
lungă úi numai bucurii! La mulĠi ani!
Cu aleasă preĠuire,
Conf. univ. dr. ConstanĠiu Dinulescu,
Facultata de ùtiinĠe Sociale
Universitatea din Craiova
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Gânduri despre arheologul, profesorul ܈i cercetătorul Petre Gherghe
Sunt rare cazurile în care putem spune că ai posibilitatea să întâlne܈ti
oameni de un ales caracter ܈i un profesionalism de excep܊ie. Despre profesorul
Gherghe putem spune, fără să exagerăm, că este omul potrivit la locul potrivit. Am
cunoscut familia Gherghe cu peste 4 decenii în urmă, în timpul formării ܈i apoi a
devenirii noastre profesionale. Muzeografi la Muzeul Olteniei, cercetători la
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plop܈or”, cadre universitare
la Facultatea de Istorie, Geografie, Filosofie, devenită Facultatea de ܇tiin܊e Sociale,
am zăbovit unul lângă altul, prinzând aripi ܈i for܊ă intelectuală, elemente atât de
necesare parcurgerii propriului nostru destin.
Formator de caractere, profesorul Petre Gherghe a lăsat o brazdă adâncă în
domeniul cercetării arheologice. Preocupările sale, materializate în numeroase
studii ܈i lucrări de specialitate, l-au făcut cunoscut în lumea academică românească
܈i nu numai, fiind unul din exper܊ii perioadei daco-romane.
În calitate de pater de familie a reu܈it să-܈i lase un urma܈, care îi seamănă în
dăruire pentru ܈tiin܊ă, caracter ܈i iubire de frumos – Cosmin Gherghe, cadru
didactic universitar, avocat, deja de notorietate, úi o fiică, absolventă a FacultăĠii de
Medicină din Craiova, care profesează în SUA.
De onestitatea, tenacitatea, perseveren܊a ܈i echilibrul moral al prietenului ܈i
colegului Petre m-am convins mai ales în perioada când amandoi am de܊inut func܊ii
de conducere în cadrul Facultă܊ii de ܇tiin܊e Sociale.
Prin cultura sa generală temeinică ܈i cea de specialitate riguroasă, prin
muncă ܈i seriozitate, profesorul ܈i arheologul Petre Gherghe a rămas credincios
܈colii clujene de istorie, aducând un substan܊ial aport vie܊ii academice oltene.
Iubit de studen܊i ܈i de colegi, Petre Gherghe are un nume respectat, care va
rămâne în istoriografia istorică de specialitate.
Acum la ceas aniversar, via܊a lungă ܈i multe realizări, prieten drag!
La mulаi ani!
Prof. univ. dr. Cezar Avram
Director, Centrul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopúor” al
Academiei Române Craiova
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Respect úi prietenie pentru un coleg care merită toată stima úi preĠuirea mea
Este o onoare pentru mine să exprim câteva gânduri despre un coleg pe care-l
preĠuiesc foarte mult – Profesorul Petre Gherghe – acum când sărbătoreúte vârsta
înĠelepciunii depline. Îl felicit úi mă bucur să remarc prospeĠimea úi forĠa creaĠiei
úi mesajelor sale pe care continuă să le lanseze către cititori.
Deúi ca zonă de interes istoriografic ne despart aproape două epoci (eu fiind
contemporanist!), mă întâlnesc adeseori cu scrisul domniei sale pe care-l savurez
pentru farmecul său úi pentru noutăĠile pe care ni le înfăĠiúează cu argumente
imbatabile. DemonstraĠiile sale satisfac úi cele mai exigente critici úi-i conving
chiar úi pe scepticii incurabili.
Lecturând cărĠile, studiile úi articolele sale te întrebi, firesc, sunt ele rodul
unei obligaĠii profesionale sau al unei vocaĠii nemărturisite? Acesta este motivul
pentru care mă consider norocos că-l cunosc dintr-o activitate nemijlocită comună
(5 ani) pe Profesorul úi Omul Petre Gherghe, ca dascăl în Catedra de istorie a
UniversităĠii din Craiova; conversaĠiile noastre (puĠine, din păcate!) mi-au întărit
convingerea că românii de astăzi nu pot fi separaĠi de rădăcinile lor antice nobile,
de care ar trebui să fie mândri asemenea altor naĠiuni europene. ContribuĠia sa
útiinĠifică angajează, deopotrivă, calităĠile de istoric, muzeograf úi, mai ales,
arheolog. Este impresionant úirul úantierelor arheologice în care „a săpa” Petre
Gherghe, cu intuiĠia proprie acestei profesii úi cu mult folos.
Între lucrările sale care impresionează fac o remarcă specială pentru cartea
de referinĠă Aúezări úi cetăĠi geto-dacice din Oltenia (1997, prefaĠată de savantul
dr.doc. Dumitru Berciu, din câte útiu conducătorul de doctorat al domnului profesor
Petre Gherghe) úi Repertoriul informaĠiilor úi descoperirilor arheologice din
Oltenia. Epoca Latene (2001), un excelent instrument de lucru la îndemâna tuturor
celor interesaĠi de civilizaĠia veche a Olteniei.
Domnul Profesor Petre Gherghe este úi un remarcabil autor de istorie locală,
abordând, cu rigoarea unui cercetător polivalent, perioade succesive din trecutul
Craiovei, Corabiei, Caracalului. Multor localităĠi gorjene, doljene sau din
MehedinĠi pe raza cărora a condus úantiere arheologice ajutat de săteni le-a făcut
adevărate monografii, utile pentru cei interesaĠi să dezvolte proiecte culturale sau
turistice în zonă.
I-am invidiat întotdeauna pe istoricii arheologi úi muzeografi: în universal
lor existenĠial (în care cuprind secole sau milenii de civilizaĠie!), ei se respectă, se
recunosc úi îúi împărtăúesc cu o bucurie specială rezultatele muncii puĠin útiute, din
păcate, dincolo de comunitatea lor. Societatea devine sensibilă úi atentă în faĠa unei
descoperiri arheologice de excepĠie care, firesc, nu poate apare în fiecare zi. În
spatele ei stau zile, luni sau poate ani de lucru, de ipoteze clădite pe experienĠe úi
rezultate anterioare (confirmate sau infirmate!), pe strategii de cercetare care fac să
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te proprii pas cu pas de marea descoperire…Din acest motiv eu consider că această
lume a arheologilor este fascinantă. Am avut ocazia să-l întâlnesc pe domnul
profesor pe úantierul de la Sucidava, „la lucru”, conducând practica studenĠilor săi
în vara anului… Mi-a povestit atât de firesc úi în detaliu despre fântâna din castru úi
despre biserică încât aveam senzaĠia că sunt contemporan cu apărătorii úi
constructorii acestei cunoscute cetăĠii antice.
ExperienĠa profesională a domnului Petre Gherghe este impresionantă:
Muzeograf (o perioadă a fost Director al Complexului Muzeal JudeĠean Dolj),
arheolog, inspector pentru patrimoniu în Inspectoratul judeĠean pentru cultrură
Craiova, cadru didactic universitar. Se explică, astfel, numărul mare de prieteni úi
colegi alături de care a profesat fie la Muzeul judeĠean Gorj, la Institutul de
Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopsor”, în echipe de specialiúti în
patrimoniu, la Catedra de istorie a UniversităĠii din Craiova.
Personal îl cunosc mai mult în calitate de dascăl úi-i admir abilitatea de a
transmite către studenĠi cunoútinĠe esenĠiale úi detalii despre rădăcinile poporului
roman. Stau mărturie generaĠiile de studenĠi úi cursurile universitare pe care le-a
pus la dispoziĠie.
Ca secretar útiinĠific úi prodecan ales de noi, s-a dovedit un coleg
excepĠional, un îndrumător al învăĠământului úi cercetării universitare, încurajândune să participăm la proiecte de cercetare úi să publicăm contribuĠiile noastre
útiinĠifice în reviste úi edituri consacrate.
Salut cu toată consideraĠia gestul echipei de la Muzeul JudeĠean Gorj de a-l
omagia pe fostul lor coleg, Petre Gherghe, cu ocazia unui eveniment special din
viaĠa lui, ca semn de respect pentru cel care mult timp a împărtăúit împreună cu ei
satisfacĠia unor împliniri frumoase.
Prof.univ.dr. Alexandru Oúca
Universitatea Hyperion, Bucureúti
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Puiu Gherghe
sau vocaĠia prieteniei
Nu-Ġi trebuie timp îndelungat sau să lucrezi împreună pentru ca să cunoúti un
om. O simplă intersectare, o cunoaútere mai de la distanĠă îĠi este, uneori, îndeajuns
pentru o bună cunoaútere. Este cazul universitarului craiovean, arheologul Petre
Gherghe, căruia îi spunem cu toĠii „Puiu”. E mai familială această adresare úi asta
spune ceva despre personalitatea sa: că are vocaĠia prieteniei, a colegialităĠii fără
ranchiună. Nu útiu de când îl cunosc. Parcă dintotdeauna. În tot cazul, de la Centrul
de ܇tiin܊e Sociale ܈i politice (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.
Nicolăescu-Plop܈or” din Craiova, al Academiei Române), unde a venit de la
Muzeul Gorjului, instituĠie de cultură úi útiinĠă care a format nu numai muzeografi
sau cercetători, dar úi caractere. ùi acesta este mare lucru!
A fost directorul Muzeului Olteniei, o instituĠie ca oricare alta, cu problemele
ei specifice, cu oamenii ei diferiĠi. Puiu Gherghe era mereu vesel, cu zâmbetul pe
buze. Te saluta întotdeauna primul, cu cordialitate úi sinceritate. Pe subalterni îi
privea drept colegi. ùi aceútia îúi executau atribuĠiile de serviciu cu bună plăcere;
nu-i vedeam capabili să se certe cu directorul Petre Gherghe, cum nu vedeam
posibilitatea ca directorul să-i certe. Ruúinea faĠă de un asemena úef úi bunul simĠ
erau determinante în realizarea unui climat de lucru normal la Muzeul Olteniei.
ùi mai lucra, împreună cu el, úi soĠia sa, Otilia Gherghe, excelentă
cercetătoare úi autoarea unor cărĠi de istorie, în care contribuĠiile documentare sunt
esenĠiale. SoĠ úi soĠie în aceeaúi instituĠie. O armonie deplină. N-am auzit de nicio
bârfă pe această temă, nu s-au format „bisericuĠe”. Îi unea pasiunea pentru istorie,
în general, pentru muzeografie în special, seriozitatea úi... caracterul. Oare ce-úi
vorbeau soĠii Gherghe în afară de istorie, de profesia lor?!
De la Muzeul Olteniei, Puiu Gherghe a trecut la Universitate. O trecere
firească, o cale, un drum pe care úi l-a construit singur. La Universitate, a urcat
toate treptele profesionale, ajunge, pe merit, profesor universitar. Căci, în cazul
soĠilor Gherghe meritocraĠia nu este un termen expirat. Mai mult, fiul lor, Cosmin,
a călcat pe urmele părinĠilor, fiind úi el cadru universitar (dar úi un avocat). O
familie de istorici, deci, pe care Cetatea Băniei se poate baza. Căci ea, familia
Otilia, Petre úi Cosmin Gherghe sunt oameni ai cetăĠii, care s-au integrat spiritului
úi mentalităĠii ei úi au muncit pentru faima CetăĠii. Fiica – Dona Mirela (copilul cel
mare), este medic ܈i profesează în America.
Acum, Puiu Gherghe a intrat într-un club select, al celor care am trecut de
úapte decenii. Pe lângă sănătate, trebuie să te intereseze úi cum eúti privit de
concetăĠenii tăi. Puiu Gherghe te poate privi úi îl poĠi privi în ochi cu aceeaúi
nonúalanĠă dintotdeauna, cu sinceritate úi prietenie. Căci prietenia este atributul
celor aleúi. ùi Puiu Gherghe este unul dintre cei aleúi: de noi, de societate, de
Dumnezeu.
Dr. Tudor Nedelcea,
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-PlopЮor” din Craiova,
al Academiei Române
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Domnului prof. univ. dr. Petre Gherghe, cu aleasă considera܊ie!
A scrie despre Domnul profesor Petre Gherghe nu este chiar cea mai u܈oară
sarcină pentru mine, însă este o obliga܊ie morală ܈i o onoare în a transpune pe hârtie
câteva gânduri despre cel care mi-a călăuzit pa܈ii începând cu anul I de facultate ܈i
cu care, ulterior, am dezvoltat o rela܊ie profesională ܈i de prietenie care mă
onorează ܈i mă obligă, în acela܈i timp. Este de asemenea pentru mine un mare
privilegiu să pot eviden܊ia, la moment aniversar, personalitatea omului ܈i
profesorului universitar Petre Gherghe, etalon didactic ܈i de cercetare ܈tiin܊ifică, o
personalitate ܈tiin܊ifică de excep܊ie recunoscută de comunitatea academică
umanistă, model de profesionalism, dedicat arheologiei ܈i activită܊ii de dascăl, ܈i
care, pe parcursul celor peste 45 de ani de activitate, a ob܊iut rezultate excep܊ionale.
Prin activită܊ile ܈tiin܊ifice derulate de Domnia Sa, în îndelungata-i carieră,
ne putem da seama cu u܈urin܊ă de elegan܊a, sobrietatea, competen܊a, dar ܈i spiritul
novativ úi energia pozitivă cu care domnul profesor s-a înconjurat toată via܊a.
Erudi܊ia ܈i larga recunoa܈tere profesională de care Domnul profesor se bucură în
prezent au la bază o solidă pregătire în domeniul istoriei ܈i arheologiei, bază
formată în cadrul Facultă܊ii de Istorie-Filosofie, specializarea Istorie, Universitatea
Babes-Bolyai, Cluj-Napoca.
Devotamentul fa܊ă de profesia de dascăl ܈i pasiunea pentru cercetarea
arheologică, aflate într-o simbioză perfecta, au făcut ca activită܊ile sale din cadrul
Facultă܊ii de Litere ܈i Istorie, ulterior de ܇tiin܊e Sociale, să-l transforme într-un
factor catalizator atât în cadrul colectivului de cadre didactice, cât mai ales pentru
numeroasele serii de studen܊i. Cu o impresionantă ܈i complexă activitate
arheologică, didactică ܈i de cercetare, domnul profesor Gherghe ni s-a înfă܊i܈at atât
în anii studen܊iei, cât ܈i ulterior, ca o personalitate puternică a mediului academic
craiovean, un om ܈i un dascăl care ne-a ajutat pe noi, bobocii anului I, să devenim
con܈tien܊i de puterea conferită de studiu, dar mai ales de necesitatea de a ne pregăti
în permanen܊ă pentru a putea deveni adul܊i implica܊i activ ܈i asumat în mediul
social căruia îi apar܊inem. Ceea ce am descoperit la Domnia sa în anii studen܊iei ma făcut să-l pre܊uiesc ܈i să-l respect dincolo de catedră, dincolo de rela܊ia studentprofesor. Oricâte titluri ܈i func܊ii a avut de-a lungul carierei sale a fost întotdeauna
un OM. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când îl cunosc pe Domnul profesor,
în anul 1997 devenindu-mi profesor ܈i decan de an. Practic, a fost primul profesor
cu care eu am luat contact din postura noii provocări. Pe toată perioada studen܊iei
am sim܊it cum Domnia sa a făcut rabat de vârsta noastră fragedă ܈i ne܈tiutoare, ne-a
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pre܊uit ܈i s-a apropiat de noi, ascultându-ne păsurile copilăre܈ti cu aten܊ia unui
părinte gata să ne sară în ajutor pentru orice fleac, fleac ce pentru noi reprezenta
sfâr܈itul lumii.
Domnul profesor se bucură de aprecierea a zeci de genera܊ii de studen܊i la a
căror formare a contribuit în mod hotărâtor prin exigen܊ă profesională, prin metode
pedagogice înnoitoare, dar mai ales prin pasiunea pe care a inoculat-o acestora
pentru profesia de istoric. Exigent în ceea ce prive܈te rigorile cercetării ܈tiin܊ifice ܈i
arheologice, sesizăm necesitatea Domniei sale de a face bine celor din jur, de a
produce cultură ܈i cunoa܈tere ܈tiin܊ifică, dar mai ales necesitatea de a-i îndemna pe
tineri să se perfec܊ioneze prin studiu.
În cadrul comunită܊ii academice, activitatea profesorului universitar Petre
Gherghe se remarcă prin rafinament ܈i profunzime. Pentru mine, Domnul profesor
Petre Gherghe reprezintă omul care a participat activ la formarea mea profesională.
Pentru aceasta, Domnule profesor, dar ܈i pentru minunatele discu܊ii, încurajările ܈i
sus܊inerea pe care mi-a܊i oferit-o necondi܊ionat vă mul܊umesc ܈i vă urez, la ceas
aniversar, un sincer La mul܊i ani!, cu dorin܊ă de via܊ă lungă, sănătate, putere de
muncă, speran܊ă ܈i încredere în anii minuna܊i ce vor urma.
Dr. Mihaela Bărbieru
Cercetător Юt. III,
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-plopЮor”
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Profesorul universitar dr. Petre Gherghe la 70 de ani
Petre Gherghe s-a născut la 1 ianuarie 1947 în satul Buice܈ti, comuna
Butoie܈ti, jude܊ul Mehedin܊i ܈i a absolvit Facultatea de Istorie –Filosofie a
Universită܊ii Babe܈-Bolyai din Cluj-Napoca.
În septembrie 1972, când am venit la Muzeul Jude܊ean Gorj i-am avut
colegi pe so܊ii Petre Gherghe ܈i Otilia Gherghe care î܈i începuseră activitatea ca
muzeografi din 1968 ܈i au lucrat până în 1981 când s-au transferat la Craiova.
În perioada 1981-1988 Petre Gherghe a lucrat ca arheolog la Centrul de
܇tiin܊e Sociale ܈i Politice, azi Institutul de Cercetări Socio – Umane
„C.S.Nicolaescu – Plop܈or”, Craiova al Academiei Română. Între anii
1988-1990 a fost director la Complexul Muzeal Jude܊ean Dolj.
Începând cu anul 1991 a profesat la Facultatea de Istorie – FilosofieGeografie a Universită܊ii Craiova, parcurgând toate treptele universitare de la lector
la profesor.
În cadrul facultă܊ii a fost secretar ܈tiin܊ific ܈i prodecan (2000-2012).
Împreună cu Petre (Puiu) Gherghe am participat pe ܈antierele arheologice
de la Vâr܊-Rovinari (epoca dacică), Socu-Bărbăte܈ti (epoca dacică), Bumbe܈ti-Jiu
(epoca romană), Săcelu (epoca romană) ܈.a.
Cu titlu informativ precizez că la Vâr܊-Rovinari în punctul „Cioaca cu bani”
au fost făcute cercetări arheologice de epocă dacică, iar în punctul „Dealul lui
Mieilă” au fost descoperite vestigii specifice culturii Co܊ofeni.
La Socu-Bărbăte܈ti am lucrat cu Petre Gherghe (responsabil de ܈antier) mai
multe campanii arheologice, unde au fost descoperite în punctul „La cetate” o
a܈ezare ܈i o fortifica܊ie dacică de secolul I a Chr. – I p. Chr cu locuin܊e ܈i ateliere
specifice dacilor. A fost găsit un bogat material arheologic: ceramică, arme, unelte,
monede, care au îmbogă܊it astfel patrimoniul muzeal al Gorjului. Pe aceste ܈antiere
arheologice colegul Petre Gherghe a dat dovadă de muncă asiduă, seriozitate ܈i
cuno܈tin܊e vaste în domeniu.
În perioada 1970-1972 a coordonat ܈antierul arheologic de la Turburea –
Spahii unde a cercetat o a܈ezare ܈i o necropolă geto-dacică din secolele II-I a . Chr,
dar ܈i alte situri arheologice specifice epocii bronzului.
De asemenea, am participat alături de Petre Gherghe la mai multe campanii
arheologice pe ܈antierul de epocă romană de la Bumbe܈ti Jiu, coordona܊i de
regretatul Espectatus Bujor – un arheolog desăvâr܈it de la care, noi, ca discipoli, am
învă܊at multe „taine” ale arheologiei. Ulterior Petre Gherghe a lucrat pe ܈antierele
arheologice de la Buridava conduse de profesorul Dumitru Berciu ܈i la Co܊ofenii
din Dos cu profesorul Vlad Zirra.
În anul 1995 ܈i-a sus܊inut teza de doctorat cu titlul „Contribu܊ie la
cunoa܈terea civiliza܊iei geto-dacice în Oltenia” avându-l ca profesor coordonator pe
Dumitru Berciu.
Împreună cu so܊ii Petre Gherghe ܈i Otilia Gherghe, sub conducerea
directoarei Elena Udri܈te, am adus o contribu܊ie deosebită la organizarea pe baze
1
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܈tiin܊ifice a sec܊iei de istorie a Muzeului Jude܊ean Gorj, care a fost inaugurată în
fostul sediu al Prefecturii la 6 mai 1981.
În anul 2008 Sec܊ia de istorie a Muzeului Jude܊ean Gorj a fost reorganizată
de noul director dr. Dumitru Hortopan, după o muncă asiduă de concep܊ie de mai
mul܊i ani într-o formă expozi܊ională modernă conformă cu necesită܊ile vie܊ii
contemporane, care cuprinde preistoria Gorjului, epoca geto-dacică, epoca romană,
medievală, modernă ܈i contemporană.
În perioada anilor 1968-1981 cât a lucrat la Muzeul Jude܊ean Gorj, Petre
Gherghe, pe baza descoperirilor de artefacte arheologice, a organizat expozi܊ii
tematice la sediul muzeului ܈i în ܈coli.
În urma cercetărilor arheologice desfă܈urate profesorul universitar Petre
Gherghe a publicat 160 de articole în reviste de specialitate: Litua, Oltenia. Studii
܈i comunicări, Thraco-Dacica, SCIVA, Drobeta, Arhivele Olteniei – serie nouă,
Materiale ܈i cercetări arheologice, Revista muzeelor Pontica, Symposia
Thracologica, Cronica Cercetărilor Arheologice etc.
Cercetătorul ܈tiin܊ific Petre Gherghe, ca urmare a bogatei sale activită܊i în
domeniul arheologiei este autorul mai multor căr܊i dintre care amintim: „A܈ezări ܈i
cetă܊i geto-dacice în Oltenia”, „Repertoriul informa܊iilor ܈i descoperirilor
arheologice din Oltenia. Epoca Latène” „Monumentele Craiovei” (coautor),
„Opai܊ele romane ܈i romano-bizantine descoperite în teritoriul Sucidavei” (coautor),
„Filia܈i. Istorie ܈i cultură pe Valea Jiului” (coautor), „A܈ezarea ܈i necropola getodacică de la Spahii - Câmpul Spahiului, jude܊ul Gorj”܈.a.
Ca profesor a publicat cursuri universitare pentru studen܊i între care
amintim: „Preistorie generală”, „Introducere în arheologie”, „Istoria veche a
României” etc.
Profesorul universitar Petre Gherghe a participat la peste 270 de sesiuni
܈tiin܊ifice, simpozioane, colocvii, congrese na܊ionale ܈i interna܊ionale ܈i a fost
responsabil ܈tiin܊ific ܈i membru în colectivele de cercetare a 29 de ܈antiere
arheologice din jude܊ele Gorj, Dolj, Olt, Mehedin܊i ܈i Vâlcea.
Putem enumera în acest sens ܈antierele arheologice de la Sucidava, jude܊ul
Olt (1996-2014), Desa, jude܊ul Dolj (2001-2013) ca responsabil ܈tiin܊ific ܈i
membru în colectivul ܈tiin܊ific pe ܈antierul de la Romula-Re܈ca, jude܊ul Olt din
2007 până în prezent.
Activitatea didactică a profesorului dr. Petre Gherghe la Universitatea din
Craiova, Facultatea de Istorie - Filosofie –Geografie s-a concretizat în sus܊inerea,
ca titular, a cursurilor: „Istoria veche a României”, „Introducere în arheologie”,
„Preistorie generală”, „Muzeologie generală”, „Dacia ܈i Imperiul Roman”,
„Arheologie romană” ܈i „Mărturii arheologice ܈i izvoare greco-romane referitoare
la spa܊iul carpato-danubian”.
De asemenea, profesorul universitar Petre Gherghe a fost responsabil cu
practica arheologică ܈i de muzeu pentru studen܊ii din anii I sau II (specializările
Istorie o limbă străină ܈i Istorie) în perioada 1996-2013.
Ace܈tia au fost prezen܊i úi în Gorj, la Săcelu, unde au efectuat cercetări
arheologice în a܈ezarea ܈i necropola romană de la „Turi܊a” ܈i „Grui”, ca ܈i pe
2
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܈antierele arheologice de la Sucidava, Desa ܈i Romula. Îmi amintesc de felul cum
explica studen܊ilor ܈i le atrăgea aten܊ia de modul în care trebuia să se facă
cercetarea arheologică pentru a avea satisfac܊ia muncii îndeplinite.
Rezultatele muncii ܈tiin܊ifice a domnului Petre Gherghe se găsesc
men܊ionate sau citate în multe lucrări de specialitate, tipărite o parte, de Academia
Română sau de edituri prestigioase, intrând astfel în circuitul ܈tiin܊ific de
specialitate intern ܈i interna܊ional.
O altă formă a aprecierii ܈i recunoa܈terii profesionale a cercetătorului
܈tiin܊ific, a profesorului universitar Petre Gherghe este acordarea a 23 de diplome
de onoare, de merit ܈i de excelen܊ă oferite de institu܊ii de prestigiu publice sau
academice.
Cercetătorul Petre Gherghe are o contribu܊ie însemnată în domeniul
arheologiei, în special în Oltenia prin descoperirea ܈i cercetarea de noi situri ܈i
valorificarea ܈tiin܊ifică, prin studii, articole ܈i căr܊i, a rezultatelor cercetărilor sale,
iar ca profesor se bucură că a format zeci de profesori de istorie, muzeografi ܈i
arheologi.
La mul܊i ani domnule profesor!
Dr. Gheorghe Calotoiu
Muzeul Judeаean Gorj „Alexandru Эtefulescu” Tg. Jiu

3
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Petre Gherghe muzeograf úi directorul Muzeului Olteniei
Provenit din satul Buiceúti-MehedinĠi (n. 1 ian. 1947), locul de baútină a
familiei de boieri Buicescu, ctitori de biserici úi mănăstiri, binefăcători pentru
aúezăminte sociale, Petre Gherghe 1 s-a născut într-un loc plin de istorie úi
descoperiri arheologice relevante. Nu întâmplător din zonă provine printre altele úi
tezaurul de monede imperiale romane descoperit la Butoieúti, locul natal al
filozofului Constantin Rădulescu-Motru. De remarcat influenĠa avută asupra
orientării viitoare a adolescentului Petre Gherghe de către unchiul său, prof. univ.
dr. Lucian Roúu, arheolog úi prieten de nădejde cu academicianul C.S. NicolăescuPlopúor căruia i-a dedicat cea mai documentată monografie, director o lungă
perioadă al “Revistei Muzeelor” – singura revistă mensuală de informare a
activităĠii muzeelor Ġării úi de prezentare a valorilor autentice rezultate din
descoperiri arheologice sau legate de personalităĠi úi evenimente diferite.
La Craiova ca student a avut úansa să colaboreze cu C.S. Nicolăescu –
Plopúor când acesta conducea Institutul de Cercetări Socio-Umane, pe care-l
fondase în 1965, precum úi cu prof. univ. Octavian Toropu, pe care l-a însoĠit pe
diverse úantiere arheologice din Oltenia. În facultate a avut norocul să se
întâlnească cu o colegă provenită dintr-o familie din elita RomanaĠilor din Zvorsca
– Otilia, care ulterior, chiar în timpul studiilor, i-a devenit tovarăúă de viaĠă.
Cei doi tineri úi-au început cariera ca muzeografi la Muzeul Gorjului în anul
1968, primul muzeu înfiinĠat în Oltenia ]n anul 1893de renumitul institutor
Alexandru ùtefulescu. Aici au lucrat până în anii 1980-1981, când Petre Gherghe a
devenit cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane “C.S. NicolăescuPlopúor”, Craiova ( din 1980) úi când soĠia sa, Otilia Gherghe s-a transferat la secĠia
de istorie a Muzeului Olteniei pentru perioada modernă úi contemporană (din
1981).
De remarcat că în Gorj cercetările arheologice de până la venirea lui Petre
Gherghe erau sporadice úi de multe ori neconcludente pentru arheologia
românească. La Muzeul Gorjului a înregistrat, catalogat úi pus în valoare
descoperiri arheologice, rezultat a unor cercetări sistematice sau întâmplătoare.
Spre exemplu, împreună cu soĠia a pus în valoare o importantă descoperire
numismatică din epoca romană – tezaurul de monede romane imperiale din castrul
de la Bumbeúti-Jiu 2 .
StaĠiunea arheologică de la Săcelu-Gorj este în prezent reper pentru epoca
preromană úi romană, locul desfăúurării unor campanii arheologice pentru mai bine

1

Despre activitatea sa útiinĠifică vezi ***, InterferenĠe spirituale olteneúti, Craiova, Editura „Sitech;
1999; Mihaela Bărbieru, Ileana Cioarec, Repere istorice úi culturale: aspiraĠii, certitudini úi
perspective, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu – Plopúor” – instituĠie academică
la 50 de ani de activitate, Edidura „Sitech”, Craiova, 2015, pp. 206-207.
2
Otilia Gherghe, Petre Gherghe, Tezaurul de la Bumbeúti-Jiu, în „Revista Muzeelor úi
Monumentelor”, seria Monumente Istorice úi Arheologice, 1977, 46, nr. 2, pp. 9-14 – tezaur alcătuit
din 185 monede romane de argint, emisiuni între anii 176-249 d. Ch.
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de două decenii 3 . De asemene, a realizat săpături arheologice în judeĠul Gorj 4 la
Turburea 5 , Bumbeúti 6 , Călugăreni 7 , VârĠ 8 , DrăguĠeúti 9 , Socu-Bărbăteúti 10 , Stoina 11
úi altele.
Împreună cu soĠia sa au avut un rol determinant în reorganizarea secĠiei de
istorie-arheologie a Muzeului Gorjului în anii 1976-1978. Petre Gherghe a
impresionat lumea arheologilor prin unicitatea pieselor descoperite sau puse în
valoare de acesta, partea de arheologie stârnind interesul útiinĠific al unor cunoscuĠi
cercetători români úi străini.
Modest, pentru prima dată l-am întâlnit pe Petre Gherghe în Muzeul
Olteniei prin anii 1975-1976 în biroul lui Corneliu Mărgărit Tătulea, arheolog úi úef
de secĠie. Aici adusese cu el o cantitate importantă de ceramică din diverse epoci
(bronz, fier, epoca romană, prefeudală, feudală) culese de acesta din săpături
arheologice, perigheze sau descoperiri întâmplătoare, din diverse localităĠi gorjene.
Ore întregi s-a consultat cu Corneliu Mărgărit Tătulea pentru o mai bună încadrare
cronologică úi tipologică a acelor obiecte.

3

Aúezarea romană de la Săcelu-Gorj, în colaborare cu C. Petolescu úi Gh. Calotoiu, în rev. „Litua”,
Târgu Jiu, 1978, I, pp. 33-35; Dovezi ale continuităĠii dacice în aúezarea romană de la Săcelu, în
rev. „Arhivele Olteniei”, s. n., IV, 1985, pp. 47-57.
4
Vezi úi Două topoare de aramă eneolotice descoperite în jud. Gorj, în rev. „Studii úi cercetări de
istorie veche úi arheologie”, XXXIII, nr. 1, 1982, pp. 131-133; Cercetări úi descoperiri arheologice
cu privire la civilizaĠia geto-dacică pe teritoriul judeĠului Gorj, în rev. „Arhivele Olteniei”, s. n., II,
1983, pp. 49-73; Repertorierea informaĠiilor úi descoperirilor arheologice pentru epoca getodacică din judeĠul Gorj, în rev. „Litua”, Târgu Jiu, 1986, III, pp. 89-116; Unelte de piatră aflate în
colecĠia Muzeului judeĠean Gorj, Târgu Jiu, în rev. „Studii úi cercetări de istorie veche úi
arheologie”, XXXVIII, nr. 2, 1987, pp. 159-165.
5
Câteva date despre cercetările arheologice din necropola Юi aЮezarea geto-dacică de la Turburea,
judeаul Gorj, în „Revista muzeelor ܈i monumentelor”, nr. 10, Bucure܈ti, 1977, pp. 58-61; Cercetări
arheologice de salvare efectuate în necropola úi aúezarea geto-dacică de la Turburea, jud. Gorj, în
rev. „Litua”, Târgu Jiu, 1978, I, pp. 15-31; Aúezarea úi necropola geto-dacică din comuna
Turburea, satul Spahii, jud. Gorj, în rev. „Documente recent descoprite úi informaĠii arheologice”.
Academia de útiinĠe sociale úi politice, Bucureúti, 1984, pp. 26-36.
6
Coiful roman de la Bumbeúti, în colab. cu C. Petolescu, în rev. „Studii úi cercetări de istorie veche
úi arheologie”, XXX, nr. 4, 1979, pp. 603-607.
7
Vezi Săpăturile arheologice de la Călugăreni, Jud. Gorj, în colaborare cu Ion Chicideanu în
„Materiale úi cercetări arheologice”, Braúov, 1981, XV, Buc., 1983, pp. 103-107.
8
O nouă aúezare CoĠofeni descoperită în VârĠ, judeĠul Gorj, în rev. „Oltenia” (Muzeul Olteniei),
IV, 1982, pp. 39-45.
9
Depozitul de bronzuri de la DrăguĠeúti, judeĠul Gorj, în colab. cu Alex. Oancea, în rev. „Studii úi
cercetări de istorie veche úi arheologie”, XXXII, nr. 2, 1981, pp. 265-269.
10
Săpăturile din aúezarea geto-dacă de la Socu-Bărbăteúti (judeĠul Gorj), în „Materiale úi cercetări
arheologice”, Oradea, XIII, 1979, pp. 91-99; Aúezarea daco-getică de la Socu-Bărbăteúti, în
„Materiale úi cercetări arheologice”, Tulcea, XIV, 1980, pp. 186-190; Descoperiri arheologice în
epoca geto-dacică la Socu-Bărbăteúti, judeĠul Gorj, în rev. „Arhivele Olteniei”, s. n., V, 1986, pp.
77-88; Aúezarea dacică de la Sorocu-Bărbăteúti jud. Gorj, în colab. cu Gh Calotoiu, în „Materiale úi
cercetări arheologice”. Partea I, Bucureúti, Ed. „Academiei Române”, 1992, 1992, pp. 153-160.
11
Câteva date despre cetatea geto-dacică de la Stoina, judeĠul Gorj, în rev. „Thraco-Dacica”,
Institutul de Tracologie din Bucureúti, VIII, 1987, nr. 1-2, pp. 139-149.
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Apreciat de specialiúti, în anul 1981 s-a transferat la Craiova ca cercetătorarheolog la Institutul de Cercetări Socio-Umane. Aici a avut colegi úi colaboratori
doi prestigioúi arheologi – Gheorghe Popilian (1926-2015) úi Marin Nica (19332014), care i-au stimulat spiritul de competivitate, iar prin lucrările de specialitate
avute la dispoziĠie l-a perfecĠionat în tainele arheologiei. Astfel, Petre Gherghe
rămâne, în plus, în literatura de specialitate prin cercetările arheologice legate de
epoca dacică, în special cele de laTurburea – Spahii în Gorj, Cernele-Craiova,
Sucidava - Olt, dar úi prin repertoriile aúezărilor úi cetăĠilor geto-dacice din Oltenia,
precum úi amplificarea informaĠiilor referitoare la prezenĠa dacilor úi romanilor în
Craiova úi împrejurimi.
Dragostea pentru muzeu s-a manifestat úi în anul 1988, când în momente
dificile, după spargerea secĠiei de istorie úi sustragerea unor bunuri culturale din
expoziĠia de bază (în noaptea de 29 spre 30 septembrie 1988), a acceptat să fie
numit director al Complexului Muzeal Jude܊ean Dolj, instituĠie cu greutăĠi generate
de exageratul procent de autofinanĠare úi de politizarea excesivă, asociată cultului
personalităĠii cuplului prezidenĠial. Aceasta în condiĠiile în care Petre Gherghe avea
statutul de cercetător útiinĠific într-o instituĠie în care nu se punea problema
autofinanĠării.
Ca director de muzeu a avut, considerăm noi, sarcini grele de rezolvat: o
armonizare între Muzeul de Artă úi Muzeul Olteniei, înglobate sub numele amintit
mai sus, descoperirea úi recuperarea bunurilor sustrase, realizarea cu personal
insuficient a unei autofinanĠări de peste 70%. Deúi avea cunoútinĠe de specialitate,
cu modestia-i caracteristică, în orice problemă, chiar de arheologie úi istorie,
consulta pe cei în drept să-i pună la dispoziĠie informaĠiile necesare. De remarcat
perseverenĠa úi abilitatea sa în relaĠiile cu autorităĠile locale judeĠene, care au
permis în condiĠii de austeritate acordarea unor sume de bani pentru continuarea
unor săpături arheologice de importanĠă naĠională în judeĠele Gorj, Dolj úi Olt.
Putem afirma, fără teama de a greúi, pe baza experienĠei personale, că în
calitate de director a gestionat cu eleganĠă úi bun simĠ situaĠii politice úi conflictuale
ca nimeni altul din cei pe care i-am avut ca directori în calitatea mea de muzeograf
timp de 42 ani la Muzeul de Artă úi Muzeul Olteniei. Îmi amintesc cum, deúi era
presat de organele de propagandă úi represiune în legătură cu trei fotoexpoziĠii de
artă cu texte cu referinĠe indirecte la starea de atunci, Petre Gherghe, cu multă
diplomaĠie úi risc asumat, a reuúit, cu ajutorul prietenului úi colegului arheolog,
Corneliu Mărgărit Tătulea (1944-1990), úeful secĠiei de istorie-arheologie, să
salveze un coleg muzeograf de la măsurile ce urmau a fi luate de organele de partid
úi de stat. Meritul său este cu atât mai de luat în seamă cu cât muzeograful amintit,
care avea mania reclamaĠiilor, îl supusese úi pe acesta unor sesizări nefondate.
O calitate a sa era cea a unei maxime obiectivităĠi în relaĠiile personale.
Amintesc în acest sens, că, deúi soĠia lucra din 1981 ca muzeograf la secĠia de
istorie, iar el era arheolog, n-a favorizat pe nimeni, ba mai mult secĠia de istorie era
cea mai încărcată de sarcini, cu personal subdimensionat (numai 3 muzeografi, un
úef de secĠie úi un cercetător), dar cu cel mai mare spaĠiu expoziĠional úi supus unei
permanente supravegheri din partea organelor de partid úi de stat. Amintim bucuria

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

79
sa atunci când au fost descoperiĠi cei care au spart muzeul de istorie úi s-au
recuperat aproape toate piesele sustrase, multe cu valoare de tezaur naĠional.
Atunci, deúi era director, a lucrat alături de muzeografii secĠiei de istorie-arheologie
(dr. Luchian Deaconu, Corneliu Mărgărit Tătulea-úef secĠie, Otilia Gherghe,
Zaharia Gărău úi subsemnatul) la întocmirea listei obiectelor sustrase prin
confruntare cu registrele inventar, căci acestea erau amestecate cu alte piese
sustrase de la Muzeul de Artă úi din biserici craiovene.
În săptămâma mare a Paútelui anului 1989, la sesizarea regretatei profesoare
de limba franceză, Magda Lencu de la ùcoala generală nr. 11 din Craiova, cu
ajutorul elevilor úcolii amintite, precum úi a unor elevi de la ùcoala generală nr. 35,
a fost recuperat o parte din tezaurul monetar din secolele XVI-XVIII, provenit din
escavările de la Universitate cu prilejul unor lucrări legate de aripa nouă ridicată la
sediul central al acesteia în partea dinspre Calea Bucureúti. Mai multe zile, pe un
timp capricios (vânt úi ploaie), Petre Gherghe era o bună parte alături de mine,
profesori úi elevi la munca de recuperare, numărare úi apoi înregistrare a acestui
important lot dintr-un tezaur monetar, care aducea noi contribuĠii la circulaĠia
monetară în zona vechiului Târg de Afară către sfârúitul secolului al XVIII-lea prin
varietatea úi diversitatea emisiunilor úi atelierelor monetare din diverse părĠi ale
Europei úi Imperiului Otoman.
Petre Gherghe nu refuza pe cei care îi solicitau ajutorul în momente mai
grele ale existenĠei lor. Astfel în primăvara anului 1983 s-a oferit să-mi ajute tatălpreotul Nicolae Rădulescu (soĠia sa avea unchi sau rude preoĠi ca pr. Ion
Mazilescu, Virgil ùtefanin-pr. la bis. Sf. Gheorghe Vechi, Dumitru Păunescu,
consilier administrativ la Arhiepiscopia Craiovei úi pr. la bis. Sf. Ilie). Ajutorul a
constat în transportul părintelui Nicolae Rădulescu cu maúina personală – o Skodă
de epocă la Notariatul de Stat pentru dezbaterea succesiunii soĠiei sale decedate úi a
refuzat orice remunerare pentru efortul úi cheltuiala depuse în acest scop. Acesta
este un alt aspect al spiritului creútin care îl anima în acele momente de propagandă
ateistă, cu atât mai mult cu cât era cercetător la Institutul de Cercetări SocioUmane.
Elegant, aúa cum este úi acum, nu s-a răzbunat, ci a continuat să aibă un
comportament civilizat. De altfel Petre Gherghe, ca director, a fost cert mai mult
coleg cu ceilalĠi muzeografi (nu uitase ce înseamnă să fii subaltern sub conducerea
unor directori cu apucături dictatoriale), pe care-i îndruma cu blândeĠe úi eleganĠă,
chiar atunci când greúeau. Nu era adeptul unor pedepse administrative cu diminuări
de salarii (foarte mici pe atunci sub cele din învăĠământ) sau tăieri în condica de
prezenĠă. Noi, mai mult de ruúine, aveam o comportare corectă, care a permis ca
instituĠia condusă de acesta să rămână, ca până în 1988, în privinĠa realizărilor, în
fruntea muzeelor din Ġară. De aceea la momentul ce a urmat evenimentelor din anul
1989 în totalitate, colectivul muzeului începând cu úefii de secĠie úi terminând cu
personalul administrativ úi de pază au dorit ca acesta să rămână director úi să
continue prestigioasa sa activitate. În perioada desfăúurării revoluĠiei din decembrie
1989, Petre Gherghe, în calitate de director de muzeu, a luat cele mai potrivite
măsuri ca patrimoniul cultural úi inventarul administrativ al secĠiilor Complexului
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Muzeal JudeĠean Dolj (artă, istorie-arheologie, etnografie, útiinĠele naturii,
laborator zonal, oficiul judeĠean al patrimoniului cultural naĠional) să nu fie
diminuat prin sustragere sau distrus.
În aprilie 1990, cu toată străduinĠa personalului muzeal de a rămâne
director, s-a transferat ca inspector cu muzeele úi patrimoniu naĠional, la
Inspectoratul pentru Cultură al JudeĠului Dolj. Aici a efectuat deplasări nenumărate
în toate comunele úi úcolile doljene, care aveau în păstrare în cadrul unor muzee
sau puncte muzeale, piese cu valoare istorică, artistică úi documentară, pentru a nu
fi înstrăinate. Astfel în parte unele piese au fost salvate de la distrugere sau
sustragere úi incluse în patrimoniul public (vezi în special salvarea în mare parte a
colecĠiei de obiecte úi monede a învăĠătorului colecĠionar Constantin Lupescu, care
donase comunei BucovăĠ-Dolj cea mai mare a bunurilor sale de muzeu, dobândite
prin multe sacrificii). Paralel a făcut numeroase demersuri pentru salvarea unor
clădiri cu valoare artistică úi istorică din Craiova úi din celelalte oraúe úi comune ale
judeĠului Dolj, în condiĠiile ostile generate de interese obscure pentru a ridica în loc
clădiri noi, dar fără importanĠă arhitecturală úi istorică.
În această perioadă úi-a continuat cu succes activitatea de arheolog, fiind
cunoscută aprecierea sa de către academicianul arheolog Dumitru Berciu, pe care
de multe ori l-a însoĠit la săpăturile de la Buridava-OcniĠa úi de profesorul dr.
Octavian Toropu, alături de care a participat, din anul 1990, la săpăturile de la
Sucidava-Celei (azi cartier al municipiului Corabia-Olt), supranumită „Histria
Olteniei”, probă de civilizaĠie cu rădăcini milenare. După decesul prof. univ.
Octavian Toropu, Petre Gherghe devine conducătorul autorizat al cercetărilor
sistematice de la Sucidava (1996-2014), însoĠit adesea de colegul său de catedră
Lucian Amon 12 . Aici a format generaĠii întregi de studenĠi, unii dintre aceútia
devenind arheologi (a fost cadru universitar la Facultatea de istorie din Craiova din
1990). Ca profesor universitar a predat cursuri de muzeologie, în calitatea sa
dobândită ca muzeograf úi arheolog la Muzeul Gorjului úi Muzeul Olteniei. Nu a
existat, în vremea dumnealui, generaĠie de studenĠi ai FacultăĠii de istorie care să
nu fi vizitat úi făcut practică în cadrul Muzeului Olteniei, dar úi pe úantiere
arheologice, cum sunt cele de la Sucidava-Corabia úi Desa-Dolj. ToĠi muzeografii
actuali ai secĠiei de arheologie úi istorie a Muzeului Olteniei i-au fost studenĠi în
perioada studiilor universitare, unii dintre aceútia căpătând experienĠa arheologică
necesară prin exemplul practic úi tactul pedagogic dat de mentorul lor – Petre
Gherghe.
Petre Gherghe în calitate de membru al Comisiei NaĠionale de Arheologie
din cadrul Ministerului Culturii úi Cultelor în anii 2000-2007 13 a reuúit, prin
diplomaĠie úi o serioasă documentare arheologică, să obĠină pentru Muzeul
Olteniei, Institutul de Cercetări Socio-Umane “C. S. Nicolăescu-Plopúor”, muzeele
12

Vezi următoarele studii: Sucidava – un important sit arheologic cercetat de prof. Dumitru Tudor
în Oltenia, în vol. “In memoriam Dumitru Tudor”, Timiúoara, 2001, pp. 13-19; Raport preliminar
asupra cercetărilor arheologice efectuate la Sucidava (Celei-Corabia, judeĠul Olt), - în colab. în
rev. “Oltenia”, Muzeul Olteniei, Istorie-arheologie, 2000, XII, pp. 80-84; .
13
Mihaela Bărbieru, Ileana Cioarec, op. cit., p. 207.
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din Slatina, Caracal úi Corabia din jud. Olt, dar úi pentru celelalte judeĠe oltene
(Gorj, MehedinĠi úi Vâlcea) aprobarea comisiei pentru deschiderea a noi úantiere
arheologice úi continuarea cercetărilor la mari aúezări arheologice, cum sunt cele de
la Romula-Reúca úi Sucidava-Celei. Din multitudinea de realizări în domeniul
arheologiei remarcăm în mod deosebit redeschiderea după zeci de ani (în 2001) a
unui mare úantier arheologic aflat pe malul Dunării la Desa-Dolj, pe care l-a condus
până în 2013. Cercetările de la Desa pentru istoria veche a României au adus
contribuĠii de necontestat prin cantitatea úi calitatea materialului arheologic rezultat
din săpături, desfăúurate în condiĠii vitrege, generate de mediul umed al Luncii
Dunării.
Petre Gherghe se înscrie în rândul directorilor Muzeului Olteniei, arheologi
de renume, cum au fost academicianul C.S. Nicolăescu-Plopúor în anii 1922-1951,
Corneliu Mărgărit Tătulea în anul 1990, iar prin spiritul său cooperant úi paúnic a
reuúit să stăpânească anii grei între două perioade istorice dificile ale neamului
românesc – sfârúitul comunismului în România úi începutul unei grele tranziĠii.
Prin studiile sale, majoritatea publicate în reviste de specialitate consacrate,
prin calităĠile sale pedagogice înnăscute, prin temeinicia pregătirii profesionale úi
forĠa de muncă, Petre Gherghe, cu siguranĠă va rămâne în memoria muzeografiei úi
arheologiei româneúti, dar úi a numeroaselor generaĠii de profesori de istorie, la a
căror formare a contribuit de multe ori decisiv.
Dr. Toma Rădulescu,
Craiova
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Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani

– „Ieri dădui pe la Stoina úi pe la Turburea, apoi pe la Brabova, trecui pe
acasă, mă schimbai úi, de diminea܊ă, mă îndreptai încoace”. Această frază nu este
un citat, ci o parafrază a unor relatări destul de obi܈nuite ale lui Petre Gherghe, în
vremea când l-am cunoscut, la începutul anilor `80.
Era cam 7.30, lucrul începând la 7, când, chiar dacă somnoro܈i încă, era o
plăcere pentru membrii echipei de arheologi să-úi vadă de obliga܊iile zilnice pe
răcoare, care nu dura mai mult de 9.30-10, când intervenea úi prima pauză a
fiecărei zile din lungul úir al unei campanii de vară, de 4-5 săptămâni, în func܊ie de
sprijinul financiar, întotdeauna mai redus decât necesarul estimat. De regulă, afară
de atunci când, mai rar, P. Gherghe locuia în cort, împreună cu restul grupului –
Vlad Zirra, Gheorghe Trohani, Niculae Conovici, subsemnatul ܈i diferite alte
persoane aflate în vizite de lucru ܈i de studiu – ajungea pu܊in mai târziu, având în
vedere dificultatea transportului cu cursele locale sau cu automobilul propriu al
cărui carburant era mereu drămuit de penuria stabilită ܈i controlată inten܊ionat de
conducerea ܈i organele de partid. Cum spuneam, noroc că diminea܊a era răcoare,
căci pantele abrupte care înconjurau a܈ezarea fortificată de la Co܊ofenii din Dos
(Dolj) î܊i cam scoteau sufletul din piept. După câteva minute în care î܈i trăgea
răsuflarea, se apuca de lucru la sectorul de care răspundea, pentru ca seara să se
„repeadă” către Craiova.
La vremea aceea era un tânăr cu o înfă܊i܈are plăcută, sub܊irel, cu părul inelat
܈i des. Părea mereu bine dispus, voios ܈i comunicativ. În această privin܊ă, pot să
spun că îl invidiam chiar pentru felul în care ܈tia să-i îndemne pe angaja܊ii no܈tri
(cei mai mul܊i încă copii) la lucru. Avea talentul ca prin câteva întrebări, comentarii
sau istorioare să-i mobilizeze, să-i facă aten܊i ܈i curio܈i la ce aveau de lucru în plin
soare, de obicei, ܈i, nu de pu܊ine ori la adâncimi considerabile. Le explica ce au de
făcut ܈i de ce e important să fie aten܊i, ce a܈teptăm de la ei, alături de conversa܊ii
despre familiile lor, mod de trai sau proiecte pentru viitor.
P. Gherghe era atent ܈i mobil în săpătură ܈i, a܈a cum făceam cu to܊ii, de
altfel, mergea măcar de câte două ori pe zi să viziteze ܈i să discute cu colegii care
lucrau în celelalte sectoare, aflate la distan܊e destul de mari ܈i fără contact vizual.
Se în܊elegea bine cu colegii ܈i mereu avea ceva de întrebat ܈i discutat ܈i comparat.
Mi se părea că, ini܊ial, era pu܊in nesigur pe sine la întocmirea planurilor de situa܊ie
în diferitele faze ale săpăturii, dar, după un an, doi, de lucru în comun, planurile pe
care le întocmea erau îngrijite ܈i precise. În acei ani, pe lângă prezen܊a sa anuală la
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Co܊ofenii din Dos, P. Gherghe circula foarte mult prin jude܊ele Dolj ܈i Gorj, mai cu
seamă, aducându-ne de fiecare dată ܈tiri din cele mai diverse despre tot felul de
situri, în special de epoca fierului, dar nu numai. Mijloacele de sprijin de care
dispunea erau în genere mici, iar eforturile personale, propor܊ional, mari.
Din toată atitudinea ܈i comportamentul său se putea vedea dorin܊a ܈i voin܊a
de a face, de a afla ܈i judeca diferite tipuri de informa܊ie, uneori contradictorie. Era
limpede o perioadă în care acumula mult, atât de pe teren cât ܈i din lecturi sau
discu܊iile cu colegii săi. O perioadă în care î܈i stabilea ܊intele, preferin܊ele, căile de
urmat. Pentru mine, cel pu܊in, devenea limpede că are înclina܊ie către, la rândul său,
de a transmite cuno܈tin܊e, precum ܈i plăcere ܈i pricepere în a-i învă܊a pe al܊ii…
Anii, din păcate, trec repede, a ܈zice chiar pe nesim܊ite, mai cu seamă când
există preocupări de urmărit. Peste ani ne-am văzut mai rar decât în perioada în
care lucram amândoi la ܈antierul amintit, dar periodic, mai cu seamă la diferite
manifestări ܈tiin܊ifice din ܊ară, iar rela܊iile dintre noi au rămas mereu pozitive ܈i –
măcar pentru mine – instructive. Parte din contribu܊iile sale le-am citit cu interes,
fiind lecturi „obligatorii” pentru epoca fierului din Oltenia.
Urmărind de curând curriculum-ul său ܈i lista sa de contribu܊ii ܈tiin܊ifice,
didactice, de popularizare, etc., mi-am dat seama că l-am cunoscut totu܈i prea pu܊in
din perspectiva carierei sale. Aceasta, îmi dau seama cu pregnan܊ă acum, a fost
gândită ܈i dospită pe parcursul a aproximativ patru decenii, cu tenacitate ܈i hărnicie,
iar acumulările din ani `80 au însemnat deschiderea de orizont din anii `90 ܈i până
în prezent. Un fapt, a ܈putea spune exemplar, în ܊ara noastră, a fost acela că prof.
univ. dr. P. Gherghe, în buna tradi܊ie stabilită încă la începutul secolului trecut, a
reu܈it să îmbine cu succes realizările didactice cu preocuparea ܈i roadele cercetării.
Mai mult, ܈i-a îndreptat aten܊ia ܈i asupra punerii în valoare a istoriei ܈i împlinirilor
culturale ale Olteniei, cu precădere ale Băniei, unde locuie܈te de circa 35 de ani.
Pentru a încheia aceste scurte gânduri ܈i însemnări, a ܈spune că aceste mai
mult de patru decenii dedicate cercetării ܈i învă܊ământului superior istoric ܈i
arheologic pot fi caracterizate prin energie, deschidere, răbdare ܈i voin܊ă. Toate
acestea încununează o carieră meritorie de la care a܈teptăm în continuare alte
realizări notabile.
La Mul܊i Ani!
Dr. Vlad V. Zirra
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, BucureЮti
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Puiu Gherghe – vechi coleg ܈i prieten de nădejde

L-am cunoscut pe Puiu la mijlocul anilor 70, atunci când am venit la Tg. Jiu
ca să studiez piesele militare romane aflate în Muzeul Jude܊ean Gorj. Aici am fost
primit cu cea mai caldă prietenie de Puiu Gherghe. A܈a că mi s-a acordat accesul la
piese ܈i la informa܊iile referitoare la ele, iar după terminarea programului de lucru
continuam să discutăm despre toate subiectele care ne interesau, atât cele
profesionale, culturale dar chiar ܈i cele politice, bineîn܊eles în ceea ce prive܈te
acestea din urmă în limitele pruden܊ei necesare în perioada respectivă.
Această primă întâlnire a însemnat nu numai începutul unei prietenii de
decenii cu Puiu dar s-a soldat ܈i cu o colaborare ܈tiin܊ifică, publicarea coifului
roman de la Bumbe܈ti aflat în patrimoniul muzeului din Tg. Jiu.
La începutul anilor 80, cele trei campanii de săpături făcute la Cătunele, miau prilejuit alte întâlniri cu Puiu, care au consolidat pritenia noastră. ܇i parcă mai
ieri a fost vizita mea într-o după amiază fierbinte de vară la Săcelu, unde Puiu săpa
împreună cu colegul ܈i prietenul, viitor profesor universitar, C. C. Petolescu.
Au urmat anii tumulto܈i de după revolu܊ia din 89 când activită܊ile fiecăruia
nu ne-au mai permis să ne întâlnim a܈a de des ca înainte. Puiu a devenit profesor
universitar la Craiova, eu cercetător la Muzeul Na܊ional de Istorie ܈i apoi, din 2000
܈i cadru didactic asociat la Universitatea din Pite܈ti. În această perioadă am publicat
într-un studiu de sinteză privind importurile militare romane în Dacia ܈i piesele de
la Socu-Bărbăte܈ti pe care le studiasem cu ani în urmă în muzeul din Tg. Jiu cu
permisiunea lui Puiu ܈i Gigi Calotoiu.
Apoi între 2003-2006 am făcut parte din colectivul de cercetare de la
Sucidava, coordonat de Puiu. Acolo am admirat talentul lui de dascăl, fără de care
܈antierul n-ar fi putut exista. Astfel el reu܈ea ca nimeni altul să se impună
studen܊ilor, fiind ferm la lucru, dar îngăduitor în timpul lor liber. Iar ei răspundeau
nu numai cu disciplină ܈i hărnicie, dar de multe ori chiar cu entuziasm.
A fost un ܈antier greu: condi܊iile de cazare la internatul liceului dure –
cură܊enie îndoielnică, gândaci, toalete ܈i du܈uri comune într-o stare jalnică –, iar pe
cetate ar܈i܊ă de foc la amiază. Însă rezultatele ܈tiin܊ifice ob܊inute cât ܈i atmosfera de
profundă prietenie dintre membrii colectivului au făcut ca săpăturile de la Sucidava
să constituie una dintre cele mai frumoase perioade din activitatea mea
profesională. A܈a că acum mi-au rămas în memorie doar măre܊ia sitului, peisajul de
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acolo ܈i chiar întâmplările mai amuzante, din care a ܈aminti numai una. Spre
sfâr܈itul fiecărei campanii chemam pe reprezentan܊ii autorită܊ilor locale să vadă
rezultatele ob܊inute iar după terminarea lucrului îi invitam la o masă cu pe܈te care
se desfă܈ura într-o atmosferă camaraderească, cum numai pe ܈antier poate fi
întâlnită. La una dintre aceste mese, eu ܈i un alt coleg am realizat că pe܈tele nu erea
proaspăt. Iar după masă doar noi doi ne-am sim܊it rău, ceilal܊i n-au avut nimic ܈i au
făcut un haz nebun pe seama noastră căci, ziceau ei, periculos nu e să manânci
pe܈te stricat ci să-܊i dai seama de asta.
Din păcate, din 2007 n-am mai putut veni la Sucidava, atât datorită
obliga܊iilor mele de responsabil de ܈antier la Micia ܈i Cumidava, cât mai ales din
cauza faptului că institu܊ia mea nu considera că are un beneficiu semnificativ din
această colaborare.
În perioada următoare ne-am văzut mai rar, în general la sesiuni ܈tiin܊ifice.
Astfel în toamna trecută m-am întâlnit cu Puiu la Craiova, la sesiunea Muzeului
Olteniei. Acolo am vorbit ca ܈i cum ne despăr܊isem doar de o zi, nu de mai mul܊i
ani, ceea ce se întâmplă doar între prieteni adevăra܊i, pe care depărtarea nu poate
sa-i separe. ܇i chiar ܈i acum avem în plan o altă colaborare ܈tiin܊ifică referitoare la
echipamentul militar roman din Oltenia, care se va materializa în viitorul apropiat.
Draga Puiu, închei aceste câteva rânduri scrise din inimă cu ocazia
împlinirii venerabilei dar încă frumoase vârste de 70 de ani cu urarea „La Mul܊i
Ani” cu sănatate ܈i for܊ă de muncă. ܇i ne doresc amândorora ca să continuam
colaborarea noastră cât mai mult timp.
Dr. Liviu Petculescu,
BucureЮti
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Amintiri cu colegul úi prietenul Petre (Puiu) Gherghe

Parafrazând spusele unui gânditor putem spune: orele trec greu, anii zboară.
܇i Petre (Puiu) Gherghe a devenit septuagenar ...
Parcă ieri, cu vreo 40 de ani în urmă, ne întâlneam la Târgu Jiu, la o sesiune
de comunicări a muzeului gorjean organizată de directoarea Elena Udri܈te (19241996). ܇i de atunci am rămas prieten cu Otilia ܈i Puiu. Ne revedeam la sesiunile de
rapoarte arheologice organizate de Ministerul Culturii sau la diferite sesiuni de
comunicări ale muzeelor.
Mai apoi, timp de aproape un deceniu, între anii 1982-1990, am devenit
colaboratori ai distinsului arheolog Vlad Zirra (1919-2000), pe úantierul CetăĠii
Jidovilor de la sud-vest de comuna CoĠofenii din Dos, judeĠul Dolj. Formam
echipa, alături de Nicolae (Nae) Conovici (1948-2005) ܈i Vlad-Vintilă (Tulucu)
Zirra, de cercetători ai CoĠodavei, cetatea getică de secol IV-II a.Chr. apărată în
primele secole ale existenĠei sale, spre vest, de un impresionant zid de cărămizi.
Eram părinĠi úi copii. Puiu cu Cosmin, eu cu Alexandru, Nae cu Matei ܈i
Iuliana. Dormeam în corturi montate la marginea pădurii de gorun ce suprapunea
locuirea protoistorică. Ne-am amenajat o bucătărie cu butelii de aragaz aduse de
prin străinătăĠuri. Apa o luam dintr-un izvor situat la 10 minute. Pâinea era adusă
de la Bucureúti – felii arse în cuptor, depuse în saci de pânză, pentru a rezista celor
trei săptămâni de expediĠie, fiindcă neavând buletin de Craiova nu puteam cumpăra
„alimentul cel de toate zilele” din zonă. Laptele îl luam din sat.
Prospături ne aducea, când putea, Puiu. Dar pentru asta trebuia să lipsească
câteva zile de pe ܈antier. El era de altfel ܈i cel ce ܊inea legătura prin telefon cu
familiile noastre. Ba a mai făcut ܈i pe dădaca când l-am expediat pe fiul meu,
singur la circa 10 ani, cu trenul, spre mama lui în Bucure܈ti. Tot calabalâcul îl
aduceam prin supraîncărcarea Daciilor noastre, benzina fiind bine depozitată în
canistrele din portbagaje. ùantierul dura de pe la mijlocul lui iulie până în ajun de
Sf. Maria.
Primeam musafiri din Craiova – Gheorghe Popilian (1926-2016) úi Marin
Nica (1933-2014) – din Bucureúti – Ion GâĠă (+), Mircea Babeú – dar úi din
străinătate – K. Zimmermamn, Tim Taylor,etc. DiscuĠiile útiinĠifice erau aprinse,
adesea în contradictoriu, dar toate în deplină amiciĠie úi purtate în sincera dorinĠă de
a percepe, atât cât era posibil, adevărul cel învăluit în mister. Lui Puiu i-a revenit
prelucrarea ceramicii. Serile, în jurul focului, se discuta literatură, istorie, se asculta
muzică, se depănau amintiri.
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Am făcut împreună ܈i câteva periegheze la castrul roman de la Răcari, la
cetatea getică de la Stoina, prevăzută ܈i ea cu ziduri de cărămidă, la Drobeta Turnu
Severin. Materialele descoperite au fost studiate la Craiova, prilej de a petrece
serile împreună. Mai apoi ne-am revăzut în ܈edin܊ele Comisiei Na܊ionale de
Arheologie, la diverse sesiuni ܈tiin܊ifice. Ba am petrecut ܈i o săptămână de
concediu, cu familiile noastre, la Sinaia. ܇i uite a܈a anii au trecut dar prietenia,
colegialitatea a rămas. Deie Domnul să dureze cât mai mult.
Mul܊i ani cu spor ܈i sănătate alături de cei dragi, dragă Puiule.

Dr. George Trohani,
BucureЮti
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Câteva cuvinte la aniversare
În onoarea domnului profesor universitar doctor Petre Gherghe
Oltenia, un tărâm mirific pentru omul harnic, al locului, cu imagina܊ie vie
܈i un trecut deosebit. A܈a ܈i aici s-a născut, acum 70 de ani, domnul prof.univ.dr.
Petre Gherghe. Ca totul să fie în ton cu viitorul a deschis, prin na܈terea sa, anul, în
prima zi. De mic a fost primul!
Pe profesorul onorat astăzi l-am cunoscut relativ târziu. Specializat în
studierea civiliza܊iei La Tène, el a absolvit Facultatea de Istorie-Filozofie a
Universită܊ii„Babe܈-Bolyai” din Cluj-Napoca (se putea altfel?; când ai printre
dascăli pe ilustrul Constantin Daicoviciu e܈ti „condamnat” să cau܊i să-l continui!).
Această observa܊ie dezvăluie ܈i unul dintre motivele pentru care scriu aceste
rânduri. Un alt motiv este cel după care am absolvit doctoratul în acela܈i an cu
Petre Gherghe. Făceam parte, împreună, dintr-una dintre primele genera܊ii de
doctori de după momentul recuceririi libertă܊ii de exprimare. De altfel, tema sa de
doctorat – ܈i esen܊a care a rezultat din aceasta – este o frumoasă continuare a operei
celui care l-a condus la desăvâr܈irea ideilor, Dumitru Berciu. ܇i iată, de aici, o
frumoasă continuitate de idei între ܈colile fundamentale pentru formarea ideilor de
bază cu privire la civiliza܊ia dacică.
Cariera profesională a prof.univ.dr. Petre Gherghe este una exemplară,
comună pentru cei care-܈i fac din cercetare o credin܊ă. După un stagiu de
muzeograf la Târgu-Jiu, ajunge la filiala Academiei Române de la Craiova. De aici
până la func܊ia de director al Complexului muzeal jude܊ean Dolj din Craiova este
doar un pas, mai apoi fiind angajat consilier ܈i inspector al Inspectoratului pentru
cultură Craiova. În scurt timp îmbră܊i܈ează cariera universitară ܈i parcurge gradele
didactice de lector, conferen܊iar ܈i – cum era ܈i firesc – profesor. Pentru că s-a
dovedit că activitatea sa este necesară a fost secretar ܈tiin܊ific al facultă܊ii ܈i – după
aceea – prodecan.
În urma acestei activită܊i exemplare Petre Gherghe devine membru al
Filialei de Tracologie Craiova a Institutului NaĠional de Tracologie, secretar al
Filialei de Tracologie Craiova, a Institutului NaĠional de Tracologie (1986-1989),
membru fondator al „SocietăĠii Arheologice Române”, Bucureúti, membru fondator
al Societăаii de Istorie din Oltenia „Izvoarele”, Craiova, membru fondator úi úeful
SecĠiei de Arheologie al Societăаii prietenii útiinĠei „Gh. ğiĠeica”, Craiova ܈i
membru în Comisia NaĠională de Arheologie din cadrul Ministerului Culturii úi
Cultelor (2000-2007).
De fapt prin promovarea acestor idei – cele referitoare la daci, sau getodaci, cum vre܊i! – l-am cunoscut pe Petre Gherghe. Alături de un alt om trecut spre
cele ve܈nice, Marian Gumă, am lucrat – la început ca student – la Stenca Liubcovei
܈i mai apoi ca asociat (colaborator) la Divici. Unul dintre cei cu care comunicam pe
atunci este cel onorat astăzi. De ce? Pentru că este expert în Istoria veche a
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României ܈i are cercetări arheologice în domeniul epocilor geto-dacică, romană úi
romano-bizantină, dar ܈i în muzeologie. Pentru că este membru în colectivul
útiinĠific al úantierului arheologic-úcoală (ce frumos! Universitatea din Craiova
promovează ܈i acest mijloc, trainic, de educare a studen܊ilor, pentru cunoa܈terea
aprofundată a istoriei!; responsabil de practică arheologică úi de muzeu pentru
studenĠii din anul II a apar܊inut – cui altcuiva? – lui Petre Gherghe) de la Sucidava
úi responsabil útiinĠific al aceluiaúi úantier, responsabil útiinĠific al úantierului
arheologic de la Desa ܈i membru în colectivul útiinĠific al úantierului arheologic de
la Romula. Dar responsabilitatea útiinĠifică s-a împletit cu cea de membru în
colectivele de cercetare a 29 de úantiere arheologice din judeĠele Gorj, Dolj, Olt,
MehedinĠi, Vâlcea, la care se alătură participarea în colectivele útiinĠifice ale
úantierelor arheologice de la Adamclisi (Ion Barnea), Capidava (Radu Florescu) úi
Sarmizegetusa Regia în MunĠii Orăútiei (Hadrian Daicoviciu). ܇i iată, din nou,
legături inconfundabile între noi. Hadrian Daicoviciu mi-a condus lucrarea de
licen܊ă ܈i Radu Florescu m-a învă܊at, la Sibiu, să reclădesc specializări, catedre ܈i
facultă܊i.
În urma cercetărilor arheologice intense ajunge să publice foarte multe
lucrări ܈tiin܊ifice (căr܊i, articole, studii, rapoarte), dar ܈i cursuri universitare
(deoarece a predat cursuri la licenĠă: Istoria veche a României, Introducere în
Arheologie, Preistorie generală, Muzeologie generală ܈i Istoria societăĠii omeneúti,
dar ܈i la master: Dacia úi Imperiul Roman, Arheologie romană úi, Muzeologie ܈i
Mărturii arheologice úi izvoare greco-romane referitoare la spaĠiul carpatodanubian).
Mai mult, a fost membru al unor redac܊ii ܈tiin܊ifice importante pentru
Oltenia ܈i România (Litua. Studii úi cercetări – Anuarul Muzeului judeĠean Gorj
„Alexandru ùtefulescu", Tg. Jiu; Symposia Thracologica (nr. 1) – Revista de
specialitate editată sub egida Institutului de Tracologie din Bucureúti; Oltenia.
Studii úi comunicări (nr. VII-VIII) – Anuarul Muzeului Olteniei, SecĠia de Istorie,
Craiova; Drobeta, seria Istorie – Muzeul Por܊ilor de Fier, Drobeta-Turnu-Severin
în mai multe numere după anul 1990; Analele UniversităĠii din Craiova, Seria
Istorie (1996-2012); Oltenia. Studii. Documente. Culegeri (1998 úi în prezent) ܈i
Analele UniversităĠii Spiru Haret. Iată un cercetător complex, promotor al unui
sistem sănătos de comunicare a cuno܈tin܊elor ܈tiin܊ifice.
Am avut ܈i am o rela܊ie deosebită cu prof.univ.dr. Petre Gherghe în
domeniul ܇colilor doctorale. Domnia sa m-a onorat cu prezen܊a în Comisiile de
Sus܊inere a lucrărilor de doctorat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, la
lucrări coordonate de mine. Mai mult, ne-am întâlnit, ca membrii ai comisiilor, ܈i la
Universitatea din Craiova sau în alte Universită܊i. Acest lucru este, în sine, esen܊a
recunoa܈terii omului de ܈tiin܊ă.
Daca ar fi să spun lucruri foarte multe, a ܈depă܈i esen܊a ascunsă în cuvintele
simple. Sunt dator să fac ceea ce profesorii mei m-au învă܊at. Trebuie să respect
munca ܈i dorin܊a de promovare a ideilor născute în mod sănătos, prin muncă.
Numai a܈a se creează valoare! Numai a܈a ducem mai departe, prin genera܊iile care
ne trec prin mână, valoarea impusă nouă de predecesori. Numai a܈a participăm, cu
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rezultate notabile, la transmiterea educa܊iei sănătoase la genera܊iile următoare.
Numai a܈a suntem PROFESORI.
Domnule prof. univ. dr. Petre Gherghe. Via܊ă lungă, muncă sănătoasă ܈i
fericire în familie ܈i între cu prietenii î܊i urează un mai tânăr coleg care te admiră.
Prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Director general, Muzeul Naаional Brukenthal Sibiu
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Omagiu Profesorului universitar Petre Gherghe
la 70 de ani

Profesorul Petre Gherghe – arheologul, cercetătorul, profesorul
Profesorul Petre Gherghe s-a născut la 1 ianuarie 1947 în localitatea
Buice܈ti din jude܊ul Mehedin܊. După ce a urmat cursurile ܈colii generale în
localitatea natală, a continuat studiile la Liceul (܇coala Medie Mixtă) din Filia܈i
(Jude܊ul Dolj), apoi Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea Istorie la
Universitatea Babe܈-Bolyai din Cluj-Napoca.
În anul 1995 a ob܊inut titlul de Doctor în istorie cu teza Contribuаie la
cunoaЮterea civilizaаiei geto-dacice din Oltenia sus܊inută la Institutul Na܊ional de
Tracologie, Bucure܈ti – conducător ܈tiin܊ific prof. univ. dr. docent Dumitru Berciu.
Cariera sa profesională a cunscut un traseu ascendent de la pozi܊ia de
muzeograf la Muzeul Jude܊ean Gorj (1974-1981), Jude܊ean Gorj, Tg. Jiu (până în
1981), arheolog, apoi arheolog principal la Academia Română – Centrul de ܇tiin܊e
Sociale ܈i Politice, azi Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu
Plop܈or”, Craiova (până în 1988); Lector universitar (1991), conferen܊iar univ. dr.
(1998), profesor univ. dr. (2001) la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie,
Universitatea din Craiova, De asemenea a de܊inut func܊ii de conducere ca Director
la Complexul Muzeal Jude܊ean Dolj, Craiova (1988-1990), Secretar ܈tiin܊ific ܈i
prodecan (2000-2012) la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, Universitatea
din Craiova.
Activitatea de cercetare
De-a lungul celor peste patru decenii de activitate, profesorul Petre Gherghe
a scris singur sau în colaborare un număr de 12 căr܊i, 6 cursuri universitare, peste
160 articole ܈i studii în publica܊ii de specialitate (locale, na܊ionale ܈i interna܊ionale),
volume colective, presă, reviste culturale ܈i de popularizare.
Profesorul Petre Gherghe ܈i-a adus o contribu܊ie de prim plan la cunoa܈terea
realităilor arheologice din a doua epocă a fierului de pe teritoriul actual al Românie,
îcu privire specială asupra Olteniei. Teza sa de doctorat AЮezări Юi cetăаi getodacice din Oltenia, cu un Cuvânt de început semnat de prof. univ. dr. doc. Dumitru
Berciu reprezintă un reper necesar pentru orice demers de investigare a perioadei
geto-dacice.
Pe lângă aceasta, domnia sa are numeroase contribu܊ii la cunoa܈terea
perioadei geot-dacice în Oltenia, dar ܈i a istoriei vechi a regiunii, jude܊ului Dolj ܈i
ora܈ului Craiova, în care î܈i desfă܈oară activitatea.
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Cercetarea arheologică de teren
Domnul profesor Petre Gherghe a fost responsabil útiinĠific úi membru în
colectivele de cercetare a 29 de úantiere arheologice din judeĠele Gorj, Dolj, Olt,
MehedinĠi,
Vâlcea.
La începuturile carierei sale a participat la săpături arheologice pe ܈antiere
binecunoscute cum sunt cele de la Adamclisi-responsabil (܈tiin܊ific prof. Ion
Barnea), Capidava (responsabil ܈tiin܊ific prof. Radu Florescu) ܈i Sarmizegetusa
Regia (responsabil ܈tiin܊ific prof. Hadrian Dicoviciu).
Ulterior, a luat parte la cercetările de la Cire܈u, Ostrovul ܇imian ܈i Or܈ova.
O lungă perioadă de timp, între anii 1969-1978 a fost membru în colectivul de
cercetare al ܈antierului arheologic de la Bumbe܈ti-Jiu.
Primele cercetări arheologice le-a condus la Turburea-Spahii (jude܊ul Gorj),
unde a identificat o necropolă cu 29 de morminte ܈i o a܈ezare, ambele din secolele
II-I a. Chr. singurele de acest gen identificate ܈i cunoscute până acum în Oltenia.
În anii următori a condus săpături arheologice în a܈ezarea din epoca
bronzului de la Turburea, sat Sipot (1975), în cetatea dacică cu valuri de pământ de
pe „Dealul Cetă܊ii”-ora܈ul ܉icleni (1975); a܈ezarea din epoca bronzului de la
Turceni (1976), din anul 1978 până în 1988 în a܈ezarea geto-dacică de la
Bărbăte܈ti, sat Socu. Din anul 1976, ca membru în colectiv, apoi ca responsabil
܈tiin܊ific din anul 1983 până în anul 2000, la cercetările arheologice efectuate în
a܈ezare ܈i necropola romană de la Săcelu.
În anul 1981 a ini܊iat cercetările arheologice de la Cernele-Craiova, unde
a fost descoperită prima necropolă geto-dacică din secolele IV-III î. Chr. din
Oltenia, o a܈ezare geto-dacică cu două nivele de locuire, care cronologic apar܊in
secolelor IV-III ܈i II-I î. Chr., suprapuse de alte două nivele mai recente atribuite
cronologic secolelor VI d. Chr. ܈i XIII-XIV d. Chr.
Din anul 1991 ܈i până în 1995 a făcut parte din colectivul de cercetare al
܈antierului arheologic de la Sucidava-Celei, jud. Olt, ܈antier-܈coală al Facultă܊ii de
Istorie-Geografie a Universită܊ii din Craiova. Din anul 1996 a preluat conducerea
܈antierului.
Începând cu anul 2007, până în prezent este membru în cadrul colectiviului
de cercetare din importantul centru urban de la Romula (sat Re܈ca, comuna
Dobrosloveni, jude܊ul olt).

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

93
Activitatea didactică
Imediat după înfiin܊area programului de studii de licen܊ă în Istorie, domnul
Petre Gherghe a fost invitat să facă parte din colectivul de profesori ai Universită܊ii
din Craiova, ca o recunoa܈tere a rezultatelor sale de referin܊ă pentru istoria veche a
Olteniei, dar ܈i pentru abilită܊ile pedagogice, deschiderea ܈i buna comunicare cu
studen܊ii,
În cariera sa didactică a urcat toate treptele de la lector la profesor
universitar, în calitate de titular al cursurilor de LicenĠă: Istoria veche a României,
Introducere în Arheologie, Preistorie generală, Muzeologie generală (la
specializările Istorie úi Istorie o limbă străină), Istoria societăĠii omeneúti (la
specializarea Sociologie, 2005-2008) úi al cursurilor de Master: Dacia úi Imperiul
Roman, Arheologie romană úi, Muzeologie (la specializarea Cercetarea úi
conservarea mărturiilor istorice), Mărturii arheologice úi izvoare greco-romane
referitoare la spaĠiul carpato-danubian (la specializarea Receptarea antichităĠii
greco-romane în cultura greco-romană - Facultatea de Litere)
În ultimele decenii a coordonat practica de specialitate a studen܊ilor de la
programul de studii istorie în cadrul ܈antierului arheologic de la Sucidava, a
coordonat lucrări de licen܊ă ܈i masterat, contribuind la formare a numero܈i profesori
de istorie din această regiune a ܊ării.
RecunoaЮterea profesională
Rezultatele sale în ncercetarea arheoologică i-au adus recunoa܈terea
meritelor sale. În acest sens men܊ionăm calitatea de membru în Colegiul de redacĠie
al revistelor „Litua. „Symposia Thracologica", „Oltenia. Studii úi comunicări", vol.
VII-VIII; referent úi membru în colegiul de redacĠie al revistei „Drobeta”, seria
Istorie, în mai multe numere apărute după anul 1990; Secretar general de redacĠie,
Secretar de redacĠie úi membru în colegiul de redacĠie al revistei „Analele
UniversităĠii din Craiova", Seria Istorie, (1996-2012); membru în Colegiul de
redacĠie al revistei „Oltenia. Studii. Documente. Culegeri" (Director fondator C.S.
Nicolaescu-Plopúor 1923) de la reapariĠie, (1998 úi în prezent); membru în colegiul
de redacĠie al revistei „Analele UniversităĠii Spiru Haret", din Bucure܈ti, Seria
Istorie (2007-2013) etc.
De asemenea este membru al Filialei de Tracologie Craiova, a Institutului
NaĠional de Tracologie, Bucureúti, (1986 úi în prezent); Secretar al Filialei de
Tracologie Craiova, a Institutului NaĠional de Tracologie, Bucureúti, (1986-1989);
membru fondator al „SocietăĠii Arheologice Române", Bucureúti, (2000 úi în
prezent); membru fondator la Societatea de Istorie din Oltenia „Izvoarele”,
Craiova; membru fondator úi úeful SecĠiei de Arheologie Societatea prietenii
útiinĠei „Gh. ğiĠeica”, Craiova; membru în Comisia NaĠională de Arheologie din
cadrul Ministerului Culturii úi Cultelor, (2000-2008).
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Profesorul Petre Gherghe – omul
Ca ܈i istoria, via܊a ar putea fi definită ca o spirală, în care locuri ܈i oameni
revin la un alt moment, pe o altă treaptă a acestei spirale. Sigur, cea mai simplă
explica܊ie pentru asemenea întâmplări este că sunt simple coinciden܊e. Timpul, din
ce în ce mai scurt, nu ne permite o privire dincolo de simpla constatare. Dar oare
aceste întâmplări sunt simple coincidenаe?
Azi pentru mine întrebarea invocă amintiri, vechi de la peste trei decenii, la
cele din anii trecu܊i. Între ele sunt două drumuri, care adesea s-au întâlnit, acolo
unde pasiunea pentru arheologie a creat puncte de intersec܊ie.
În toamna anului 1982, elev fiind în anul I de liceu la Liceul de FilologieIstorie din Craiova, eram înrolat în deta܈amentul de practică agricolă, a܈a cum se
obi܈nuia în acea perioadă. La un momentdat, m-am depărtat de grupul de colegi
pentru a cerceta o mică vale în extravilanul localită܊ii Vârtop. Mica mea expedi܊ie
s-a terminat cu identificarea unui sit arheologic ܈i colectarea unei cantită܊i
semnificative de fragmente de vase ceramice, unele cu o vechime de câteva milenii.
A doua zi, mi-am pus problema ce să fac cu materialele, unde să merg să
spun ce am găsit ܈i să las dovezile că în acel punct există un sit arheologic. Am fost
la Directia de Cultură a Jude܊ului Dolj, unde am spus toată povestea. Un inspector
de acolo mi-a spus că trebuie să merg la Filiala Academiei Române, unde sunt
arheologi.
M-am îndreptat spre sediul Filialei Academie Române de pe Strada Unirii.
O clădire veche, de secol XIX, cu o fa܊adă frumoasă, care impunea respectul
trecătorilor. Am pă܈it pragul clădirii oarecum cu sentimentul că duc cu mine un
adevărat tezaur pe care îl descoperisem. Am intrat într-un birou mic, cu multe căr܊i
܈i materiale arheologice. În fa܊a mea era arheologul care trebuia să îmi preia povara
descoperirii, lăsându-mi bucuria că am contribui cu ceva la ceva ce încă nu ܈tiam
ce va fi. Dincolo de profesionalismul ܈i pasiunea evidente, m-au frapat deschiderea
cu care mă asculta, un zâmbet pozitiv ܈i o fa܊ă prietenoasă.
După o discu܊ie ca între vechi cuno܈tin܊e, în care m-am sim܊it luat în serios
de܈i eram un simplu elev la un liceu din Craiova, am lăsat domnului cercetător
Petre Gherghe povara mea cu mul܊umirea unei misiuni îndeplinite. Ne-am luat
rămas bun ܈i eram sceptic că ne vom mai revedea, dată fiind distan܊a mare dintre
mediul academic ܈i cel liceal. Dar, via܊a a vrut să fie altfel...
La finalul anului II de liceu, nemul܊umit de conservatorismul unui foarte
bun profesor de istorie de la liceul amintit, căruia îi port un mare respect ܈i azi, am
ini܊iat o mi܈care, în egală măsură de revoltă, dar ܈i o de aventură a unor liceeni
pasiona܊i peste măsură de istorie. Împreună cu colegii mei, am fondat un cerc de
istorie paralel cu cel oficial, coordonat de profesorul nostru. Un cerc de istorie care
să fie doar al elevilor, era un proiect utopic într-o lume destul de bine controlată.
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În orice caz aveam nevoie de o legitimitate, fie ea ܈i din afara liceului, ca o
funda܊ie pentru o întreprindere serioasă, cum se dorea a fi acest cerc al elevilor.
Primul nume de invitat la ܈edin܊a noastră de constituire a fost cercetătorul Petre
Gherghe.
Desigur, am avut emo܊ii că domnia sa nu va accepta invita܊ia, care putea fi
interpretată ca o sus܊inere a unei mi܈cări de frondă a unor elevi, de la unul din
liceele bune din Craiova. Surpriza plăcută a fost că invita܊ia noastră a fost primită
cu plăcere. Mai mult, am fost plăcut impresiona܊i că noi ni܈te elevi am fost lua܊i în
serios ܈i chiar entuziasmul nostru a fost sincer împărtă܈it de domnul cercetător
Petre Gherghe.
Povestea aproape ireală a acestei ini܊iative a mai bine de jumătate din clasa
mea a fost cu talent, dar realist, povestită de Adrian Cioroianu în numărul jubiliar
din 1984 a revistei liceului. Acesta fiind ܈i debutul său publicistic ܈i istoric, cum î܈i
amintea recent.
A treia oară m-am întâlnit cu profesorul Petre Gherghe în anul 2005 pe
holurile de la Ministerul Culturii, unde era membru al Comisiei Na܊ionale de
Arheologie. Atunci am acceptat cu plăcere invita܊ia domniei sale de a participa la
săpăturile arheologice din importantul sit romano-bizantin de la Sucidava, în
calitate de membru al echipei de cercetare. A fost una din pu܊inele decizii pe care
le-am luat pe loc cu privire la colaborările mele profesionale, deoarece ne lega deja
o veche prietenie. În acela܈i timp, mi-a făcut plăcere să îl invit în colectivul de
cercetare de la Romula.
Când lucrurile păreau a se îndrepta către o fructuoasă colaborare începută
cu o participare la un important congres interna܊ional, un accident auto, pe care lam suferit, a rupt această veche legătură pentru o vreme.
După ce am depă܈it această încercare, în toamna anul 2015 am beneficiat de
o finan܊are nesperată pentru cercetări arheologice sistematice la Romula. În acest
context, pe lângă tinerii arheologi, aveam nevoie ܈i de cercetători cu experien܊ă,
care să coordoneze activitatea din teren. Cu oarecare temere că răspunsul va fi
negativ, am apelat din nou la domnul profesor Petre Gherghe. Ca ܈i în urmă cu
peste trei decenii, domnul profesor mi-a răspuns din nou pozitiv. Ca ܈i când
deceniile trecute ar fi fost ani sau zile, răspunsul său a fost acela܈i: cu plăcere. Cu
bucuria, fără limite de timp, a unui om pasionat de arheologie.
În toamna anul 2016, la lansarea primului volum din seria Romula.
Rapoarte arheologice, la care domnia sa a contribuit, profesorul Petre Gherghe ܈i-a
amintit cu bucurie, mai degrabă decât cu nostalgie, de prima noastră întâlnire de la
Filiala Academiei Române din urmă cu peste trei decenii. Apari܊ia acestei căr܊i pare
să fie o dovadă că drumurile noastre nu s-au întâlnit nici întâmplător ܈i nici în
zadar.
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În diverse etape ale vie܊ii ܈i carierei mele, profesorul Petre Gherghe a fost
un sus܊inător elegant dar hotărât al proiectelor mele ca student, tânăr arheolog ܈i
apoi ajuns la maturitate. Oricât de mare poate fi tenta܊ia, îmi este greu să cred în
simple coinciden܊e. A܈a a fost să fie ܈i mă consider norocos de a-l fi cunoscut.
Azi sunt onorat ܈i bucuros să îi doresc domnului profesor Petre Gherghe ani mul܊i,
cu sănătate ܈i putere de muncă. În continuare, noi colaboratorii domniei sale avem
nevoie de gândirea sa pozitivă, de elegan܊a sa, de un prieten de nădejde care ܈tie
când ܈i cum să întindă o mână de ajutor la momentul potrivit.

Conf. Univ. dr. Mircea Negru
Universitatea „Spiru Haret” Bucureúti
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Profesorul Petre Gherghe la 70 de ani
Prietenul ܈i colegul meu în ale preistoriei, profesorul universitar doctor
Petre Gherghe, iată-l la frumoasa vârstă de 70 de ani, un moment de mare bilan܊, de
privire retrospectivă a unei activită܊i prodigioase, de satisfac܊ie a unei cariere
împlinite, încununată de realizări deosebite care să definească o importantă
personalitate a cercetării preistoriei în România. Începutul carierei sale s-a produs
sub semnul entuziasmului, inevitabil pentru o carieră într-o specialitate voca܊ională
cum este arheologia, pentru care pasiunea, dăruirea totală, puterea sacrificiului ܈i
disponibilitatea renun܊ării uneori la cotidianul tentant ܈i normal pentru o via܊ă
lini܈tită. A avut de la început avantajul unui tutore de seamă, profesorul Lucian
Ro܈u, om de mare cultură, format, la rândul său, sub aripa marelui C.S. NicolăescuPlop܈or. I-am cunoscut pe to܊i, a ܈spune că am fost contemporan lor, încât am putut
observa rigorile sub care s-a format ܈i tânărul, atunci, Petre Gherghe. Am putea
spune că a parcurs firesc fiecare treaptă a desăvâr܈irii sale ca muzeograf, cercetător
܈i cadru didactic universitar.
Plecat de pe meleaguri mehedin܊ene, de la grani܊a de vest a Olteniei, încet,
încet se apropie de inima provinciei căreia îi va rămâne fidel toată via܊a, găsindu-l
absolvent al liceului din Filia܈i, iar după un peripliu la Cluj pentru studiile
universitare ܈i la Bucure܈ti pentru ob܊inerea titlului de doctor sub îndrumare unui
mare preistorician ܈i profesor - Dumitru Berciu, îl descoperim instalat ca
muzeograf al încântătorului muzeu gorjean de la Tg. Jiu, apoi chiar Director al
prestigiosului Muzeu al Olteniei din Craiova. Cu un astfel de parcurs, evolu܊ia în
continuare urmăre܈te etapele formării universitare de la lector, apoi conferen܊iar ܈i
profesor, titular al cursului de Preistorie la tânăra dar ambi܊ioasa Universitate din
Craiova. Acest parcurs sigur ܈i ferm nu ar fi fost posibil fără o sus܊inută activitate
܈tiin܊ifică valoroasă, prin cercetări în nenumărate situri arheologice din Oltenia, o
valorificare laborioasă a rezultatelor ܈i contribu܊ii esen܊iale pentru cunoa܈terea
lumii geto-dace. Mărturie în acest sens stau cele 12 căr܊i ܈i 160 de articole ܈i studii
publicate în reviste de specialitate.
Nu încape nicio îndoială că Prietenul meu, profesorul Petre Gherghe, are
toate motivele să fie stăpânit de un puternic sentiment al împlinirii depline din
punct de vedere profesional, să se bucure de armonia familiei ܈i satisfac܊ia
oamenilor pe care i-a format.
La mul܊i ani dragă coleg ܈i prieten !
Prof.univ.dr. Marin Cârciumaru
Profesor Emerit
Universitatea Valahia Târgoviúte
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Un mehedinĠean de talie naĠională:
Petre Gherghe la împlinirea vârstei de 70 de ani

La 1 ianuarie 1947 se năútea în localitatea Buiceúti, comuna Butoieúti,
judeĠul MehedinĠi Petre Gherghe. După absolvirea studiilor primare în localitatea
natală, a urmat studiile gimnaziale în localitatea Butoieúti úi liceul la Filiaúi, judeĠul
Dolj. A urmat cursurile facultăĠii de Istorie din cadrul UniversităĠii Babeú-Bolyai
din Cluj-Napoca, pe care le-a absolvit în 1974.
Deúi sunt mehedinĠean úi eu, nu am avut plăcerea să îl cunosc pe profesorul
Petre Gherghe (Puiu, după cum îi spun prietenii) decât în 1977. În acel an Puiu,
împreună cu alĠi colegi de la Muzeul JudeĠean Gorj, au venit într-o vizită de
documentare la Muzeul Regiunii PorĠilor de Fier. De la prima întâlnire ne-am
înĠeles foarte bine úi tot de atunci a început o colaborare profesională între noi
dublată de o prietenie constantă. Am participat la numeroase simpozioane
internaĠionale, naĠionale sau regionale, multe din ele desfăúurate la Drobeta Turnu
Severin.
A lucrat ca arheolog la Muzeul JudeĠean Gorj în intervalul 1968-1981, unde s-a
integrat foarte bine în colectivul acestei instituĠii. A avut ocazia să cunoască
realităĠile arheologice din nordul Olteniei úi s-a îndrăgostit de perioada geto-dacică
pe care o va cerceta cu precădere
de-a lungul carierei sale.
Între 1981-1988 a fost arheolog úi arheolog principal la Academia Română Centrul de ùtiinĠe Sociale úi Politice, azi Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.
Nicolăescu-Plopúor" din Craiova.Valurile vieĠii úi pasiunea pentru arheologie l-au
adus la Complexul Muzeal JudeĠean Dolj, al cărui director a fost în intervalul 19881990.
A urmat o perioadă nouă în cariera colegului Petre Gherghe, când a fost
consilier úi inspector de specialitate la Inspectoratul pentru Cultură úi Artă al
JudeĠului Dolj (1990-1991).
Din anul 1991 a început o frumoasă carieră didactică în învăĠământul
superior.În intervalul 1991-1998 a fost Lector universitar, ConferenĠiar univ. dr.
între 1998-2001 úi Profesor univ. dr. începând cu anul 2001 la Facultatea de
Istorie, Filosofie, Geografie, Universitatea din Craiova. A fost secretar útiinĠific al
FacultăĠii de Istorie, Filosofie, Geografie între 2000-2008. A ocupat funcĠia de
Prodecanîn intervalul 2008-2012.
Din anul 1995 domnul Petre Gherghe este doctor în istorie, titlu obĠinut cu teza
ContribuĠie la cunoaútereacivilizaĠieigeto-dacice din Oltenia, susĠinută la Institutul
NaĠional de Tracologie din Bucureúti, având drept conducător útiinĠificpe Prof.
univ. dr. docent Dumitru Berciu.
A fost membru în colectivul útiinĠific al úantierului arheologic-úcoală de la
Sucidava (Corabia, judeĠul Olt) între 1991-1995. Din 1996 până în 2014 a fost
responsabilul útiinĠific al acestui úantier úi în continuare este membru în colectivul
útiinĠific. A fost responsabil útiinĠific al úantierului arheologic de la Desa, jud. Dolj
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(2001- 2013) úi membru în colectivul útiinĠific al úantierului arheologic de la
Romula (sat Reúca, comuna Dobrosloveni, judeĠul Olt).
Cariera didactică i-a adus numeroase satisfacĠii dintre care amintesc poate pe
cea mai importantă úi anume că mulĠi dintre studenĠii pe care i-a modelat în cadrul
facultăĠii, sunt astăzi arheologi în cadrul unor instituĠii de profil nu numai în
Craiova dar úi în Bucureúti.
Este membru al Filialei de Tracologie Craiova, a Institutului NaĠional de
Tracologie din Bucureúti, din 1986 până în prezent. În Intervalul 1986-1989 a fost
secretarul acestei filiale. Între 2000-2007 a fost membru în Comisia NaĠională de
Arheologie din cadrul Ministerului Culturii úi Cultelor, calitate în care a reprezentat
Oltenia.
Ca arheolog a fost responsabil útiinĠific úi membru în colective de cercetare pe
29 de úantiere arheologice din judeĠele Gorj, Dolj, MehedinĠi, Olt úi Vâlcea. În Ġară a
participat în colectivele útiinĠifice ale úantierelor arheologice de la Adamclisi,
Capidava úi Sarmizegetusa Regia.
Este autor, coautor úi colaborator al unui număr de 12 cărĠi dintre care
amintim câteva:
- Aúezări úi cetăĠi geto-dacice din Oltenia (Petre Gherghe);
- Repertoriul informaĠiilorúi descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca
Latene (Petre Gherghe);
- Istoria Craiovei. Mărturii arheologice úi numismatice (Petre Gherghe, Lucian
Amon);
- OpaiĠele romane úi romano-bizantine descoperite în teritoriul Sucidavei
(Petre Gherghe, Mirela Cojoc);
- Repertoriul informaĠiilorúi descoperirilor arheologice din judeĠul MehedinĠi
(Petre Gherghe, Romeo Popa);
- Aúezarea úi necropola geto-dacică de la Spahii-Câmpul Spahiului, judeĠul Gorj
(Petre Gherghe).
A valorificat bogata cercetare arheologică úi prin publicarea a 160 de studii
úi articoleapărute în publicaĠii de specialitate (locale, naĠionaleúiinternaĠionale),
volume colective,reviste culturale. Cercetarea domnului Petre Gherghe s-a axat pe
cunoaúterea perioadei geto-dacice úi în mai mică măsură pe epoca bronzului úi cea
romană. Exemplific prin câteva articole marea sa pasiune pentru cultura úi
civilizaĠia geto-dacice:
Cercetări úi descoperiri arheologice cu privire la civilizaĠiageto-dacică pe
teritoriul judeĠului Gorj, în „Arhivele Olteniei", serie nouă, 2, 1983, pp. 49-73;
Necropola geto-dacică de la Cernele-Craiova, în „Thraco-Dacica", V, 1-2,
Bucureúti, 1984, pp. 167-170;
Mărturii ale prezenĠeiscordiscilorúi tracilor sud-dunăreni pe teritoriul
Olteniei în secolele II-I î.Hr., în „Analele UniversităĠii din Craiova", Seria ùtiinĠe
sociale úi economice, nr. 14, Craiova, 1984, p. 69 úi urm.;
Locuirea geto-dacică pe teritoriul judeĠului Dolj, în „Oltenia. Studii úi
comunicări", VII-VIII, Craiova, 1989, pp. 7-14;
RelaĠiile economice ale geto-dacilor din Oltenia cu lumea elenistică úi
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romană, în „Oltenia. Studii úi comunicări", nr. XI, Craiova, 1999, pp. 33-40;
Dovezi arheologice ale prezenĠei romane la Pelendava (secolele II-III
p.Chr.), în „Analele UniversităĠii din Craiova. Seria Istorie", An X, 10,2006, pp.
53-62.
A participant la 272 sesiuni útiinĠifice, colocvii, simpozioane,
congresenaĠionaleúiinternaĠionale din care amintesc:
-

The Acta ofthe 16th International Congres of AntiqueBronzes - The
AntiqueBronzes. Typology, Chronology, organized by the Roumanian National
History Museum, Bucharest, May 26-31, 2003.

-

Roman Lapms discovered in Sucidava, „2nd International Study Congress on
Antique Lighting", Abstracts, organizat la Zalău-Cluj-Napoca, 13-18 mai 2006.

-

Roman amphoraefound at Sucidava, Dacia, „The 25th Congress R.C.R.F.",
Abstracts, pp. 12-13, organizat în Albania, la Dures, 24 sept.-1 oct. 2006.

-

A small deposition of roman weapons discovered at Desa, Dolj County,
România, XVI Romec, 2007, Xanten The Roman Military Equipment Conference.
Archăologischer Park/Regional Museum Xanten, Abstracts, pp. 10-11, organizat în
Germania la Xanten, 13-16 iunie 2007.

-

La nécropole et l’etablissement geto/dace de Turburea-Spahii, dép. De Gorj
(IIe-Ier.av. j.-C). International Colloquium, The Iron Gates Region during the
Second Iron Age: Settlements, Necropolises, Treasures, Drobeta-Turnu Severin,
„Iron Gates” Museum, International Union of the pre-and Protohistoric Scientes
30th Commision (IUPPS), Museum of Brăila.
A fost solicitat să fie membru în colegiile de redacĠie a unor reviste de
arheologie precum„Litua. Studii úi cercetări", publicaĠie a Muzeului JudeĠean Gorj;
Drobeta, publicaĠie a Muzeului Regiunii PorĠilor de Fier; Oltenia. Studii úi
comunicări", vol. VII-VIII, Craiova, 1989; Membru în Colegiul de redacĠie al
revistei Symposia Thracologica, nr. 1, apărută la Craiova în anul 1983; membru în
colegiul de redacĠie al revistei „Analele UniversităĠii din Craiova", Seria Istorie,
între 1996-2012; membru în Colegiul de redacĠie al revistei „Oltenia. Studii.
Documente. Culegeri" (Director fondator C.S. Nicolaescu-Plopúor 1923) de la
reapariĠie, (1998 úi în prezent); membru în colegiul de redacĠie al revistei „Analele
UniversităĠiiSpiru Haret", din Bucureúti, Seria Istorie, (2007 úi în prezent).
Consider că arheologul Petre Gherghe este unul dintre cei mai buni cunoscători
ai civilizaĠiei geto-dacice din Oltenia, datorită muncii úi rezultatelor obĠinute pe
numeroasele úantiere arheologice care au vizat această perioadă a istoriei vechi a
României. Este un om deosebit, am rămas în foarte bune relaĠii de prietenie úi
colaborare profesională cu el. ùi nu doar cu mine se află în asemenea relaĠii. Cu
colegii de la Muzeul JudeĠean Gorj a păstrat aceleaúi relaĠii, lucru dovedit, printre
altele, de publicarea unui volum care valorifică cercetări mai vechi desfăúurate de
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domnul Petre Gherghe în judeĠul Gorj. Este vorba despre volumul Aúezarea úi
necropola geto-dacică de la Spahii-Câmpul Spahiului, judeĠul Gorj, editată de muzeul
din Târgu-Jiu în anul 2015. Este o recunoaútere a valorii úi meritelor acestui arheolog.
Deoarece chiar înainte de apariĠia acestui volum au mai fost valorificate úi alte lucrări ale
unor arheologi, referitoare la istoria veche a Olteniei, este de sperat ca Muzeul JudeĠean
Gorj să continue această acĠiune benefică din toate punctele de vedere.
În acest an, când colegul úi prietenul meu a împlinit frumoasa vârstă de 70 de ani, îi
doresc multă sănătate úi putere de muncă pentru a putea să valorifice cât mai mult din
experienĠa úi cunoútinĠele căpătate în urma unei vieĠi de trudă pe tărâmul arheologiei.
Dr. Gabriel Crăciunescu
Drobeta – Tr. Severin
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Gânduri la ceas aniversar
Trebuie să mărturisesc că am fost surprinsă când am aflat că prof. univ. dr.
Petre Gherghe aniversează frumoasa vârstă de 70 de ani. Aveam în minte imaginea
cercetătorului ܈i arheologului, pe care l-am cunoscut la diferite manifestări
܈tiin܊ifice ܈i la care am admirat totdeauna seriozitatea ܈i elegan܊a cu care se retrăgea
din ceea ce am putea numi ”tumultul boem al arheologiei contemporane”.
Călăuzit de pasiunea pentru arheologie, ܈i-a început activitatea la Muzeul
Jude܊ean Gorj, din Târgu Jiu, continuând apoi la Academia Română – Centrul de
Stiin܊e Sociale si Politice, azi Institutul de Cercetări Socio-Umane “C.S. Nicolăescu
Plopsor” din Craiova, în perioada 1988-1990 a fost director la Muzeul Olteniei din
Craiova, pentru ca, din anul 1991 să se îndrepte spre cariera didactică universitară
la Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Universitatea din Craiova, al cărei
prodecan va fi din anul 2008 până în 2012.
Cercetările arheologice pe care le-a desfă܈urat au vizat în principal epoca
dacică, romană si romano-bizantină, pe ܈antierele arheologice de la Sucidava
(Corabia, jud. Olt), Desa (jud. Dolj) ܈i Romula (com. Dobrosloveni, sat Resca, jud.
Olt), ca să enumerăm doar câteva dintre acestea.
Rezultatele cercetărilor au apărut în cele peste 160 de lucrări ܈tiin܊ifice,
dintre care unele sunt elaborate împreună cu colaboratorii sai ܈i au fost publicate în
reviste de specialitate, volume colective, reviste culturale.
Dintre cele 12 căr܊i pe care le-a publicat, sau la care a colaborat a ܈dori să
mă opresc în special asupra celei intitulate Asezări si cetăаi geto-dacice din Oltenia,
Editura Universitaria, Craiova, 1997, prefa܊ă (Cuvânt de început) semnat de prof.
univ. dr. doc. Dumitru Berciu. În această lucrare autorul a inclus o mare parte din
intensa muncă de cercetare desfă܈urată în vederea ob܊inerii titlului de doctor în
istorie cu teza „Contribuаie la cunoasterea civilizaаiei geto-dacice din Oltenia”
(sus܊inută la Institutul Na܊ional de Tracologie, Bucureúti – conducător stiin܊ific
prof. univ. dr. Dumitru Berciu). Este o lucrare de sinteză, bine documentată care ne
oferă informa܊ii clare ܈i pre܊ioase cu privire la civilizatia geto-dacă din Oltenia.
Ulterior imaginea asupra acestei perioade a fost întregită de Repertoriul
informaаiilor si descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latène, Editura
Universitaria, Craiova, 2001, Aúezarea úi necropola geto-dacică de la SpahiiCâmpul Spahiului, judeĠul Gorj, Editura Măiastra, Tg Jiu, 2015, semnate unic
autor.
Cunoscând întreaga activitate didactică ܈i de cercetare arheologică a
domnului prof. univ. Petre Gherghe am avut plăcerea de a-l solicita să facă parte
din Comisia de doctorat cu ocazia sus܊inerii lucrării mele ”SfârЮitul epocii
bronzului Юi începutul epocii fierului în sud-vestul României”, la Universitatea din
Bucure܈ti, Facultatea de Istorie sub îndrumarea domnului academician Alexandru
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Vulpe. Trebuie să precizez că sugestiile făcute cu această ocazie de domnul prof.
Petre Gherghe, au fost foarte utile, lucru pentru care îi mul܊umesc.
Ceea ce am prezentat aici reprezintă doar o mică parte din colaborarea pe
care am avut-o de-a lungul timpului cu profesorul ܈i arheologul Petre Gherghe.
”La mul܊i ani” sănăto܈i ܈i plini de realizări, domnule profesor!
Dr. Simona Lazăr
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolănescu-Plopúor”
Craiova
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RecunoútinĠă
În rândurile care urmează, doresc să reliefez colaborarea mea úi implicit a
Muzeului de Arheologie úi Etnografie Corabia cu d-l Prof. univ. dr. Petre Gherghe
úi un prinos de recunoútinĠă adus domniei sale, datorată permanentei deschideri
către proiectele culturale iniĠiate în modestul nostru orăúel, în schimb beneficiarul
unui bogat tezaur de istorie . De aceea, cuvântul meu nu are ca scop elogiul din
punct de vedere útiinĠific al d-lui profesor, sunt convinsă că alĠi colegi de-ai
dumnealui au făcut-o, ci evocarea însuúirilor sale umane.
Îl útiu de mai bine de 20 de ani pe domnul profesor Petre Gherghe,
însoĠindu-úi an de an studenĠii de la Universitatea din Craiova la practica
arheologică, împrăútiind în jur un tonus úi o vitalitate debordante. Pentru tinerii
care veneau să facă practica obligatorie, condiĠiile dintr-un úantier arheologic erau
vitrege, (să nu uităm soarele arzător de vară) însă, după câteva ceasuri, aceste
senzaĠii erau risipite de ambianĠa destinsă úi elegantă creată de domnul profesor
alături de ceilalĠi membri din colectivul de cercetare. Perioada de practică se
finaliza de obicei cu o plimbare cu úalupa pe Dunăre, prilej de care profita
profesorul Petre Gherghe pentru a le vorbi studen܊ilor „pe viu” despre „resturile”
pilonilor podului construit de împăratul Constantin cel Mare „indicate” prin
rorocoalele de apă care se formau în jurul lor după trecerea ܈alupei dar ܈i pentru a
observa ܈i studia pozi܊ionarea siturilor arheologice de pe maul românesc ܈i
bulgăresc. În final studen܊ii plecau de la Corabia cu senzaĠia de a reveni cât mai
repede în oraúul tailor de pe maul Dunării dar úi pe úantierul de la Sucidava, dornici
de a descoperi în continuare tainele arheologiei de la dascălul lor. Ca úi conducător
al colectivului de cercetare, domnul profesor Petre Gherghe s-a impus prin rigoare
úi tenacitate, tratând cu seriozitate úi responsabilitate studen܊ii dar ܈i munca de
cercetare pe úantier.
Fiindu-i studentă, am avut ocazia să-i audiez cursurile úi să-i admir vocaĠia
de pedagog úi deschiderea pentru a împărĠi cu generozitate din experienĠa sa
tinerilor studenĠi.
De asemenea, am apreciat în relaĠia cu autorităĠile locale corăbiene, modul
său de a aborda problemele legate de bunul mers al úantierului úi felul cum útia să
sensibilizeze persoanele cu factori de decizie, pentru a obĠine minimele ajutoare
materiale de care aveam nevoie pentru săpăturile arheologice.
Personalitate de seamă în domeniul arheologiei româneúti, domnul profesor
Petre Gherghe úi-a adus cu prisosinĠă contribuĠia la cunoaúterea realităĠilor
arheologice úi istorice de la cetatea Sucidava. Fiind membru în colectivul de
cercetare condus de prof. Toropu din anul 1990 ܈i conducătorul colectivului de
cercetare a sitului între anii 1996 – 2014, a tratat cu seriozitate úi responsabilitate
munca de cercetare, publicând singur sau în colective lărgite articole, studii úi
realizând în colaborare cu postul TV „Teleuniversitaria” Craiova filme
documentare cu descoperirile arheologice de la Sucidava.
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De asemenea, începând cu anul 2002, o noutate adusă de domnia sa în
tehnica cercetărilor arheologice de la cetatea Sucidava, a fost înlocuirea săpăturii în
secĠiune magistrală cu săpătura în suprafaĠă bazată pe casete cu laturile de 6x6m.
Această nouă abordare de cercetare a permis controlul ܈tiin܊ific unei suprafeĠe mai
mari din platoul cetăĠii Sucidava úi o viziune mai bună din punctul de vedere al
stratigrafiei ܈i datării vestigiilor în curs de cercetare.
Printre descoperirile arheologice mai recente úi mai importante de la
Sucidava, din perioada 2004 – 2009, ale colectivului de cercetare condus de către
domnul prof. Petre Gherghe, se numără úi pilonii unei pasarele care făcea legătura
între Podul lui Constantin cel Mare úi Poarta de vest a cetăĠii, pe o distanĠă de
aproximativ 132 m. Potrivit concluziilor arheologice, noua descoperire este unicat
în lumea romană din secolul al IV-lea. Între timp s-au efectuat consolidările
necesare úi acest unicat de epocă romană constantiniană a fost introdus în circuitul
de vizitare al cetăĠii Sucidava.
Nu pot să omit colaborarea domniei sale cu muzeul orăúenesc corăbian,
fiind prezent la majoritatea acĠiunilor organizate în cadrul acestei instituĠii precum
comemorări, proiecte culturale, simpozioane. Aniversarea a 400 de ani de atestare
documentară a oraúului Corabia, a prilejuit domnului profesor Petre Gherghe să
precizeze unele moment istorice importante legate de istoria veche a oraúului,
puncte de vedere care au fost publicate în volumul Corabia - Patru veacuri de
istorie (1598-1998), Slatina, 1999. De asemenea, domnul profesor a fost un
colaborator de seamă la elaborarea capitolelor legate de istoria oraúului, în cartea
Monografia oraúului Corabia, tipărită în două ediĠii: în anii 2001 úi 2007.
Aniversarea celor 70 de ani de viaĠă ܈i binecunoscuta-i onestitate, distincĠie
úi jovialitate îmi îngăduie să-i urez domnului prof. Petre Gherghe sănătate úi să sper
în colaborarea noastră úi de acum înainte úi ani mulĠi pe úantierul de la Sucidava!
Prof. Mirela Cojoc,
ùef Serviciul Cultural, Primăria Corabia
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Petre Gherghe la 70 de ani.
Virtutea simĠului măsurii
Fiecare dintre noi, în timpul formării noastre, sau în general, pe timpul
vieĠii, am cunoscut persoane care ne-au instruit pentru prima dată într-o anumită
disciplină sau doar ne-au deprins cu ceva nou. ÎnvăĠătorii úi învăĠătoarele care neau învăĠat pentru prima dată scris-cititul, profesorii care mai târziu ne-au predat
materiile preferate, maistrul care ne-a format într-o anumită profesie, unchiul
pescar împătimit care ne-a dăruit prima undiĠă, tuturor acestora le păstrăm o
amintire vie. Constat acum, la câteva zile după ce am primit cu onoare úi bucurie
nedisimulate solicitarea de a întocmi un omagiu pentru profesorul Petre Gherghe la
cea de-a úaptezecea sa aniversare, că este dificil să scriu ceva despre aceúti
învăĠători. Căci profesorul Petre Gherghe este cel care m-a instruit, timp de patru
ani, pe úantierul Sucidava pentru a deveni arheolog.
Pe de altă parte, în acest gen de omagii cu o lungă istorie, devenite
consacrate de multă vreme úi în tradiĠia academică, s-au conturat două stiluri:
primul dintre acestea pune accentul pe prezentarea elementelor definitorii din viaĠa,
cariera profesională úi opera celor omagiaĠi; cel de-al doilea a fost cultivat de
colaboratorii úi prietenii apropiaĠi ai sărbătoritului, care au prezentat cu simpatie
nedisimulată, sinceritate úi de cele mai multe ori cu umor, momente úi întâmplări
petrecute de-a lungul relaĠiei lor personale cu cel omagiat. Din motivul expus la
început am ales să îmbin cele două stiluri de mai sus, adăugând, după priceperea
mea, la prezentarea carierei, activităĠii úi operei profesorului Petre Gherghe,
povestirea unor momente ale relaĠiei mele cu domnia sa úi notarea în cuvinte puĠine
a unor impresii de fost student.
Petre Gherghe s-a născut odată cu un an dificil pentru istoria noastră, la 1
ianuarie 1947, în localitatea Buiceúti, comuna Butoieúti, judeĠul MehedinĠi. Studiile
preuniversitare le-a urmat la Liceul din Filiaúi, judeĠul Dolj. Urmează apoi cursurile
Facultă܊ii de Istorie-Filosofie, specializarea Istorie, a UniversităĠii Babeú-Bolyai,
Cluj-Napoca, o facultate cunoscută la acea vreme nu doar prin excelenĠa sa
academică, dar úi prin duritatea examenului de admitere úi a programei de
învăĠământ, lucruri pe care colegii mai vârstnici din Ardeal úi le amintesc bine úi
despre care ne povestesc úi nouă, celor mai tineri. Aici urmează în aceea perioadă
cursurile susĠinute de Constantin úi Hadrian Daicoviciu, Ioan I. Russu úi Ioan
HoraĠiu Criúan, úefii úcolii clujene de arheologie úi istorie veche, profesori despre
care aceiaúi colegi ardeleni vorbesc până astăzi cu un respect aproape mistic.
Deceniul al úaptelea al secolulului trecut este perioada în care colective largi de
cercetători, sub conducerea lui Constantin Daicoviciu, investighează sistematic
fortificaĠiile úi aúezările din centrul ariei de dezvoltre a statului dac: Grădiútea
Muncelului, Blidaru sau Costeúti. La úcoala de la Cluj, Petre Gherghe îúi
conturează interesul pentru studiul civilizaĠiei La Tène geto-dacice, o direcĠie de
cercetare căreia îi va rămâne fidel timp de cinci decenii.
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După absolvirea facultăĠii, Petre Gherghe se întoarce în Oltenia, find
angajat muzeograf la Muzeul JudeĠean „Alexandru ùtefulescu” din Târgu Jiu.
Muzeul gorjean a format în acea perioada o echipă de arheologi tineri, pasionaĠi de
cercetarea antichităĠilor nordului Olteniei, în care Petre Gherghe i-a avut colegi úi
prieteni de durată pe Gheorghe Calotoiu úi Vasile Marinoiu, o echipă care acoperea
ca arie de competenĠă întregul domeniu al istoriei vechi, aúa cum puĠine muzee
reuúeau să relizeze la acea vreme. Aici, profesorul Gherghe întreprinde cercetări pe
13 úantiere arheologice de pe teritoriul judeĠului Gorj. Dintre acestea menĠionez
aici pe cele de la Socu – Bărbăteúti úi Turburea – Spahii, nu doar pentru că au
devenit cele mai cunoscute prin rezultatele obĠinute, ci úi pentru a evidenĠia faptul
că, într-o perioada în care cercetările asupra civilizaĠiei La Tène se concentrau
asupra fortificaĠiilor geto-dacice, Petre Gherghe îúi îndreaptă interesul spre
cunoaúterea aúezărilor civile, fiind unul dintre cei dintâi arheologi care au adus
contribuĠii în această direcĠie. În paralel cu activitatea de cercetare sistematică, în
perioada în care a activat ca muzeograf la Târgu Jiu, Petre Gherghe s-a implicat úi
în cercetări de suprafaĠă, perieghezele sale acoperind metodic bazinele hidrografice
ale judeĠului, iar rezultatele acestora stând úi astăzi la baza datelor din repertoriul
arhelogic al judeĠului Gorj.
În 1981, Petre Gherghe se transferă la Craiova, oraú în care va rămâne până
astăzi, ca arheolog úi apoi arheolog principal la Academia Română – Centrul de
ùtiinĠe Sociale úi Politice, în prezent Institutul de Cercetări Socio – Umane „C. S.
Nicolăescu Plopúor”. La acea dată, la Sectorul de Arheologie al acestei instituĠii
mai lucrau Gheorghe Popilian úi Marin Nica, cei trei constituind astfel fără îndoială
cel mai bun colectiv de arheologi pe care prestigiosul institut l-a avut la un moment
dat. Odată cu transferul la Craiova, Petre Gherghe începe úi o nouă etapă în cariera
sa útiinĠifică. Rămânând fidel studiului Epocii La Tène, se alătură colectivului de
cercetare al aúezării fortificate de la CoĠofenii din Dos, judeĠul Dolj, colectiv care,
sub conducerea lui Vlad Zirra îi mai cuprindea, alături de Petre Gherghe, pe
Nicolae Conovici úi Vlad Vintilă Zirra (de la Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan”, Bucureúti) úi pe Gheorghe Trohani (de la Muzeul NaĠional de Istorie a
României). Aúezarea de aici, cunoscută în literatură încă din prima jumătate a
secolului XX, a fost cercetată sistematic de către colectivul de mai sus în perioada
1980 – 1991. Ea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai importante centre ale
civilizaĠiei geto-dacice din Oltenia, alături de Sprâncenata úi Bâzdâna, iar
publicarea rezultatelor acestor cercetări a devenit un punct de referinĠă în literatura
de specialitate pentru această epocă.
Petre Gherghe nu îúi abandonează nici în această perioadă interesul pentru
cercetarea aúezărilor rurale, conducând săpături în asemenea obiective la
Căciulăteúti úi Cernele, ambele în judeĠul Dolj, dar nici interesul pentru cercetările
de suprafaĠă. Tot acum participă ca membru în colectiv la săpăturile din importanta
aúezare daco-romană de la Săcelu din judeĠul Gorj.
În 1988 părăseúte Institutul Academiei pentru a prelua conducerea
Complexului Muzeal Dolj, care reunea la acea dată toate instituĠiile muzeale din
judeĠ. Îl recomandau pentru această responsabilitate nu doar cariera profesională de
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până în acel moment, dar úi spiritul organizatoric úi mai ales caracterul său
echilibrat, care útie să medieze în orice situaĠie. Foútii subalterni cu care am reuúit
să discut pentru rândurile de faĠă îi păstrează o amintire cu totul pozitivă.
După reorganizarea Complexului Muzeal Jude܊ean Dolj, petrece doar o
scurtă perioadă (1990-1991) în funcĠiile de consilier úi inspector la Inspectoratul
pentru Cultură úi Artă Dolj (în prezent DirecĠia JudeĠeană pentru Cultură), perioadă
suficientă însă pentru el în demersul de a proteja un mare număr de situri
arheologice de interes prioritar din judeĠul Dolj prin înscrierea acestora în Lista
Monumentelor Istorice, înscrieri valabile până în prezent fără modificări.
Anul 1991 a marcat o nouă etapă pentru Petre Gherghe, atât în plan
profesional, cât úi útiinĠific. Profesional, el îúi începe cariera universitară; útiinĠific,
îúi lărgeúte aria domeniilor de interes úi expertiză. În 1990, în bună măsură datorită
eforturilor lui Octavian Toropu, la Universitatea din Craiova s-a înfiinĠat o SecĠie
de Istorie, iniĠial în cadrul FacultăĠii de Litere. Profesorul Gherghe a fost cooptat la
Catedra de Arheologie úi Istorie Veche, din care mai făceau parte, în afară de el úi
Octavian Toropu, Corneliu Mărgărit Tătulea úi Lucian Amon. La Facultatea de
Istorie parcurge toate treptele carierei universitare: este mai întâi lector, în 1998
conferenĠiar, iar din anul 2001 profesor universitar. În activitatea facultăĠii,
profesorul Petre Gherghe nu se implică doar în procesul didactic, ci îúi
demonstrează calităĠile organizatorice úi în funcĠia de secretar útiinĠific al facultăĠii,
pe care a îndeplinit-o timp de 8 ani începând din 2000 până în 2008, dată la care a
fost ales prodecan.
În 1995 susĠine, sub coordonarea lui Dumitru Berciu, teza de doctorat cu
titlul „ContribuĠie la cunoaúterea civilizaĠiei geto-dacice din Oltenia”. Lucrarea,
aúa cum se poate vedea din volumele în care a fost publicată ulterior: Aúezări úi
cetăĠi geto-dacice din Oltenia (1997) úi Repertoriul informaĠiilor úi descoperirilor
arheologice din Oltenia. Epoca La Tène (2001), reprezintă mult mai mult decât
sugerează titlul iniĠial al tezei, titlu în care cei care îl cunosc pe profesorul Petre
Gherghe mai îndeaproape recunosc cu uúurinĠă simĠul măsurii úi modestia care îl
caracterizează. Ea constituie de fapt prima – úi singura până azi – sinteză dedicată
culturii La Tène din sud-vestul României, o zonă în care civilizaĠia geto-dacică s-a
dezvoltat în contact cu popoarele din sudul Dunării, dar úi cu civilizaĠiile elenistică
úi romană, creând o foarte interesantă sinteză culturală. Nu este locul sau momentul
pentru a recenza aici cele două volume, dar nu este fără de folos a menĠiona câteva
caracteristici ale lor, care definesc de fapt întreaga operă útiinĠifică a lui Petre
Gherghe. Materialul este admirabil structurat, o calitate care îl caracterizează pe
profesorul Gherghe úi asupra căreia voi mai reveni, rigoarea metodologică face ca
cititorul să găsească aproape imediat ceea ce îl interesează în mod special, scriitura
este clară, sobră úi curată, concluziile sunt de fiecare dată pertinente, reieúind
aproape de la sine după expunerile care le precedă. În sfârúit, fiind vorba despre o
perioadă istorică a cărei cercetare a generat multe controverse, se cuvine remarcat
úi stilul elegant în care profesorul Gherghe útie să îúi exprime punctul de vedere,
întotdeauna documentat solid, fără să facă polemică.
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Tot în anul 1991, Petre Gherghe devine membru al colectivului úantierului
arheologic Sucidava, jude܊ul Olt, alături de Octavian Toropu úi Florea Bâciu,
úantier al cărui responsabil útinĠiific va fi începând din 1996. Noul colectiv a impus
pentru prima dată o metodă de cercetare cu adevărat sistematică într-un sit săpat
încă din perioada „arheologiei romantice”, metodă urmată cu rigoare până astăzi.
La Sucidava, care este poate situl cel mai important al Olteniei, cu o stratigrafie
care se întinde de la Neolitic până în Evul Mediu dezvoltat, Petre Gherghe úi-a
probat maturitatea profesională la care ajunsese în ultimul deceniu al secolului
trecut. Dar mai ales a dovedit úi că úi-a asumat pe deplin rolul de profesor. Aici, pe
úantierul úcoală al FacultăĠii de Istorie din Craiova, sub îndrumarea directă a
profesorului Gherghe s-au format Dorel Bondoc, cel care avea să-úi croiască apoi
propriul său drum în arheologia romană, Irina Maria Popescu, Marius Cristian
Bâsceanu ܈i al܊ii, toĠi în prezent la Muzeul Olteniei Craiova, dar úi Doru Liciu úi
semnatarul acestor rânduri, chiar dacă ultimii doi au ales ulterior alte direcĠii. Dar
profesorul Gherghe nu s-a preocupat doar de formarea unor specialiúti care să
activeze în centrul universitar de la Craiova. A avut grijă ca úi la Muzeul din
Corabia să formeze specialiúti în arheologie, care să continue munca inimosului
Florea Bâciu úi astfel au devenit membrii în colectivul de cercetare al Sucidavei
Mirela Cojoc úi Marius Bâciu. Concomitent cu formarea tinerilor arheologi, sub
conducerea lui, Sucidava devine un úantier deschis, în colectiv fiind cooptaĠi la date
diferite úi pentru diferite perioade Lucian Amon, Constantin C. Petolescu, Liviu
Petculescu, Mircea Negru, Onoriu Stoica, Cristina Mitar, ܇tefan Vasili܊ă úi Alina
UĠă, dar ܈i speciali܈ti de la universită܊ile spaniole din Madrid ܈i Leon: Miguel
García Figuerola, Blanca Ester Fernandez ܈i M. Txamin del Paz Sainz. Căci
profesionistul care îúi cunoaúte valoarea nu se teme de nicio concurenĠă. Mai mult
decât atât, pe linia aceleiaúi deschideri, profesorul Gherghe devine din 2007
membru al colectivului de cercetare de la Romula, alături de Mircea Negru, Lucian
Amon, vechiul său colaborator úi coleg úi de George Mihai de la Muzeul
RomanaĠiului, unificând într-un fel colectivele celor mai importante obiective de
epocă romană din Oltenia. În anul 2002 îúi găseúte timp să se alăture din nou
colectivului Muzeului din Târgu-Jiu pentru săpăturile de la Săcelu, judeĠul Gorj.
În 2001, fie din inspiraĠie, fie mai degrabă ca rezultat al deceniilor de
experienĠă acumulate în direcĠia cercetărilor de suprafaĠă, Petre Gherghe deschide
úantierul arheologic de la Desa, în judeĠul Dolj, pe malul Dunării, al cărui
responsabil útiinĠific a fost timp de peste un deceniu. Aici îi are drept colegi – aúa
cum îi numeúte Petre Gherghe întotdeauna pe colaboratorii al căror coordonator
este – pe neuitatul Marin Nica, pe Florin Ridiche, dar úi pe foútii săi studenĠi de la
Sucidava: Irina Maria Popescu, Marius Cristian Bâsceanu ܈i al܊ii. Rezultatele
campaniilor, tot mai spectaculoase de la an la an, au evidenĠiat o extrem de
interesantă zonă de contact între civilizaĠiile La Tène geto-dacică úi celtică. În
privinĠa epocii romane, complexul de locuire de la Desa, aúa cum arată chiar
descoperirile întâmplătoare realizate tot mai frecvent în zonă, reprezintă o arie
despre care cu siguranĠă se va vorbi tot mai mult în viitor.
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Profesorul Petre Gherghe úi-a concretizat rezultatele cercetărilor pe lângă
volumele de autor prezentate în lista sa de lucrări, în numeroase lucrări útiinĠifice.
MenĠionez aici mai întâi cele peste 100 de studii apărute în reviste de specialitate
sau volume colective în care a publicat cu claritate, concizie, dar mai ales cu
onestitate întreg materialul descoperit. Cu acelaúi spirit de echipă dovedit úi în
activitatea de pe úantierele arheologice, a contribuit la volume colective, aúa cum
sunt Monumentele Craiovei sau Monografia oraúului Corabia, sau la lucrări de mai
mare întindere, aúa cum sunt DicĠionarul istoric al localităĠilor din judeĠul Dolj,
FiliaЮi. Istorie Юi cultură, Piemontul Bălăciаei, Calafat. Vadul Diiului. La toate
aceste volume colective a redactat capitole sau articole care priveau istoria veche úi
arheologia.
Am lăsat la sfârúitul acestei poate prea rapid întocmite secĠiuni dedicate
publicaĠiilor profesorului Petre Gherghe un volum apărut relativ recent, scris în
colaborare cu Lucian Amon: Istoria Craiovei.
Mărturii arheologice úi
numismatice. (Mileniul VII a. Chr. - secolul XV p. Chr.), Editura Universitaria,
Craiova, 2010. În ultima sută de ani, fiecare generaĠie de istorici craioveni a
ambiĠionat să realizeze o monografie istorică generală a Craiovei. Din varii motive,
proiectul nu s-a realizat niciodată într-o formă mulĠumitoare, care să depăúească
formatul unor volume omagiale. Probabil acum este mai uúor pentru cercetărorii
celorlalte epoci istorice, căci primul volum, care cuprinde toate datele pe care le
poate oferi arheologia despre zona oraúului nostru a fost deja redactat de cei doi
foúti profesori ai mei, care au dovedit úi cu această ocazie aceeaúi metodă
riguroasă, arătând în acelaúi timp încă o dată că profesionistului îi este proprie
limitarea la domeniul său de competenĠă.
În partea a doua, voi încerca să arăt modul în care l-am cunoscut eu úi
colegii mei pe profesorul Gherghe. La Facultatea de Istorie din Craiova, a fost
titularul cursurilor de Istorie Veche a României, Arheologie úi Preistorie generală,
cursuri publicate cu promptitudine la editura UniversităĠii din Craiova. Pe lângă
acestea, în perioade diferite a susĠinut în timpul activităĠii sale la catedră mai multe
cursuri úi seminarii speciale de Istorie Veche úi Arheologie, la Facultatea de Istorie,
dar úi la Facultatea de Sociologie úi la Facultatea de Litere, atât pentru ciclul de
licenĠă, cât úi pentru cel de master.
Eu i-am fost student în intervalul 1991-1995. Într-o perioadă în care multe
planuri de învăĠământ pentru disciplinele istorice se găseau într-o etapă evidentă de
reformare, redefinire úi căutarea unui drum nou, cu toĠii am remarcat úi apreciat la
profesorul Petre Gherghe claritatea expunerii, sistematizarea materiei úi eleganĠa
discursului construit prin simplitate úi armonie. A înĠeles încă de la început că un
curs universitar nu este un tratat, ci un fundament pe care să se poată construi în
viitor úi, de asemenea, că este esenĠial ca studenĠii să deprindă metodele disciplinei
úi să înveĠe să le aplice. Ca profesor, se numără printre aceia despre care se spune
că elevul sau studentul „învaĠă de la ei lecĠia încă din clasă”. Acest lucru îúi arăta
importanĠă în perioadele aglomerate de sesiune. Când în sfârúit începeam pregătirea
examenului, în cazul cursurilor lui constatam de fiecare dată că regăseam subiectele
clar enunĠate în materia predată, ca subcapitole sau capitole bine conturate. Nu îmi
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amintesc ca vreun coleg să se fi pus vreodată la îndoială evaluarea profesorului
Gherghe, fie considerând că ar fi meritat o notă mai mare, fie să se întrebe uimit de
ce a primit o notă bună pentru o lucrare destul de slabă.
Cursul de arheologie mi-l amintesc ca fiind bazat exclusiv pe deprinderea
folosirii metodelor acestei útiinĠe în situaĠii practice úi cred că nu sunt singurul
dintre studenĠii săi care revede în minte imaginea sa desenând pe tablă traseul ideal
al perieghezei unui bazin hidrografic, sistemele de caroiaj ale diferitelor tipuri de
situri, sau clasica triangulaĠie, uitată azi de mult în era GPS-ului pentru toĠi. Aveam
să aflăm cu surprindere plăcută mai devreme sau mai târziu, că nu doar noi eram în
anul I de studenĠie, ci úi profesorul nostru era în primul său an la catedră, deúi
dădea impresia că face asta din totdeauna.
Cursul de arheologie era continuat în componenta sa practică pe úantierul
Sucidava. Trebuie spus că profesorul Gherghe nu forĠa nota, adică aici, pe úantier,
studenĠii erau liberi, nu aveau sarcini impuse. Era constient că doar o parte dintre
noi suntem interesaĠi de istoria veche, ceilalĠi fiind desigur înclinaĠi spre cercetarea
altor epoci istorice úi erau prezenĠi aici doar pentru că programa prevedea practică
arheologică. Pe cei pe care ne-a văzut revenind úi în afara practicii obligatorii ne-a
tratat cu mare atenĠie. Am învăĠat de la el să desenăm planul úi profilul secĠiunii, să
facem descrierea săpăturii, să colectăm úi să inventariem materialele arheologice.
Cu riscul de a părea refractar la nou, consider că fraza de mai sus cuprinde în ceea
ce astăzi este normat în peste o sută de pagini de standarde úi proceduri anexate
unui ordin al ministrului úi descrie cu exactitate activităĠile de bază ale unui
arheolog pe úantier. La început nu a fost uúor pentru noi. Se lucra o secĠiune
magistrală, profilul ei îl „citeam” urca܊i cu scara, deoarece adâncimea săpăturii
ajungea uneori la peste 3 metri, iar secĠiunea surprinsese cred aproape toate
nivelurile arheologice din cetate. Ne-a îndrumat cu multă răbdare, ne-a corectat
întotdeauna prin cuvinte pozitive, fără să spună „nu e bine acolo”, ci folosind
exprimări aluzive atunci când trebuia să facem modificări. La sfârúit, ne-a condus
să prezentăm colectivului de cercetare rezultatul nostru, ocazie cu care a subliniat
de mai multe ori că desenele ne aparĠin, arătând că un profesor se bucură mai mult
de rezultatul elevului decât de propriile sale realizări.
Nu pot să nu aduc aminte aici despre două momente care ilustrează relaĠia
mea cu profesorul Petre Gherghe. În 1994 mă aflam la Sucidava în a patra
campanie ca student, alături de colegii din anul I. După ce activitatea pe úantier se
încheia, ne deplasam în oraúul Corabia, unde eram cazaĠi prin bunăvoinĠa
conducerii Liceului Teoretic în căminul acestuia. Aveam aúadar, începând de după
amiaza úi până dimineaĠa, prea mult timp liber ca să nu îl folosim în mod
constructiv. ùi astfel, într-o noapte, uúa camerei mele nu a putut rezista
impetuozităĠii unui vajnic centurion din anul I, de altfel un competent úi pasionat
cunoscător al luptelor aeriene din cel de-al doilea război mondial úi în prezent
director performant al unui liceu transilvan. Administratorul liceului a adus a doua
zi la cunoútinĠa profesorilor noútri întâmplarea. Petre Gherghe, care considera, fără
prea mult temei de altfel, că eu ar fi trebuit să fiu cumva „învechit în lucruri bune”
după patru ani la Sucidava, un fel de exemplu pentru cei mai tineri, sau doar spera
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că aúa este, m-a luat de pe úantier úi am mers împreună să discutăm problema la
Corabia cu conducerea liceului. Acolo a vorbit între patru ochi cu administratorul,
cred că úi cu directorul úi totul s-a rezovat. Nu útiu dacă a plătit el uúa ruptă sau
doar a pledat pentru conciliere úi înĠelegere faĠă de avântul nostru tineresc.
Înainte de aceasta, pe drumul spre Corabia, mi-a spus ceea ce a avut de
spus, în cuvinte puĠine, a roúit úi a tăcut tot restul drumului. I s-a făcut, cum se
spune, „ruúine de ruúinea noastră”, iar ruúinea este prima trăsătură prin care Biblia
defineúte starea de umanitate.
Am crezut că s-a supărat pe mine, dar puĠin după întâmplare m-a căutat úi
m-a recomandat lui Gheorghe Popilian, care căuta în acea perioadă un tânăr
absolvent pe care să-l angajeze la sectorul Arheologie al Institului „C. S.
Nicolăescu – Plopúor”, pe care îl conducea. Gheorghe Popilian, cel care mi-a
completat instrucĠia, îl caracteriza pe Petre Gherghe ca pe un profesionist
„meticulos úi ordonat”. Cei care l-au cunoscut pe Gheorghe Popilian vor úti să
aprecieze cum se cuvine cele două epitete de mai sus.
L-am întâlnit anul trecut, după mulĠi ani, pe profesorul Petre Gherghe. Mam bucurat să văd că úi-a păstrat neschimbate zâmbetul natural úi eleganĠa
exprimării din totdeauna. Pentru că mă decisesem să mă întorc, fie úi în sectorul
„administrativ” al arheologiei, i-am cerut o recomandare pentru Comisia NaĠională
de Arheologie. Mi-a acordat-o cu promptitudine úi naturaleĠe úi nu am văzut la el
nicio urmă a vreunei dezamăgiri justificate în privinĠa mea. În zilele noastre mai
sunt puĠini oameni care să acorde o a doua úansă.
Nu aú insista în mod special la final, mai mult decât s-a făcut în prezentarea
de mai sus în stilul unui curriculum vitae, asupra evoluĠiei profesionale a
profesorului Gherghe, dacă nu ar fi împrejurările prezente în care trăim. În epoca în
care, sub sloganul de a da o úansă tuturor vedem promovaĠi poate prea mulĠi
oameni despre care ne întrebăm apoi de ce sunt acolo, cariera lui Petre Gherghe se
cuvine remarcată. A promovat întodeauna prin muncă úi cu răbdare: prima funcĠie
de conducere a ocupat-o după mulĠi ani de experienĠă în domeniu; a devenit după
două decenii de carieră cadru didactic universitar; a fost însărcinat, după peste 25
de ani de cercetare să conducă un úantier arheologic de importanĠă naĠională, iar
membru în Comisia NaĠională de Arheologie a fost ales, pentru două legislturi după
alĠi câĠiva ani de la acest din urmă moment. Nu úi-a depăúit niciodată aria de
competenĠă, nu a concurat pentru funcĠii administrative altele decât cele pe care le
poate ocupa prin natura profesiei un arheolog úi cadru didactic universitar. Nu a
fost niciodată omul potrivit în momentul potrivit, ci doar om.
Răbdarea, înĠelegerea lucrurilor, judecata dreaptă, îndrăzneala sunt
trăsăturile pe care oricine l-a cunoscut i le poate atribui lui Petre Gherghe,
arătându-se astfel că valorile úi virtuĠile omului bun nu s-au schimbat din perioada
care constituie obiectul de studiu al arheologiei úi până astăzi.
Identitatea a devenit, în anii din urmă, aúa cum spunea un spirit mare plecat
recent dintre noi, „cel mai jucat joc din oraú”. NaĠională, locală, profesională,
religioasă, rasială, de micro-grup social de cele mai variate origini sau de sex,
identitatea este studiată în prezent de cercetători din numeroase discipline
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stiinĠifice, de la istorie la sociologie úi de la lingvistică la antropologie, este
neînĠeleasă de mulĠi dintre subiecĠii ei úi folosită pe scară largă de politicieni, ca să
parafrazez un clasic. Cu mult înainte ca fenomenul să devină generalizat, în
arheologia română, ca úi în toate celelalte Ġări úi discipline útiinĠifice, s-a vorbit
despre ùcoala de la Cluj, ùcoala de la Bucureúti – ca centre universitare – sau
ùcolile de la Ulpia Traiana, Sarmizegetusa Regia úi Histria – ca locuri de formare
profesională, dar úi morală. Cei care s-au instruit la aceste úcoli, au fost ulterior pe
bună dreptate mândrii de profesorii lor. Recunosc fără modestie disimulată că
centrul de la Craiova nu poate să rivalizeze cu cele de mai sus. În timp s-a format
totuúi în zona noastră o tradiĠie, anume ca arheologi olteni, mai experimentaĠi úi
mai vârstnici, să instruiască alĠi olteni pentru a săpa în Oltenia. ùi astfel, după
neobosiĠii pionieri ai arheologiei C. S. Nicolăescu – Plopúor úi Dumitru Berciu, au
urmat în ordine Dumitru Tudor, care a útiut să transmită discipolilor săi doar
calităĠile, apoi Gheorghe Popilian, care din vina vremurilor nu a putut să-úi
manifeste pe deplin talentul didactic úi să-úi împărtăúească experienĠa decât pentru
prea puĠini. Astfel, fiecare generaĠie úi-a avut maestrul său. GeneraĠia mea úi cele
următoare l-au avut ca profesor úi îndrumător în disciplina arheologiei pe Petre
Gherghe. Închei în stilul unui raport de săpătură: la data de astăzi, Registrul
Arheologilor din România înregistrează opt arheologi în centrul universitar
Craiova. Unul este cel sărbatorit acum; din ceilalĠi úapte, patru i-au fost studenĠi la
cursul de arheologie úi practicanĠi pe úantierul Sucidava; alĠi doi, formaĠi în alte
centre úi la alte úcoli, au lucrat ani în úir pe úantiere al căror responsabil a fost
profesorul Petre Gherghe. Rezistând tentaĠiilor de a extinde căutarea úi de a
exprima aceste cifre úi în procente, vă doresc, Domnule Profesor,
La MulĠi Ani!
Dan Bălteanu
Arheolog, Direcаia Judeаeană pentru Cultură Dolj
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Amintiri dezvăluite cu Prof. univ. dr. Petre Gherghe
Arheologia este útiinĠa care ne dezvăluie istoria antică a unei societăĠi, prin
analiza culturilor materiale descoperite în pământ. Pentru acesta îĠi trebuie o
formare specială, pentru a diferenĠia arheologii útiinĠifici de scormonitorii prin
pământ sau, aúa-numiĠii, căutătorii de comori. Sărbătoritul acestui volum omagial,
Prof. univ. dr. Petre Gherghe, este unul din reputaĠii arheologi români, cu o
prodigioasă activitate, adunată în decenii de practică. Este o plăcere să relatez, la
ceas aniversar, câteva amintiri cu domnia sa, amintiri peste care s-a pus colbul
vremii. Dar, aúa cum un arheolog dezvăluie părĠi din istorie prin descoperiri din
situri, voi încerca să dezvălui úi eu câte ceva din personalitatea complexă a
domnului profesor, prin amintirile personale pe care le am cu domnia sa.
Pe domnul profesor îl cunosc de zece ani, începându-mi anii de studenĠie la
Universitatea din Craiova în 2007. ProvidenĠa a făcut ca tocmai domnia sa să fie
decanul de an al promoĠiei mele. Aúadar nu a fost doar un simplu profesor la
catedră, ci úi un îndrumător al nostru úi persoana la care apelam în caz de nevoie.
Îúi făcea timp pentru noi, în pofida multor responsabilităĠi, dat fiind că, în acei ani,
era úi prodecan al FacultăĠii de Istorie-Filosofie-Geografie. Am admirat întotdeauna
Ġinuta vestimentară a dumnealui. EleganĠa cu care se purta, preda sau vorbea îl
recomandau ca un veritabil universitar. Întotdeauna era cel mai prezentabil. Am
avut astfel ocazia, ca în acest prim an, să îl cunosc în dublă calitate, pedagogică úi
útiinĠifică.
În calitate de profesor ne-a predat Istoria veche a României. Un domeniu
abstract, dacă ne referim la culturile arheologice, úi fascinant totodată, dacă ne
referim la istoria dacilor în toate aspectele ei. Într-o zi de curs, la sala 418, din
corpul central al UniversităĠii din Craiova, ne-a uimit prin abilităĠile dobândite în
timp. Acolo fiind úi laboratorul de arheologie, cu vitrine ce deĠineau artefacte de pe
teritoriul României, din profesor a devenit ghid. ùi nu doar că ne-a spus ce deĠinea
laboratorul, ci ne-a luat úi ne-a explicat obiecte pe rând, cu particularităĠile
fiecăruia. Se vedea pasiunea cu care vorbea despre cioburi de vase úi obiecte din
silex sau metale, pentru noi poate nesemnificative. Apoi, la examenele dumnealui,
pe lângă cele două subiecte pe care le dădea, obligatoriu trebuia să scriem cinci
cărĠi din bibliografie pe care le-am consultat. Astfel, domnul profesor nu se limita
la cele câteva pagini de curs, ci ne provoca la a descoperi singuri mai multe detalii
istorice, punându-ne la dispoziĠie o amplă bibliografie. Dar avea úi pretenĠia ca
aceasta să fie consultată. Deúi se auzea că era un profesor exigent, zvonistica
studenĠească, nu numai că eu am primit 9 úi 10, dar mi-a úi apreciat lucrarea în faĠa
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clasei după examenul din semestrul II, fiind o încurajare pentru mine, úi dând
imbold unui tânăr la început de drum.
La încheierea anului întâi, în timpul vacanĠei de vară l-am descoperit ca
arheolog. În iulie 2008, am petrecut trei săptămâni de practică arheologică la
Sucidava (Corabia, judeĠul Olt), cetate romano-bizantină de secol IV p.Cr., unde,
sub îndrumarea dumnealui úi-a domnului profesor Lucian Amon, un alt universitar
craiovean, am fost introduúi în tainele acestei ramuri istorice. În fiecare zi, de luni
până sâmbătă, de la 7 la 13 eram pe úantierul arheologic, unde i-am întâlnit úi pe
domnul Gică ùapcă (descendent al lui Popa Radu ùapcă de la revoluĠia paúoptistă
din ğara Românească), ghidul cetăĠii, úi doamna Mirela Cojoc, directoarea
Muzeului din Corabia. Primele zile au fost încărcate de emoĠia pe care ne-o crease
domnul profesor Gherghe prin afirmaĠia „puneĠi mâna pe lucruri vechi de 2000 de
ani”. Mie mi-a încredinĠat, pe mai toată perioada practicii, sarcina de a spăla úi a
cota obiectele găsite, pentru inventariere úi depunere la muzeu. O muncă
minuĠioasă úi cu răspundere, de care m-am achitat, sper, cu seriozitate. Dupăamiezile ni le petreceam liber fiecare, de obicei la căminul Liceului „A.I. Cuza”
unde eram cazaĠi, iar serile la o terasă unde domnii profesori ne povesteau din
experienĠa dumnealor. Niciodată nu am simĠit din partea domniei sale, sau a
domnului profesor Amon, atitudinea aceea arogantă pe care o pot căpăta oamenii
ajunúi în poziĠii de conducere. Din contră, aveau timp pentru toĠi.
Ne-am întâlnit, apoi, cu diverse împrejurări, la manifestări útiinĠifice sau
lansări de carte. Aú puncta două semnificative. În octombrie 2010, cu prilejul
Zilelor Municipiului Craiova, am fost prezent, student fiind în anul I la master, la
două lansări de carte care l-au avut în prim plan. La prima era în calitate de coautor,
alături de profesorului Lucian Amon, a unui volum despre istoria Craiovei. La cea
de-a doua, în calitate de soĠ al doamnei Otilia Gherghe, coautoare împreună cu
Luchian Deaconu, a unui volum despre ofiĠerii craioveni prizonieri în primul război
mondial. Să nu uităm că soĠia domnului profesor este, la rându-i, o cunoscută
profesionistă a istoriei.
Ar fi prea multe de povestit, într-un spaĠiu prea restrâns. Dar, dacă pot
afirma ceva cu tărie despre domnul profesor Petre Gherghe, este faptul că a făcut
din arheologie nu doar o pasiune sau profesie, ci un mod de viaĠă. ùi-a dedicat zeci
de ani pentru cercetări arheologice, călcând cu seriozitate pe urmele înaintaúilor
dumnealui, ca Dumitru Tudor, Dumitru Berciu, Gheorghe Popilian ú.a. Deúi
personal sunt istoric contemporanist, nu am uitat ceea ce am învăĠat la cursurile pe
care le preda. Dumnealui a pus bazele istorice a ceea ce am învăĠat mai târziu
despre istoria naĠională. Iar câteva din cărĠile scrise de dumnealui ocupă un loc
special în biblioteca mea personală.
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Pe această cale, domnule profesor Petre Gherghe, doresc să vă mulĠumesc
pentru ceea ce am învăĠat de la dumneavoastră, asigurându-vă de toată consideraĠia
mea. Iar acum, la ceas aniversar, cu prilejul împliniri a 70 de ani de viaĠă, vă doresc
viaĠă liniútită úi putere de muncă în continuare!
Să ne trăiĠi întru mulĠi ani! Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Bogdan Emanuel RăduĠ
Istoric
Craiova
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Profesorului Petre Gherghe la ceas aniversar
De o desăvâr܈ită elegan܊ă, cu o generozitate umană ܈i intelectuală
remarcabilă, cu o imensă bucurie a împărtă܈irii, Profesorul Petre Gherghe a avut
înalta ܈tiin܊ă a modelării unor genera܊ii succesive de studen܊i care au dorit să
cunoască Istoria încă din cele mai vechi timpuri. Cursurile predate de domnul
profesor erau o sărbătoare a cunoa܈terii ܈i a descoperirii universului fascinant ܈i atât
de fertil al Istoriei.
De la Profesorul Petre Gherghe am învă܊at că Istoria nu este abstractă, ci o
realitate pe care o regăsim ܈i în prezent, mărturiile arheologice, nu pu܊ine la număr,
fiind descoperite an de an. Aceste lucruri au putut fi observate de noi, cei care i-am
fost studen܊i, pe ܈antierul-܈coală de la Sucidava (Celei, jude܊ul Olt), în cele câteva
săptămâni de practică arheologică. Astfel am descoperit Istoria „in situ” ܈i nu doar
din căr܊i, cum eram obi܈nui܊i. Experien܊a trăită la săpăturile arheologice de la
Sucidava a fost una din cele mai pregnante din to܊i cei patru ani de facultate, iar
figura celui care ne-a călăuzit pa܈ii în tainele arheologiei va rămâne mereu vie în
mintea noastră.
La cei 70 de ani, pe care i-a împlinit la începutul anului 2017, Profesorul
Petre Gherghe se poate mândri că a contribuit din plin la consolidarea rezultatelor
܈tiin܊ifice atât prin cercetările proprii cât ܈i prin formarea de tineri care în prezent
sunt profesori, muzeografi sau cercetători. Prin această contribu܊ie Domnia Sa ܈i-a
desăvâr܈it menirea de Profesor.
Parcursul intelectual al Profesorului Petre Gherghe se declină, pe lângă
munca de la catedră, în cele 12 volume publicate, 6 cursuri universitare, circa 160
de studii úi articole apărute în publica܊ii de specialitate, volume colective, presă sau
reviste culturale ܈i participarea la peste 270 de sesiuni ܈tiin܊ifice, simpozioane,
congrese na܊ionale ܈i interna܊ionale. De asemenea, cercetările arheologice în
domeniul epocii dacice, romane ܈i romano-bizantine pe ܈antierele de la TurbureaSpahii, Socu-Bărbăte܈ti, Stoina, Săcelu (jude܊ul Gorj), Cernele-Craiova, Co܊ofenii
din Dos, Desa (jude܊ul Dolj), Sucidava ܈i Romula (jude܊ul Olt) au reprezentat
repere în cariera Domnului Profesor.
A܈adar, la ceas aniversar, nu putem decât să-i dorim Domnului Profesor
Universitar Petre Gherghe mul܊i ani cu sănătate ܈i noi împliniri pe plan
istoriografic.
Carmen Dumitrescu,
Redactor la Media Sud Europa
Radu Gabriel Dumitrescu,
Эef Secаia Istorie-Arheologie, Muzeul Olteniei Craiova
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Profesorul Petre Gherghe - un om de sărbătoare!
Bucuria de a scrie despre oamenii frumoúi úi buni pe care i-ai întâlnit în
viaĠă este o trăire aleasă a eu-lui tău, care nu poate depăúi în intensitate emoĠia dată
de onoarea de a face acest lucru. Memoria mă ajută să scormonesc prin timp úi să
aflu că l-am întâlnit pe domnul profesor Petre Gherghe cu mai bine de trei decenii
în urmă, pe când era muzeograf la Muzeul JudeĠean Gorj – „Alexandru ùtefulescu”,
din Târgu-Jiu. Mi-au rămas memorabile, de neuitat, primele evenimente ale
întâlnirii noastre, acele conferinĠe útiinĠifice ale instituĠiei amintite mai înainte, în
care erau prezentate cele mai noi dintre descoperirile grăitoare despre străvechimea
locuirii noastre ca români pe aceste pământuri, mărturii rezultate prin săpăturile
efectuate în siturile arheologice din judeĠ, la Castrul roman de la Bumbeúti-Jiu,
Ansamblul „Cornea Brăiloiu” din Târgu-jiu, Teleúti – „Livezile Mari”, Topeúti –
„Cetate”, Târgu-Cărbuneúti – „Geminele”, Stoina (Toiaga) – „Curături”, activităĠi
la care domnul profesor era „sufletul acĠiunii exploratorii”.
Acestea s-au constituit pentru mine úi alĠi tineri preocupaĠi de cunoaúterea úi
explorarea realităĠilor JudeĠului Gorj în prilejuri de certă Ġinută academică în care sau remarcat prin calităĠile profesionale úi acelea de cercetători avizaĠi ai trecutului
istoric specialiútii muzeului – Petre Gherghe, Vasile Marinoiu úi Gheorghe
Calotoiu, alte personalităĠi din Ġară invitate la întrunirile de la Gorj. Îmi amintesc cu
plăcere întâlnirile cu tematică artistică pe domenii de literatură, pictură úi fotografie
pe care le aveam deseori în spaĠiul Cercului foto „Clio” al muzeului. Au fost
suficiente aceste evenimente pentru a-l cunoaúte úi a-l aprecia pe domnul Petre
Gherghe, ca specialist în domeniul său de activitate. Seriozitatea, responsabilitatea
úi voinĠa sa nepreĠuită pentru a-úi continua dezvoltarea profesională úi a se implica
în problematica educaĠiei prin cunoaúterea útiinĠelor istorice îl determină să îúi
îmbogăĠească traseul profesional cu Muzeul Olteniei úi, în cele din urmă, cu titlul
de profesor úi prodecan al FacultăĠii de Istorie, Filozofie úi Geografie din cadrul
UniversităĠii din Craiova.
ùi în acestă calitate, domnul profesor a continuat să exploreze siturile
arheologice din Gorj úi Oltenia, pentru a găsi noi dovezi ale existenĠei noastre în
spaĠiul geto-dacic, dovezi care luau calea laboratoarelor de identificare, apoi intrau
în atelierele de restaurare úi conservare, pentru a fi expuse în sălile de muzeu,
devenind în acest fel accesibile fiecărui român interesat úi pasionat de cunoaúterea
istoriei neamului său. În postura de cercetător pe úantierele arheologice l-am
reîntâlnit pe profesorul universitar Petre Gherghe acum aproape douăzeci de ani.
Era o vară neobiúnuit de toridă úi domnul profesor se afla cu studenĠii craioveni de
la istorie la săpăturile de pe úantierul din Buha, undeva în preajma staĠiunii Săcelu.
Profitând de prezenĠa dumnealui aici, într-o zi de repaus, l-am invitat să
urcăm sus, în munte, la Rânca, mai aproape de frunĠile CarpaĠilor noútri úi în
imperiul aerului răcoros úi pur al pădurilor de brad. A fost ziua în care am avut
fericirea de a mă întâlni cu frumuseĠea cracterului său exemplar úi sensibilitatea
spirituală ale unui reputat reprezentant al mediului academic universitar. Priveam
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împreună spre semeĠia Parângului, comunicând cu sinceritate úi admirând totodată
limpezimea cerului úi framecul peisajului montan, cutezanĠa celor care au iniĠiat
dezvoltarea primelor amplasamente pentru cea mai înaltă staĠiune a sporturilor de
iarnă din România. Dialogul nostru era extrem de flexibil úi interesant, simĠeam că
am în preajmă un om bogat spiritual, plin de umanism úi înĠelegere, deschis la
provocările timpului, un om care îĠi umple inima cu bucurie úi sufletul de
sărbătoare.
Aveam lângă mine pe profesorul responsabil úi generos, care útie să-i
formeze pe studenĠi prin rigoarea úi conĠinutul demersului său útiinĠific úi
pedagogic, convins fiind de principiile úi valorile morale la care se raportează
domnia sa. Convingerile, atitudinile úi voinĠa moral-organizată din acĠiunile sale
profesionale, útiinĠifice úi sociale sunt dimensiuni care dau soliditate úi trăinicie
unui caracter frumos, dinamic úi constructiv.
Trecuseră zece ani de când domnul profesor intrase în galeria prietenilor
mei, o perioadă bună de timp care să-mi întărească încrederea, respectul, simpatia
úi preĠuirea pentru conduita, conútiinĠa úi valoarea omului úi specialistului care,
împreună cu mine, se bucura de toate minunile pe care ni le scosese în cale
universul miraculos al muntelui. În acea zi petrecută pe înălĠimile de la Rânca, am
admirat la profesorul dăruit cu toată fiinĠa sa útiinĠei úi educaĠiei prin útiinĠă a
tinerilor calităĠi pe care mi-aú dori să le întâlnesc la întregul corp profesoral din
mediile educaĠionale de nivel universitar úi preuniversitar ale învăĠământului
românesc.
Este vorba despre: sinceritate, cinste, corectitudine, tact, delicateĠe,
modestie, optimism, altruism, bunătate, sociabilitate, ajutorare dezinteresată,
spiritul responsabilităĠii civice. Toate acestea vorbesc despre caracterul special al
profesorului universitar Petre Gherghe, exprimă gradul de apreciere de care domnia
sa se bucură, sentimentul demnităĠii personale, preĠuirea, stima úi dragostea faĠă de
om din partea celui preocupat să dezvolte relaĠii interumane de simpatie,
intrajutorare reciprocă úi competiĠie constructivă.
Acea zi a fost pentru mine o zi de neuitat, pentru că am avut în apropiere un
om de sărbătoare. De atunci, m-am mai întâlnit de multe ori cu domnul profesor, la
Craiova sau Târgu-Jiu, úi am constatat că a rămas acelaúi, în constanĠa dinamicii
sale personale úi în frumuseĠea trăsăturilor caracteriale. Sunt onorat că am un astfel
de prieten úi sunt fericit că profesorul Petre Gherghe este úi acum, la 70 de ani úi la
final de carieră didactică academică, acelaúi spirit tânăr, animat de aceleaúi
sentimente úi idealuri, un om înzestrat cu puterea de a înfrumuseĠa viaĠa celorlalĠi úi
de a-i ajuta în facerea binelui.
La mulĠi ani sănătoúi úi frumoúi, domnule profesor! Vă mulĠumesc că
existaĠi! Să trăiĠi întru mulĠi ani fericiĠi!
Prof. Ion Elena,
Târgu-Jiu
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Laudatio
A ܈putea să spun că mi-e u܈or, dar în acela܈i timp ܈i foarte greu, însă simt
mai întâi de toate o cinste úi o onoare deosebită când scriu aceste rânduri, deoarece
sunt adresate profesorului meu de suflet ܈i mentorului carierei mele.
Parcă a fost ieri, când, în octombrie 1991, asistând la primul meu curs în
calitate de student al Facultă܊ii de Litere ܈i Istorie din Craiova, un om făcea să pară
arheologia o útiinĠă accesibilă oricui iubeúte istoria. Din primele momente, distinsul
domn profesor a reuúit să mă îndemne a visa că poate odată úi odată voi lucra întrun muzeu, că voi avea propriul meu úantier arheologic să împărtăúesc úi eu
satisfacĠia unor descoperiri remarcabile, despre care dânsul relata atât de frumos la
orele de curs.
Dar, viaĠa a făcut ca într-un final să am locul meu la catedră, iar acum, după
atâta timp scurs de la absolvire în 1996, când le vorbesc elevilor despre preistoria
neamului meu, ori despre istoria antică, pot spune că nu am alte imagini decât cele
formate în cadrul cursurilor Ġinute de domnul profesor. Pasiunea pentru istoria
veche o datorez domniei sale úi, úi acum, mi-aduc aminte când am fost primit
voluntar pe úantierul de la Sucidava în anul III de facultate, ori am făcut periegheza
de la Govora alături de domnia sa úi de profesorul Dumitru Berciu. Nimic din toate
acestea nu poate fi uitat, marcându-mă în suflet cu o mare bucurie, iar eu le tratez
cu cinstea cuvenită, căci reprezintă momente când am fost alături de oameni mari.
Odată cu scurgerea timpului aveam să primesc din partea distinsului domn
profesor onorante dovezi de prietenie úi, chiar acum când scriu aceste rânduri,
afirm cu toată responsabilitatea că m-am simĠit pe deplin împlinit ca om, în primul
rând, dar úi ca dascăl. Pentru două din lucrările mele, domnul profesor a acceptat
să-úi spună cuvântul de început, însă n-am să uit niciodată onoarea ce m-i s-a făcut
atunci când domnia sa a afirmat că am fost singurul student al cărui nume a
consimĠit să úi-l alăture pe o carte.
Pentru toate acestea úi pentru multe altele, nespuse datorită lipsei spaĠiului,
sunt pe deplin recunoscător!
Vă mulĠumesc mult, stimate domnule profesor universitar doctor Petre
Gherghe ܈i vă sunt profund îndatorat pentru felul în care mi-aĠi marcat cariera.
La mul܊i ani!
Prof. dr. Romeo A. Popa,
Drobeta Turnu Severin
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ConsideraĠii cu privire la viziunea asupra spaĠiului de locuit
în societăĠile arhaice ܈i preistorice.
Simona Lazăr*
Studiul distribuĠiei spaĠiale a siturilor, analiza demografică, diferenĠa de
bogăĠie ori de monumentalitate a mormintelor úi aúezărilor, pot oferi date cu privire
la structura socială a comunităĠilor preistorice. Este evident că decodificarea
înĠelesurilor culturii materiale, este un proces anevoios, obiectele neavând o
semnificaĠie în sine, ci o multitudine de sensuri care pot să difere în funcĠie de
context, de semnificant sau purtător úi de cel care face interpretarea 1 .
Socio-antropologia a acordat o atenĠie deosebită „spaĠiului locuit”.
Analizând dispunerea spaĠială a locuinĠelor, a locurilor publice úi a zonelor de cult
din interiorul unei aúezări s-a încercat explicarea sistemelelor de înrudire 2 , de
formare úi exercitare a puterii, sau de ierarhizare socială în interiorul societăĠilor
tradiĠionale. P. Brun, în studiul La genese de l’état: les apports de l’archeologie,
publicat în ”Les princes de la protohistoire et l‘emergence de l’état”, sublinia
legatura dintre spa܊iul de locuit ܈i structura socială ce caracterizează comunită܊ile
analizate. “Le mode d’occupation de l’espace a d’ailleures été reconu depuis
longtemps comme l’un des critères essentiels du phénomène politique (...) la
structure segmentaire de la société, fondée sur le principe de descendence,
produisait une organisation segmentaire de l’espace. A plus forte reson dans des
sociétés plus complexes et centralisées la hiérarchie des établissements trouve une
traduction inévitable dans l’aménagement de l’espace.” 3 .
Studierea configuraĠiei spaĠiale caracteristice diferitelor tipuri de aúezări a
fost reconsiderată de cercetarea arheologică a ultimelor decenii. S-au realizat
diferite modele de cercetare, cele mai multe bazate pe contribuĠiile etnografice.
Interesantă este opoziĠia sesizată la toate societăĠile analizate etnografic
între spaĠiu locuit úi teritoriul înconjurător, perceput ca un mediu ostil, impur 4 .
Referindu-se la acest aspect Mircea Eliade sublinia „Aúezarea într-un teritoriu
înseamnă de fapt consacrarea lui. Când aúezarea nu mai este provizorie, ca la
nomazi, ci permanentă, ca la sedentari ea implică o hotărâre vitală, care priveúte
existenĠa întregii comunităĠi. Aúezarea într-un loc anume, organizarea lui, locuirea
sunt acĠiuni care presupun o alegere existenĠială: alegerea unui Univers care va fi

* Cercet. Ьt. III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopúor” din Craiova,al
Academiei Române; e -mail: simonalazar@ymail.com
1

A. W. Johnson, T. K. Earle, The evolution of human societies: from foraging group to
agrarian state., Stanford, 1987; C. Tilley, Interpreting material culture, în (I. Hodder, ed.) The
Meaning of Things. Material Culture and Symbolic Expression, London, 1989, p. 190.
2
C. Lévi-Strauss, Antropologia structurală, Editura politică, Bucureúti, 1978, pp. 158-196.
3
P. Brun, La genese de l’état: les apports de l’archeologie., în Les princes de la
protohistoire et l‘emergence de l’état, 1999, p. 31
4
C. Lévi-Strauss, op cit. pp. 163-164, 169-170; M. Eliade, Sacrul úi profanul, Editura
Humanitas, 2000, p. 25
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asumat prin creaĠie (…) el face aúadar parte din lucrarea sfântă a zeilor…După ce
am desprins valoarea cosmogonică a Centrului înĠelegem mai bine de ce orice
aúezare umană repetă Facerea Lumii plecând de la un punct central.” 5
Faptul că în structura locuinĠei (înĠeleasă ca element al spaĠiului locuit) este
cuprins întregul simbolism cosmic, de la axis mundi, la prima piatră de temelie
(înainte de depunerea căreia se practicau sacrificii), ne îndreptăĠeúte să presupunem
ca posibile paralelele etnografice propuse pentru populaĠiile preistorice. Chiar dacă
nu putem decât să bănuim întregul eúafodaj mitic 6 ce ar fi putut sta la baza creării
aúezărilor umane, acestea, prin urmele constatate arheologic ar putea oferi date cu
privire la structura socială úi economică a comunităĠilor. Uneori, prin intermediul
vestigiilor materiale pot fi deduse ܈i o parte din elementele care ܊in de credintele
sau practicile religioase
În cazul comunităĠilor locale, se poate observa prezenĠa unor structuri
socio-politice mai ample, regionale, care pot fi de tipul úeferiilor sau al statului
arhaic. DiferenĠa între úeferie úi stat este dată de dimensiuni dar úi de prezenĠa úi
complexitatea sporită a unei administraĠii, care poate fi caracterizată ܈i prin
existenĠa unor elemente simbolice de putere cum ar fi sigilii, monede, însemne de
acreditare úi de prestigiu.
Arheologic aceste caracteristici se pot surprinde prin studiul distribuĠiei
spaĠiale a siturilor, analiza demografică úi a diferenĠei de bogăĠie ori de
monumentalitate a mormintelor úi aúezărilor 7 .
În perioada bronzului târziu úi mai ales în prima epocă a fierului observăm
în Oltenia, zona de care ne ocupăm aici, procesul de dispariĠie aúezărilor mari, cu
mai multe niveluri succesive de locuire întâlnite mai ales în perioada neolitică.
Acest lucru ar putea fi explicat úi prin transformările climatice petrecute la nivelul
întregului continent. Pe baza cercetărilor palinologice, pedologice úi
arheozoologice, întreprinse cu precădere în zonele învecinate spaĠiului carpatodunărean, s-a constatat instalarea în această perioadă a unui climat rece úi din ce în
ce mai uscat 8 . A. Vulpe a presupus că aceste condiĠii climatice au favorizat
creúterea ponderii activităĠilor pastorale, fenomen cu implicaĠii directe asupra
tipului de habitat 9 .
Despre aúezările de la sfârúitul epocii bronzului, care au majoritatea, un
singur strat de cultură, am putea presupunere, la o primă analiză, că au fost locuite
pentru scurt timp. Această situaĠie o întâlnim în Oltenia, atât la Dunăre úi în jurul
bălĠilor sau în ostroavele din apropierea fluviului, unde sunt prezente aúezări de tip

5

M. Eliade, op.cit. p. 29 úi urm.
Anca Ceauúescu, Considerations on the sacred space in the traditional Romanian culture,
în „Journal of Humanities, Culture and Social Sciences”, vol. 2, no. 1, Târgoviúte, Ed. Cetatea de
Scaun, 2016, pp. 77-87.
7
A. W. Johnson, T. K. Earle, op. cit.; P. Brun op. cit., p. 33.
8
M. Tomescu, Holocenul, date cronologice úi climatice, în Cercetări arheologice MNIR,
11, pp. 235-270; A. Vulpe, Problema scitică în România, în „Identitate naĠională úi spirit
European”, 2003, pp. 122-123.
9
A. Vulpe, op. cit., pp. 123-124.
6

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

125
Gârla Mare úi BistreĠ IúalniĠa, cât úi în zona deluroasă úi premontană unde găsim o
locuire, la fel de „subĠire” din punct de vedere stratigrafic, de tip Govora. În
realitate însă este greu de precizat durata de locuire a unei aúezări, mai ales în
perioada de care ne ocupăm.
Spre deosebire de locuinĠele din cărămizi nearse din tell-urile neolitice, care
erau de multe ori reclădite pe durata unei generaĠii, casele cu pereĠii din bârne de
stejar pot dura mai multe generaĠii. Bârnele groase de stejar sau fag, bine
conservate, erau frecvent reutilizate ca material de construcĠie la noi case, fapt bine
constatat etnografic în zonele în care până de curând lemnul era singurul sau
principalul material de construcĠie 10 . Este foarte probabil ca acest lucru să se fi
petrecut úi în cazul locuinĠelor din zonele de deal úi de munte din aria grupului
Govora (Verbicioara IV) sau în perioada ceramicii canelate de tip Vârtop.
Dacă abordăm aceste informaĠii prin prisma transformărilor culturale
susĠinute de arheologia procesuală, atunci situaĠia s-ar putea prezenta sensibil
diferit de interpretările istoricizante, care descriu fenomene de strămutarea unor
comunităĠi, migrarea lor etc. Este de la sine înĠeles că asemenea tipuri de locuinĠe
construite din lemn, sunt greu de depistat arheologic daca nu au fost incendiate.
Aúa se explică úi de ce în stadiul actual al informaĠiei atestarea unor construcĠii de
tip locuinĠă se datorează mai ales săpării fundaĠiei adâncite (cazul bordeielor) sau a
locurilor de vatră úi a depunerilor incendiate.
În aria Žuto Brdo – Gârla Mare, pe ambele maluri ale Dunării sunt atestate
aproximativ 40 de aúezări, însă, marea majoritate a acestora, fiind menĠiuni mai
vechi, fie nu au beneficiat de săpături sistematice, fie au fost prezentate foarte
sumar, fără planuri de săpătură úi detalii legate de complexele de locuire11 .
InformaĠii mai multe avem despre câteva aúezări: Balej, Cârna – „Nasta”12 , Cârna –
„Rampă”, Ghidici – „Balta ğarova”, Ostrovu Corbului, Ostrovu Mare – „Colonie”,
Izvoarele, com. Gruia 13 , Hajduþa Vodenica, Mala Vrbica – „Livade”, Usije Grad 14 .
La Ghidici, comuna Piscul Vechi, jude܊ul Dolj, pe o suprafaĠă de aprox.
150 X 60 m, între dunele de nisip úi Dunăre, au fost săpate, mai multe
locuinĠe, dintre care úase aparĠin aúezării Gârla Mare, două sunt de tip BistreĠ
IúalniĠa, úi patru din prima epocă a fierului 15 .

10

A. CeauЬescu, S. Lazăr, Habitatul din Câmpia Olteniei din preistorie până la începutul
epocii contemporane,Editura Universitaria, 2013, pp.131-145
11
M. ùandor Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo Gârla Mare. Contributii la cunoaЬterea
epocii bronzului la Dunărea Mijlocie Ьi Inferioară, Editura Nereamia Napocae, 2003, unde autoarea
sintetizează informaĠia de care dispunem până în prezent cu privire la cultura Zuto Brdo – Gârla
Mare, oferind úi un catalog extrem de util al siturilor.
12
M. ùandor Chicideanu, op. cit., pp. 42-44.
13
G. Crăciunescu, Aúezare a culturii Gârla Mare la Izvoarele, Thraco-Dacica, 13, 1982,
pp. 43-47.
14
M. ùandor Chicideanu, op. cit., p. 40.
15
M. Nica, LocuinĠele de tip Gârla Mare úi Hallsattiene descoperite în aúezările de
la Ghidici, în Thraco-Dacica, 13, 1987, pp. 16-38; Idem, în „Cercetări arheologice în aria
nord-tracică”, I, Bucureúti, 1995, p. 199; Idem, Noi date stratigrafice úi cronologice în
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În aúezarea hallstattiană de la Ghidici au putut fi observate două nivele de
locuire aparĠinând primei epoci a fierului, primul nivel de tip Vâtop fiind suprapus
de o locuire Basarabi, căruia îi aparĠine locuinĠa nr. 12.
În mod obiúnuit siturile tip Vârtop, de la începutul epocii fierului din
Oltenia, considerate aúezări, aveau un singur nivel de locuire úi de aceea s-a
presupus că erau de scurtă durată 16 . Prima descriere a unor locuinĠe de tip Vârtop a
făcut-o D. Berciu într-un studiu din 1934 17 , când prezenta săpăturile efectuate de C.
S. Nicolăescu Plopúor în perimetrul comunelor Vârtop úi Plopúor. CâĠiva ani mai
târziu, în Arheologia preistorică a Olteniei 18 se relatează despre tumulii, alături de
care se afla o serie de movile-aúezări.
Pe parcursul primei epoci a fierului se observă ca o caracteristică a
habitatului, existenĠa unor aúezări de mică întindere prezentând un singur nivel de
locuire. Cele mai multe situri menĠionate ca aúezări, se prezintă de fapt sub forma
unor grupuri de gospodării familiale, situate la distanĠe apreciabile unele de altele.
Se cunosc puĠine exemple de aúezări în Oltenia, din Bronzul târziu sau Hallstattul
timpuriu care să prezinte mai multe nivele de locuire, iar acestea se află de obicei în
zone privilegiate din punctul de vedere al accesului la resursele naturale, cum ar fi
lunca Dunării.
Tot în această perioadă întâlnim însă úi cetăĠi întărite cu val de apărare,
cum sunt cele din Transilvania 19 , sau cea de la Popeúti, jud. Giurgiu 20 . În Oltenia
astfel de cetăĠi au fost cercetate la Portăreúti, jud. Dolj 21 , Măru, jud. Gorj 22 úi
Grădiútea, jud. Vâlcea 23 . Toate sunt situate pe forme de relief mai înalte, ocupă
suprafeĠe circulare cu diametrul între 80 úi 170 m úi sunt apărate cu val de pământ,
cea de la Portăreúti fiind prevăzută úi cu úanĠ. Cu excepĠia celei de la Măru, care


aúezările de tip Gârla Mare úi Hallstattian de la Ghidici, în Sympozia Thracolologica, 8,
Satu Mare, 1990, pp. 127-128; M. Nica, S. Lazăr, LocuinĠele Hallstattiene descoperite la
Ghidici, în „Cercetări arheologice în aria nord tracă”, II, Bucureúti, 1997, pp. 87-112; S.
Lazăr, ContribuĠii la repertoriul arheologic al jud. Dolj, în Arhivele Olteniei, SN, 14, 1999, pp. 1937; Idem, Cultura Vârtop în Oltenia, Editura FundaЮia Scrisul Românesc, Craiova, 2005, pp. 88-91;
Idem, SfârЬitul epocii bronzului Ьi începutul epocii fierului în sud-vestul României, Editura
Universitaria, 2011, pp. 225-228.
16
S. Lazar, Cultura Vârtop în Oltenia, Editura FundaЮia Scrisul Românesc, Craiova,
2005,pp. 71-115
17
D. Berciu, Memoriile Institutului de Arheologie Olteană, 22, 1934.
18
D. Berciu, APO, 1939, pp. 294-299.
19
V. Vasiliev, Fortifications de refuge et etablissement fortifie du premier age du fer en
Transylvanie, Bucureúti, 1995.
20
A. Vulpe, 50 years of systematic archaeological excavations at the pre - and
protohistoric site at Popeúti, în Dacia, NS, 48-49, 2004-2005, p. 19; cf. úi N. Palincaú, Social Status
and Gender Relations in Late Bronze Age Popeúti. A Plea for the Introduction of New Approaches
in Romanian Archaeology, în Dacia NS 49-49, 2004-2005, p. 44 urm.
21
C. M. Tătulea, Cercetări în aúezarea hallstattiană timpurie de la Portăreúti, jud. Dolj, în
Thraco-Dacica, 3, 1982, p. 126 urm.
22
Gh. Calotoiu, I. Mocioiu, V. Marinoiu, Marturii arheologice în Gorj, Târgu Jiu,
1987.
23
F. Marinescu, Cercetări din cetatea Hallstattiană de la Grădiútea, judeĠul Vâlcea,
în Studii úi Materiale de Istorie Militară, 1981-1982, pp. 47 úi urm.
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avea două nivele de locuire (Verbicioara úi Vârtop), celelalte două prezintă un
singur nivel de locuire, aparĠinând Hallstattului timpuriu. Despre aúezarea de la
Portăreúti, cunoaútem că a avut un strat de cultură de 0,30-0,40 m., fapt care
sugerează cănici în acest caz nu avem o locuire de lungă durată.
Celelalte cetăĠi Hallstattiene menĠionate în literatura arheologică cu mai
mult timp în urmă, (Galicea Mare, Galiciuica, Dobridor, Gherceúti din jud. Dolj úi
Gemeni, jud. MehedinĠi) 24 , nu au mai fost săpate sau cercetate ulterior, iar cele
câteva informaĠii oferite iniĠial, mai mult în urma unor cercetări de suprafaĠă, nu ne
oferă date care să poată fi apreciate cronologic.
Cu privire la rolul aúezărilor întărite ar mai trebui făcute câteva precizări. În
trecut s-a accentuat mult rolul de apărare jucat de ele úi s-a neglijat o altă funcĠie –
aceea de reprezentare a prestigiului social. O astfel de funcĠie, de reprezentare a
prestigiului social, a fost presupusă úi pentru fortificaĠia de la Popeúti, jud. Giurgiu
de către A. Vulpe 25 .
ApariĠia unor cetăĠi întărite la sfârúitul mileniului al II lea, pe spaĠii largi ale
Europei centrale úi de sud-est, a fost interpretată ca o tendinĠă de evidenĠiere a
prestigiului úefului, dar úi a întregii comunităĠi respective 26 . În acelaúi sens au fost
interpretate úi unele depuneri rituale precum depozitul de bronzuri depus
intentionat la intrarea cetăĠii de la Kronach, din Franconia Superioară 27 .
Abstract
Even from its beginnings, social anthropology gave a special attention to
the inhabited place. Analyzing the spatial disposal of the dwellings, the public
places and the cult zones from the interior of a dwelling, anthropologists tried to
explain the propinquity, the formation and the exertion of power, or of social
hierarchy in the interior of traditional societies. Even though we can only imagine
the entire mythical structure which could have represented the basis of the human
settlement that, through the archeologically observed traces, could offer
information related to the social and economical structure of communities.
The most settlements from the end of the Bronze Age have, as we said
before, only one cultural layer, showing us that they were habited for a short time.
We find this situation in the Danube area and around the sloughs or in the islands
close to the river, where settlements of Gârla Mare and BistreĠ IúalniĠa type are
present, but also in the hilly and pre mountain area, where we find few traces of

24

D. Berciu, APO, 1939, p. 143; Idem., ùantierul arheologic de la Verbicioara Dolj,
în SCIV, 1, 1950, p. 106.
25
A. Vulpe, op. cit.; N. Palincaú, op. cit., p. 44 urm.
26
S. Lazăr, SfârЬitul epocii bronzului Ьi începutul epocii fierului în sud-vestul României,
Editura Universitaria, 2011, pp.127-128.
27
P. Schauer, Stand und Aufgaben der Urnenfelderforschung in Süddeutschland, în
„Beiträge zur Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, Monographien RGZM”, Bd. 35,
Bonn 1995, p. 165, fig. 41.
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habitation of Govora type.In the Late Bronze period and especially in the First Iron
Age it seems that we assist at the disappearing of vast settlements, with several
levels of habitation. This fact could be explained although the climatic changes
happened on the whole continent. Based on the palinological, pedological and
archeozoological researches, made especially in the areas close to the carpathodanubian zone, has been observed the installation of a period of cold and gradually
dryer climate, favoured the growth of the pastoral activities, phenomenon with
direct implications on the type of the habitat. In the same period, we find fortresses
strengthened with a defence vallum as those. In Oltenia such fortresses were
researched at Portăreúti, Dolj district, Măru, Gorj district and Grădiútea, Vâlcea
district, etc.
Keywords: inhabited place, traditional societies, archaeology, Oltenia,
Bronze Age, Iron Age
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Rit ܈i ritual funerar în perioada eneoliticului final în zona de nordvest a Olteniei. Studiu de caz: Ostrovul Corbului
Ion Tuаulescu 1
iontutulescu@yahoo.com
Keywords: necropolis, dead, funerary rite and ritual, offerings, eneolithic
Abstract: This study is the result of the research about the end of the
Eneolithic period- the early bronze age in the hilly and mountainous Oltenia,
extracted from the thesis supported in 2013. In researching the period mentioned
above, Ostrovul Corbului holds an important place for the entire area of Oltenia,
and not only this area. Although the archeological researches have led to the
investigation of small areas, the author of the research states that the local cemetery
is part of a great Eneolithic necropolis. By using charts and tables for percentage it
can be observed the fact that it was prefered the crouched position on the left side
for the dead people, the use of ceramic dishes as a form of offering; keeping some
traditions coming from the Neolithic period; the existence of social differentiation,
etc.
Istoricul cercetărilor din necropola de la ostrovul Corbului
În urma cercetărilor arheologice coordonate de Petre Roman, între anii
1972-1984 în sectorul vestic al insulei de la ostrovul Corbului, a fost descoperit un
cimitir din perioada eneoliticului final.
Primele concluzii trasate în urma cercetării au fost publicate în anul 1989 2 ,
arheologul Petre Roman, acesta revenind asupra stratigreafiei de aici după ܈apte
ani 3 .
În anul 2008 cimitirului eneolitic de aici îi este rezervat un spa܊iu generos în
paginile lucrării ”Ostrovul Corbului între km. Fluviali 911-912. Morminte ܈i unele
a܈ezări preistorice” 4 , stabiliându-se raporturile cronologice cu alte culturi
transilvănene ܈i de la sud de Carpa܊i.
Analiza antropologică ܈i arheozoologică din necropolă este pe larg
dezbătută în lucrarea ”Ostrovul Corbului între km fluviali 911-912. Analiză
antropologică ܈i arheozoologică.” 5 .
Ostrovul Corbului ܈i implicit cimitirul de aici este prezentat ܈i în lucrarea
”Cultura Sălcu܊a în Oltenia”, unele morminte fiind atribuite cultuirii Sălcu܊a 6 .
Rit Юi ritual
Deúi, nu am încadrat în orizontul torĠilor pastilate mormintele M. 57-59, M.
7
62-63 , menĠionăm că orientarea este aceeaúi (E-V, ENE-VSV), pasta vaselor fiind
identică cu celelalte piese descoperite pe întregul cimitir.
1

Dr., Arheolog, ܇ef Sec܊ie Istorie, Muzeul Jude܊ean ”Aurelian Sacerdo܊eanu” Vâlcea
Roman, Opri܊escu 1989.
3
Roman, 1996.
4
Roman, Opri܊escu 2008, p. 16-106.
5
Miu et alii., 2012, p. 30-91.
6
Pătroi 2015, p. 319-348.
2
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Tabel. 1. Orientare.
Nr. crt
E-V
ENE-VSV
1.
16
24
Diagramă 1: După orientare.

V-E
3

Nestabilit
6

Total
49

Dispunerea mormintelor după orientare
Majoritatea mormintelor- orientate E-V, cu o mică deviaĠie ENE-VSV
(diagramă, tabel 1), reprezentând un număr de 40 de morminte úi având o valoare
de 82% din totalitatea cimitirului eneolitic. Într-un număr foarte mic (3 morminte
reprezentând 6%) apare dispunerea V-E, fapt ce se deosebeúte de formatul
necropolei. Distruse de apele Dunării sau civilizaĠiile anterioare, indicăm existenĠa
unui număr de 6 morminte, reprezentând 12%, ce nu pot fi adăugate în studiul
proporĠional necropolei.
Referitor la necropolele culturii Bodrogkeresztúr, aflăm că majoritatea sunt
de dimensiuni foarte mari, în medie de 50 de morminte 8 . Zonele alese ca destinaĠie
pentru cimitire în aceeaúi cultură sunt joase, Ostrovul Corbului nefiind o abatere de
la regulă.
Tabel 2. PoziĠia scheletului
7
8

Roman, OpriĠescu 1989, p. 24
Patay 1982, p. 87-88 ; Luca 1999, p. 37.
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Nr. Crt

Chircit pe dreapta

Chircit pe stânga

1

6

26

Aúezat pe
spate
6

Nestabilit
8

Diagramă 2. PoziĠia scheletului

Dispunerea mormintelor după poziĠia corpului
După aúezarea defunctului în groapă, observăm predispoziĠia la chircit pe
stânga, procentul de 56% însumând un număr de 26 de morminte. PoziĠionarea cu
diferite culori pe planul general al necroplei deúi aceasta nu a fost cercetată în
totalitate 9 ne determină să stabilim dispunerea în grupuri de câte două morminte a
celor chirciĠi pe dreapta sau aúezaĠi pe spate. Deúi numărul lor este redus (chirciĠi
pe dreapta = 13%; aúezat pe spate = 13%), pot fi considerate cazuri aparte de la
necropolă.
Din punct de vedere al vârstei celor înmormântaĠi observăm următoarele
valori:
Tabel 3.
Nr.
Copii
AdulĠi
NeprecizaĠi
crt.
17
29
3
9

O parte fiind distrusă de Dunăre, iar cea mai mare după opinia noastră se află pe Ostrov.
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Diagramă 3.
După vârstă, menĠionăm o pondere mare a adulĠilor înhumaĠi în cimitirul de
la Ostrovul Corbului, numărul fiind de 29 morminte úi procentul în necropolă de 59
%.
Referitor la copii numărul este de 17 morminte, reprezentând 34% din total.
Dispunerea punctată a acestora pe planul general al săpăturii atestă orientarea în
grupuri în interiorul necropolei, zona destinată lor nefiind afectată de înmormântări
de adulĠi. Probabil, dorinĠa de a apăra aceste fiinĠe úi după moarte este redată úi de
faptul că, grupurile de morminte de copii sunt încercuite de cele aparĠinând
adulĠilor. În două studii destinate înmormântărilor de copii din perioada neoeneolitică, Raluca Kogălniceanu identifică în acelaúi cimitir un număr de 18, iar
după opinia cercetătoarei la care se adaugă încă două cu semnul întrebării 10 .
Interesant este faptul că aproape în totalitate mormintele nu sunt deranjate
de altele, posibilitatea de existenĠă a unei forme de delimitate a lor fiind foarte
mare. Într-un singur caz, M. 46 de copil secĠionează pe M. 45 de adult. După opinia
lui Dodd-OpriĠescu, delimitarea sau indicarea mormintelor de pe Ostrov ar fi fost
realizată prin garduri de lemn sau monticul de pământ 11 .
Gropile. În totalitate, cele al căror contur a fost identificat au colĠurile
rotunjite 12 , rotunjimea datorându-se uneltelor folosite la săparea gropii 13 .
Tabel 4. Forma gropilor
Nr. Crt
Dreptunghiulare
Ovale
Neidentificate
1
12
11
26

10

Kogălniceanu 2006, p. 195; Kogălniceanu 2008, p. 106.
Dodd-OpriĠescu 2008, p. 86.
12
Ne referim la cele dreptunghiulare úi ovale.
13
Luca 1999, p. 37.
11
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Dreptunghiulare
25%
53%

22%

Ovale

Neidentificate

Diagramă. 4. Forma gropilor.
Nu putem stabili o predispoziĠie la un anumit tip de gropă utilizată în
cimitir. De regulă, dimensiunile sunt foarte mici, legate de poziĠia puternic chircită
a scheletelor, limitele situânduse între : L = 1,5 m: l = 0,65 m14 .
Din numărul de 49 de morminte ne atrage atenĠia existenĠa a trei depuneri
duble: M.16-17; M. 27; M. 47. În cazul M. 27 avem doi adolescenĠi, fără inventar,
probabil fraĠi, M.16-17 alcătuit dintr-un bărbat úi o femeie, ultima fiind în faĠa
acestuia úi parĠial sub el 15 . Opusul lui M.16-17 este M. 47, când în faĠă este
amplasat un adolescent iar în spate femeia 16 . Cercetătoare Ann Dodd-OpriĠescu
avansează teoria că la M. 46 úi M. 45 s-a dorit ca cel de copil să fie cât mai aproape
de adult, existând o posibilă legătură de rudenie 17 .
Un aspect aparte legat de procedeul de înmormântare îl reprezintă
mormintele notate M. 50, M. 14 úi M. 17. La M. 17- infans II 18 - autorii
investigaĠiei subliniază apariĠia a două perforaĠii în occipital 19 ; nu credem că poate
fi vorba de o mutilare religioasă, cele două „răni” putând surveni în urma unui
eveniment dur 20 .
14

Dodd-OpriĠescu 2008, p. 85.
Dodd-OpriĠescu 2008, p. 92.
16
Dodd-OpriĠescu 2008, p. 92.
17
Dodd-OpriĠescu 2008, p. 93.
18
Miuet alii., 2012, p. 178.
19
Roman, OpriĠescu 1989, p. 14; Roman, OpriĠescu 2008, p. 30; Luca 1999, p. 39.
20
Luca 1999, p. 39.
15
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Scheletul lui M. 50 a fost strâns úi depus într-o groapă mică, picioarele
puternic strânse, cel drept având o poziĠie anormală, capul, după opinia
descoperitorilor îndoit în unghi de 45° 21 .
În categoria mutilărilor ritualice includem M. 14 datorită lipsei în totalitate
a craniului 22 , Ann Dodd-OpriĠescu precizând că respectivul a fost decapitat, în
mormânt fiind depus doar maxilarul inferior 23 .
Raportându-ne la înmormântările din aria culturii Bodrogkeresztúr, unde
scheletele erau înmormântate după câteva zile de la deces úi îndesate în groapă, la
Ostrovul Corbului sesizăm un singur caz care poate fi atribuit aceluiaúi ritual: M.
50.
Ofrande.
În cimitirul eneolitic de la Ostrovul Corbului întâlnim vase ceramice,
ofrande alimentare, podoabe (din aur, scoică, cupru) úi unelte (silex úi obsidiană).
Ceramica. În totalitatea descoperirilor se observă un procedeu interesant de
producere a ceramicii; majoritatea sunt produse ad-hoc, arse incomplet, amestecul
fiind din nisip cu scoică pisată. Producerea vaselor ad-hoc credem că este o dorinĠă
a comunităĠii de a preda defunctului obiecte care nu au fost utilizate în viaĠa de zi
cu zi, probabil úi din ipoteza purităĠii cu care era trimis în lumea de dincolo.
Din cele 54 de vase descoperite în necropolă atestăm următoarele tipuri:

21

Roman, OpriĠescu 1989, p.21; Roman, OpriĠescu 2008, p. 56. O posibilă înmormântare efectuată
după o perioadă mai mare de timp, când corpul uman devine rigid.
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- pahare: 2
- boluri: 9
- străchini: 12
- oale de lapte: 7
- vas borcan: 9
- capace: 2
- ceúti cu două torĠi: 7
- vas ornitomorf: 1
- candelabre: 1
- vas tronconic: 1
- vas globular: 1
- cupă: 1
- ghiveci de flori: 1
- castroane: 2.Diagrama.5 Forma Vaselor.
Dispunerea procentuală a vaselor în necropolă ne demonstrează faptul că
strachinile sunt cele mai des utilizate la depuneri deĠinând 21%, urmate de vase
borcan cu 16% , oale de lapte úi ceútile cu două torĠii cu 13%.
Grupare de vase.
Majoritate mormintelor deĠin ca depunere câte un vas, urmate de cele cu câte
trei, două, úapte úi patru vase.
Tabel. 5
Nr. crt
Un vas
Două vase
Trei vase
Patru vase
ùapte vase
11 morminte

5 morminte

7 morminte

1 mormânt

Dispunerea vaselor ceramice în morminte s-a realizat astfel:
- la cap: 18 morminte
- la spate corpului: 1 mormânt
- la picioare: 2 morminte
- la cap úi în spatele corpului: 1 mormânt
- fără inventar: 10 morminte
- deranjate: 13 morminte
- la cap, mâini úi picioare: 1 mormânt
- nepoziĠionate: 1 mormânt
- la mâini: 2 morminte
Din punct de vedere procentual al zonei în
mormânt a depunerii ceramice, observăm o
predispoziĠie pentru zona capului (37%).
Alături de vase întâlnim unelte
(arme?) din silex úi obsidiană (2 morminte),
aur (M. 22, M. 28), obiecte din cupru
22
23

Nu a fost distrus de o intervenĠie ulterioară.
Dodd-OpriĠescu 2008, p. 93.
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(amuletă? úi 25 mărgele), scoică (M. 22
cu 306 mărgele) úi ofrande alimentare, ponderea
acestora fiind foarte scăzută în raport cu numărul de vase.

Diagrama.6
Câteva concluzii.
După rit úi ritual funerar sesizăm păstrarea tradiĠiilor eneolitice din zonă:
poziĠia puternic ghemuită (probabil înfăúurată) o regăsim în fondul de tip
GumelniĠa la Goljamo Delcevo 24 , Grădiútea Ulmilor 25 , Kubrat, Russe etc.
Cele mai multe descoperiri de morminte cu schelete chircite sau ghemuite pe
partea stângă identificăm în fondul complexului Boian-GumelniĠa: majoritatea
scheletelor de la Grădiútea Ulmilor úi Goljamo Delcevo, 4 de la Dridu, 19 de la
Kubrat, 21 de la Russe 26 . Respectiv pentru mormintele cu schelete ghemuite pe
partea dreaptă, analogii găsim în necropola SălcuĠa de la Gârleúti, dar úi într-o
frecvenĠă foarte mică în necropolele gumelniĠene de la Vidra, Cernavodă, Grădiútea
Ulmilor, Dridu, Russe, úi Kubrat 27 .
Pentru morminte aúezate pe spate, analogii găsim în necropola sălcuĠeană de
la Drăgăneúti-Olt 28 , dar úi la Decea Mureúului 29 .

24

Roman, OpriĠescu 1989, p. 24.
Pătroi 2010, p. 39.
26
Pătroi 2010, p. 39.
27
Pătroi 2010, p. 39.
28
Nica et alii., 1995, p. 16.
29
Luca 1999, p. 40; DiferenĠa dintre cele de la Ostrovul Corbului Ġi cele de la Decea Mureúului
constă în faptul că la ultimile mâinile sunt pe lângă corp úi nu îndoite din coate.
25
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În cultura Bodrogkeresztúr, scheletele din morminte sunt chircite sau
ghemuite pe dreapta în cazul bărbaĠilor, úi pe stânga, în cazul femeilor 30 . Ca úi în
cazul orizontului supus studiului nostru, zona aleasă pentru necropole este identică.
DiferenĠa notabilă între Ostrovul Corbului úi necropolele de tip
Bodrogkeresztúr constă în lipsa unor vase de sorginte Tiszapolgar din cadrul
primei: amforele, vasele cu picioruúe, capacele, uneltele úi armele de metal 31 .
Dispunerea ghemuită a scheletelor în morminte se datorează credinĠelor
vremii, defunc܊ii fiind depuúi după o anumită perioadă, după ce dispărea rigiditatea,
de cele mai multe ori presaĠi în groapă 32 (M. 22, M. 27, M. 35, M. 37, 42, M. 4546, M. 47, cel mai evident fiind M. 50 úi M. 56).
ApariĠia uneltelor sau armelor litice în două morminte (M. 37, M. 47) le
apropie de mediul Bodrogkeresztúr 33 sau de influenĠe stepice 34 ; probabilitatea ca
acestea să aibă un rol ritualic este foarte mare.
Referitor la depunerile de mărgele din scoică, observăm că la grupul Decea
Mureúului împodobeau îmbrăcămintea sau brâul 35 , iar la Ostrovul Corbului acestea
au fost descoperite în zona bazinului, la gât, dar úi într-un vas.
Depunerea de metal (aramă úi aur) reliefează statutul social al defunctului în
societatea respectivă; analogii pentru cei trei bumbi de aur găsim în necropolele
Bodrogkeresztúr de la Jászladány (2 morminte), Bodrogkeresztúr úi
Magyarhomorog (câte 4 morminte) úi la Basatanya (1 mormânt) 36 .
Pentru ofrandele ceramice sesizăm aportul fondului balcanic prin ceaúca cu
două torĠi, străchinile de sorginte sălcuĠeană, vasul ornitomorf etc., cu fondul
cultural Bodrogkeresztúr reprezentat mai de seamă de oala de lapte, deúi unii
cercetători consideră că forma este venită tot pe filieră sudică 37 .
Abrevieri:
CAANT

Cercetări Arheologice în Aria Nord-Tracă.
Bucureúti
Drobeta. Turnu Severin
Thraco-Dacica. Bucureúti
Thracica Praehistorica. Sofia

Drobeta
Th. D.
ThPrae
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Noi informa܊ii despre a܈ezările ܈i descoperirile culturii Co܊ofeni
din Oltenia
(New information about the settlements and discoveries CoĠofeni
culture in Oltenia)
Cătălin Nicolae Pătroi
English Abstract: This study is a complement to the repository settlements and
discoveries CoĠofeni culture in Oltenia.
Rezumat română: Acest studiu este o completare a repertoriului a܈ezărilor ܈i
descoperirilor culturii Co܊ofeni din Oltenia.
Keywords: report, tumulus, CoĠofeni civilization, Kostolaþ, fortification system,
systematic research, isolated discoveries, final Neolithic, Early Bronze Age.
Cuvinte cheie: repertoriu, tumuli, cultura Co܊ofeni, Kostolaþ, sistem de fortifica܊ie,
cercetări sistematice, descoperiri izolate, eneolitic final, bronz timpuriu.

În anul 2016, în paginile acestei reviste, am publicat un repertoriu al
a܈ezărilor ܈i descoperirilor culturii Co܊ofeni în Oltenia. De܈i mul܊imea
descoperirilor acoperea aproape întregul areal geografic al Olteniei, marcând
fluctua܊iile densită܊ii de locuire pe anumite microzone, noi elemente fac posibilă o
completare a datelor deja cunoscute.
Am în vedere următoarele aspecte:
- în anul 2016 colegul Ion Tu܊ulescu de la Muzeul Jude܊ean de Istorie ,,Aurelian
Sacerdoаeanu,, Vâlcea a publicat volumul ,,Perioada de tranziаie spre epoca
bronzului în zona deluroasă Юi montană a Olteniei,, ocazie cu care a abordat ܈i
problemele specifice culturii Co܊ofeni printre care ܈i o repertoriere, atât a vechilor
puncte cât ܈i a unor puncte noi, identificate în urma activită܊ii în institu܊ia muzeală
la care am făcut referire.
- o altă serie de situri ܈i vestigii apar܊inând culturii Co܊ofeni au apărut ca urmare a
lucrărilor la centura ocolitoare a Municipiului Târgu-Jiu, lucrări ce au beneficiat de
supraveghere arheologică iar rezultatele rapoartelor de diagnostic arheologic ori
cercetare preventivă au fost publicate în anul 2016 de colegii care au asistat acest
proiect de infrastructură.
- nu în ultimul rând, propria activitate de documentare în vederea realizării unor
studii propuse, a dus la identificarea în literatura de specialitate a unor men܊iuni,
mai vechi sau mai noi, despre vestigii atribuite culturii Co܊ofeni ܈i care nu se
regăsesc în repertoriul anului 2016.
A܈adar, acestea fiind spuse, voi prezenta în cele ce urmează completările la
repertoriul anului 2016, după acela܈i procedeu, pentru a avea o formă unitară.
Metodologia după care vor fi prezentate a܈ezările ܈i descoperirile este una
simplă (vor fi enumerate în ordine alfabetică) ܈i cuprinde trei repere:
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a – punctul în care au apărut vestigiile.
b – informa܊ii despre reperele de localizare, autorul/ii descoperirii, colectivul de
cercetare, tipul descoperirii, încadrarea cronologică (acolo unde există), materialele
descoperite.
c. – bibliografie.
*
Sat Basarabi, Oraú Calafat (JudeĠ Dolj)
a. ,, Hunia Lungă,, ori ,,Hunia Vacilor,,.
b. Tumuli cu morminte Co܊ofeni. În tumulul nr. I a fost descoperit în mormântul nr.
3 un fragment ceramic Co܊ofeni. În tumulul nr. VIII a fost descoperit în mormântul
nr. 1 un fragment ceramic Co܊ofeni.
c. Vl. Dumitrescu 1968: 180,199-200.
Ora ܈Bălce܈ti (JudeĠ Vâlcea)
b. În colec܊ia ܈colii din ora ܈se află un topor din piatră, ܈lefuit ܈i perforat, atribuit
culturii Co܊ofeni. Piesa provine probalil din punctele ,,Valea Sesii,, ori ,,Valea
Râmei,,.
c. M. Iosifaru ܈i al. 2008: 86.
Ora ܈Berbe܈ti (JudeĠ Vâlcea)
b. Fragmente ceramice izolate ce prezintă decor Co܊ofeni.
c. I. Tu܊ulescu 2016: 55.
Sat Boro܈teni, Com. Pe܈ti܈ani (JudeĠ Gorj)
a. ,,PeЮtera Vulpii,,.
b. Se află la 1km în aval de Pe܈tera Cioarei. Fragmente ceramice Co܊ofeni
descoperite în nivelul IV de cultură.
c. E. Alexandrescu ܈i al. 1992: 31.
Ora ܈Bumbe܈ti-Jiu (JudeĠ Gorj)
a. ,,La Cruce,,.
b. Fragmente ceramice Co܊ofeni descoperite la Gh. Calotoiu la suprafa܊a solului.
c. I. Tu܊ulescu 2016: 59.
Com. Calopăr (JudeĠ Dolj)
a. ,,La Visterie,,.
b. Fragmente ceramice Co܊ofeni descoperite la suprafa܊a solului pe o terasă.
c. M. Negru 1994: 63; I. Tu܊ulescu 2016: 59.
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Com. Cioroiu Nou. 1 (JudeĠ Dolj)
a. ,,La Găunoasa,,.
b. La 300m est de sat, după ce treci de pârâul Eruga, au fost descoperite de către D.
Bondoc în anul 2007, fragmente ceramice Co܊ofeni ܈i bucă܊i de chirpic.
c. D. Bondoc 2010: 8, fig. 25.
Com. Cioroiu Nou. 2 (JudeĠ Dolj)
a. ,,Fântâna lui Mâniosu,,.
b. D. Bondoc semnaleză fragmente ceramice Co܊ofeni. Locul se află între satele
Cioroiu Nou ܈i Cioroia܈i.
c. D. Bondoc 2010: 8.
Sat Clocotici, Com. Racovi܊a (JudeĠ Vâlcea)
b. Fragmente ceramice cu decor Co܊ofeni descoperite la suprafa܊a terenului la sud
de sat la confluen܊a pârâielor Valea Seacă cu Valea Tite܈tilor.
c. P. Roman 1968: 7; I. Tu܊ulescu 2016: 61-62.
Com. CoĠofenii din Fa܊ă (JudeĠ Dolj)
a. ,,Măgura lui Traian,,
b. Situl se afla pe proprietatea lui I. Măldărescu. În anul 1915 ܇t. Ciuceanu
împreună cu I. Andrie܈escu au solicitat autoriza܊ie de cercetare. Săpăturile au dus la
identificarea primelor vestigii de tip Co܊ofeni prin cercetări arheologice.
Dimensiunile movile sunt 3m-înăl܊ime ܈i diametrul de 30m ܈i sunt date de ܇t.
Ciuceanu în anul 1916.
c. O. Gherghe 2015: 57-58, 60;
Sat DobriĠa 1., Com. Runcu (JudeĠ Gorj)
b. Situl se află pe un vârf de deal la vest/nord-vest de uzina Sanatoriului.
c. D. Berciu 1939: 76; P. Roman 1976: 81; C. Tulugea 2010: 21; Idem 2014: 140; I.
Tu܊ulescu 2016: 66.
Sat DobriĠa 2., Com. Runcu (JudeĠ Gorj)
a. Pe܈tera din ,,Dîlma PeЮterii,,
b. Se află la 4,5 km nord de satul Dobri܊a. Locuire Co܊ofeni III atribuită după
formele ceramice ܈i decor.
c. E. Alexandrescu ܈i al. 1992: 31-33.
Com. Gârla Mare (JudeĠ MehedinĠi)
a. ,,Km. Flv. 839-840,,
b. Descoperiri de fragmente ceramice ܈i o locuin܊ă.
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c. D. Berciu 1939: 75; D. Liciu 2002: 8; G. Crăciunescu, G. E. Văcu܊ă 2011: 9-16.
Com. Gole܈ti (JudeĠ Vâlcea)
b. Descoperi de suprafa܊ă.
c. I. Tu܊ulescu 2016: 66.
Com. Isverna (Jude ܊Mehedin܊i)
a. ,,Dealul Morminаilor,,
b. Cercetare de suprafa܊ă.
c. C. S. N. Plopúor, C. Mateescu 1955: 401; P. Roman 1976: 82; G. Crăciunescu
2002: 29, 61, pl. XXX; I. Tu܊ulescu 2016: 69.
Com. Opri܈or (Jude ܊Mehedin܊i)
a. ,,Podul lui Эerp,,
b. Cercetare de suprafa܊ă. Locuirea este semnalată în dreptul acestui reper.
c. D. Berciu, E Com܈a, S. Popescu-Ialomi܊a 1951: 238.
Com. Runcu. 1 (JudeĠ Gorj)
a. ,,PeЮtera Pătrunsă,,
c. C. S. N. Plopúor, C. Mateescu 1955: 393, 401; P. Roman 1976: 85; ; I. Tu܊ulescu
2016: 79.
Com. Runcu. 2 (JudeĠ Gorj)
a. ,,PeЮtera Pârleazului,,
c. C. S. N. Plopúor, C. Mateescu 1955: 393, 401; P. Roman 1976: 85; I. Tu܊ulescu
2016: 79-80.
Com. Runcu. 3 (JudeĠ Gorj)
a. ,,Dealul Lacului,,
c. C. S. N. Plopúor, C. Mateescu 1955: 401; P. Roman 1976: 85; I. Tu܊ulescu 2016:
80.
Com. Runcu. 4 (JudeĠ Gorj)
a. ,,Piscul Câinelui,,.
b. Descoperiri de suprafa܊ă de materiale Co܊ofeni întro zonă de deal.
c. C. S. N. Plopúor, C. Mateescu 1955: 401; P. Roman 1976: 85; I. Tu܊ulescu 2016:
80.
Ora ܈Târgu-Jiu. 1 (Jud. Gorj)
a. ,,Lunca Iezurenilor,,
b. Situl se află amplasat pe centura ocolitare a Municipiului Târgu-Jiu pe o terasa
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înaltă, pe malul stâng al pârâului Iazului, între km. 13+530 - 13+600 pe DJ 665. Au
fost descoperite cinci complexe atribuite culturii Co܊ofeni alături de complexe din
Hallstatt ܈i de perioadă medievală.
c. D. V. Sana ܈i al. 2016: 180.
Sat Române܈ti, Ora ܈Târgu-Jiu. 2 (Jud. Gorj)
a. ,,Lunca RomâneЮti,,.
b. Situl se află amplasat pe centura ocolitare a Municipiului Târgu-Jiu, la est de
satul Române܈ti, între km. 0+780 - 0+850, întro zonă inundabilă a luncii râului
Amaradia. Descoperirile atribuite culturii Co܊ofeni, în special ceramica, plasează
a܈ezarea întro fază timpurie Co܊ofeni, probabil sfâr܈itul fazei I de evolu܊ie. Au mai
fost identificate locuiri atribuite culturii Verbicioara, complexe getice din La Tene
târziu, perioada migra܊iilor – sec. VI-VII ܈i culturii Ipote܈ti-Ciurelu-Cânde܈ti.
c. D. V. Sana ܈i al. 2016: 194-195.
Com. Turburea (JudeĠ Gorj)
a. ,,SăliЮte,,.
b. În zona izvoarelor ce alimenteză lacul ,,EleЮteu,, a fost descoperită ceramică
fragmentară Co܊ofeni. La 150 m est de izvoare a fost descoperit un alt vas Co܊ofeni
întro zonă cu vii.
c. Gh. Calotoiu, V. Marioniu, I. Mocioi 1987: 28; P. Gherghe 2015: 23-24.
Sat Vaideeni, Com. Vaideeni (JudeĠ Vâlcea)
a. ,, PeЮtera Oilor ,,.
c. I. Tu܊ulescu 2016: 85.
Valea Sohodolului (JudeĠ Gorj)
a. ,, PeЮtera Frumoasă ,,.
b. Ceramică fragmentară ܈i un vas Co܊ofeni descoperit de speologi.
c. E. Alexandrescu ܈i al. 1992: 34.
Sat Vărateci. 1, Com. Costeúti (JudeĠ Vâlcea)
a. ,,La Nuci,,
c. Al. Vulpe 1967: 190; I. TuĠulescu 2016: 85.
Sat Vărateci. 2, Com. Costeúti (JudeĠ Vâlcea)
a. ,,Dealul Vărateci,,.
c. Al. Vulpe 1967: 190; I. TuĠulescu 2016: 85-86.
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DISCU܉II
De܈i este evidentă o cre܈tere a informa܊iilor despre cultura Co܊ofeni în
Oltenia, noile puncte repretoriate nu modifică substan܊ial cuno܈tiin܊ele despre
aceste comunită܊i umane. Studierea atentă a modului de dispunere geografică a
descoperirilor punctează câteva apecte:
- repertoriul a܈ezărilor ܈i descoperirilor culturii Co܊ofeni pentru jude܊ele
Gorj ܈i Vâlcea cre܈te.
- locuirile în pe܈teră, cu caracter sezonier ori pe perioade mai îndelungate,
sunt mult mai numeroase. Acest lucru poate fi explicabil prin prisma analizei
regimului climatic din Holocen care consemează alternan܊ele de perioade calde ܈i
reci (C. Schuster 2004: 9). Astfel între anii 3100-2800/2600 cal. BC. are loc o
răcire a vremii.
- descoperirile de vestigii Co܊ofeni de la Clocotici, comuna Racovi܊a (JudeĠ Vâlcea)
plasate în zona defileului Oltului confirmă încă o dată faptul că între Transilvania ܈i
Oltenia exista o circula܊ie intensă a popula܊iilor ܈i bunurilor. Probabil men܊inerea
unui control asupra surselor de sare din zona Ocnele Mari ܈i a unui monopol
comercial făcea ca aceste comunită܊i din zona subcarpatică a Vâlcei sa aibă ܈i zone
de refugiu, de ce nu în pe܈teri, în caz de conflicte.
- vestigiile Co܊ofeni din Cheile Sohodolului punctează atât folosirea zonei ca ܈i
adăpost ܈i refugiu natural, prin numeroasele pe܈teri care puteau oferi condi܊ii
prielnice de locuire, cât ܈i o nouă cale de traversare a masivului Vâlcan, cu legături
spre Transilvania ܈i în special spre zona actuală a Hunedoarei unde există
numeroase comunită܊i Co܊ofeni documentate.
- amplasarea acestor comunită܊i umane în număr mare în zona subcarpatică, cadru
geografic pu܊in prielnic agriculturii, scoate în eviden܊ă ܈i un caracter pastoral al
acestor comunită܊i, activitate ce probabil este definitorie grupului de sub munte.
Caracterul pastoral al acestor comunită܊i, al căror indivizi se pot deplasa pe distan܊e
lungi, poate să eviden܊ieze ܈i un aspect negativ legat de densitatea locuirii,
documentată în special prin descoperiri de ceramică Co܊ofeni. Mă refer la faptul că
în anumite situa܊ii, în îndeplinirea activită܊ilor cotidiene specifice, un grup mic de
indiviz, ac܊ionând pe distan܊e mari ܈i lăsând în urma lor diverse materiale
(ceramică, unelte, etc.) poate să creeze impresia unor densită܊i de locuire care de
fapt nu sunt altceva decât urmele unei comunită܊i mai mici, dar dinamice din punct
de vedere al activită܊ilor desfă܈urate. În lipsa unor cercetări aceste descoperiri de
suprafa܊ă trebuiesc privite totu܈i cu rezervă.
- un pol demografic pare a fi în zona actualei comune Runcu, densitatea
descoperirilor sugerând atât o activitate intensă cât ܈i impunerea unui centru zonal.
- locuirile Co܊ofeni din zona Târgu-Jiu, în lunca râului Jiu, confirmă faptul că
poten܊ialul economic al acestei ape a fost exploatat în epocă, alte câteva comunită܊i
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fiind plasate în aval la Vâr܊-Rovinari, Urdari ܈i Ione܈ti, pentru ca apoi când râul
părăse܈te zona de podi܈ ܈i se revarsă la câmpie (pe teriotriul jude܊ului Dolj)
densitatea de locuire să explodeze.
- noile informa܊ii despre vestigiile culturii Co܊ofeni în Oltenia aduc ܈i o premieră.
Descoperirea de fragmente ceramice ܈i bucă܊i de chirpic pe teritoriul localită܊ii
Cioroiu Nou din jude܊ul Dolj marchează primele descoperiri de tip Co܊ofeni din
Câmpia Băile܈tiului, zonă cu un regim morfogenetic de eroziune ܈i acumulare.
Avem o imagine de ansamblu asupra culturii Co܊ofeni din Oltenia, totu܈i,
cunoa܈terea mult mai profundă a acestei manifestări culturale ne lipse܈te.
Inexisten܊a unor direc܊ii de cercetare unitare la nivel regional ܈i aplicarea unor
sisteme de săpătură moderne ܈i a abordărilor interdisciplinare rămâne în continuare
un deziderat.
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Harta 1. Aúezările úi descoperirile culturii CoĠofeni din Oltenia - 2016.
1-6, Com. Dubova. 1- Com. Dubova. 6, 7 - fost Sat Jupalnic, Oraú Orúova, 8 - Com.
Cireúu, 9 - Com. Isverna, 10 - Sat Seliútea, Com. Isverna, 11 - Com. IlovăĠ, 12 - Sat
DâlbociĠa, Com. IlovăĠ, 13 - Com. Bâlvăneúti, 14 - Sat Budăneúti, 15 - Sat Topolni܊a, 16 Sat Baloteúti, Com. Izvorul Bârzii, 17 - Ostrovu Banului, Oraú Drobeta Turnu Severin, 18
- Oraú Drobeta Turnu Severin, 19 - Ostrovul ùimian, Com. ùimian, 20-21 - Com. Hinova.
1- Com. Hinova. 2, 22 - Ostrovul Corbului. 1, Com. Hinova, 23 - Ostrovul Corbului. 2,
Com. Hinova, 24 - Sat Crivina, Com. Burila Mare, 25 - Sat IablaniĠa, Com. Pădina Mare,
26 - Sat StigniĠa, Com. Poroina Mare, 27 - Sat Slaúoma, Com. Pădina Mare, 28 - Sat
OreviĠa Mare, Oraú Vânju Mare, 29 - Com. Rogova, 30 - Com. VânjuleĠ, 31 - Sat Bucura,
Oraú Vânju Mare, 32 - Sat Valea Anilor, Com. CorlăĠel, 33 - Com. Pătulele, 34-35 Sat
Ostrovul Mare. 1- Ostrovul Mare. 2, Com. Gogoúu, 36 - Com. Balta Verde, 37- Com.
Vrata, 38-41- Com. Gârla Mare. 1- Com. Gârla Mare. 4, 42 - Com. Salcia, 43- Com.
Punghina, 44- Sat Vânători. 1, Com. Vânători, 45- Sat Vânători. 2, Com. Vânători, 46 Com. Cujmir, 47 - Com. Opriúor, 48 - Com. Dârvari, 49 – Com. Cetate, 50 - Sat GolenĠi,
Oraú Calafat, 51 - Sat Basarabi, Oraú Calafat, 52 - Com. Desa, 53 - Com. Rast. 1, 54 Com. Rast. 2, 55-68 - Com. BistreĠ. 1 - Com. BistreĠ. 14, 69 - Sat Plosca, Com. BistreĠ,
70-73- Com. Cârna. 1 - Com. Cârna. 4, 74 - Oraú Bechet, 75 - Sat Liúteava, Com.
Ostroveni, 76 - Com. Măceúu de Jos, 77 - Sat Celaru, 78 - Sat Locusteni, Com. DaneĠi, 79
- Sat Padea, 80 - Com Cerăt, 81 - Sat PuĠuri, Com. Catranova, 82-83 - Sat Bădoúi. 1, Com.
Bratovoieúti - Sat Bădoúi. 2, Com. Bratovoieúti, 84 - Com. Leu, 85 - Sat Bâzdâna, Com.
Calopăr, 86 - Sat Popânzăleúti, Com. Drăgoteúti, 87 - Com. Coúoveni, 88 - Sat Pârúani,
Com. Pieleúti, 89 - Sat Livezi, Com. Podari, 90 - Oraú Craiova 1. Cartier Făcăi, 91- Oraú
Craiova 2. – 3., 92 - Com. Cârcea, 93 - Com. ùimnic, 94 - Sat Mărăcini, Com. Periúor, 95
- Sat Castrele Traiane, Oraú PleniĠa, 96 - Oraú PleniĠa, 97 - Sat Verbicioara, Com. VerbiĠa,
98 - Sat Cornu, Com. Orodel, 99 - Sat Teiu, Com. Orodel, 100 - Sat Vela, Com. Vela, 101
- Sat Suharu, 102 - Com SălcuĠa, 103 - Com. Vela, 104 - Com. TerpeziĠa, 105 - Sat Sîrsca,
Com. Sopot, 106 - Com. Sopot, 107 - Com. CoĠofenii din Dos. 1, 108 - Com. CoĠofenii din
Dos. 2, 109 - Com. Almăj, 110 - Sat Godeni, Com. Melineúti, 111- Com. Curtiúoara, 112Sat Buiceúti. 1, Com. Butoieúti, 113 - Sat Buiceúti. 1, Com. Butoieúti, 114 - Com. Ioneúti,
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115 - Com. Turburea, 116 - Com. Aninoasa, 117 - Sat Săuleúti, Com. Săuleúti, 118 - Sat
ùiacu. Com. Slivileúti, 119 - Sat Sura, Com. Slivileúti, 120 - Com. Văgiuleúti, 121 - Com.
Broúteni, 122 - Sat VârĠ, Oraú Rovinari, 123 - Sat Topeúti, Com. Tismana, 124 - Com.
Bîlta, 125 - Sat Boroúteni, Com. Peútiúni, 126 - Com. Runcu - Sat DobriĠa, Com. Runcu,
127 - Sat Curpen, Com. Stăneúti, 128 - Sat Polovragi, Com. Polovragi, 129 - Com. Baia de
Fier. 1, 130 - Com. Baia de Fier. 2, 131 - Com. Costeúti. 1, 132 - Com. Costeúti. 2, 133 Com. Costeúti. 3, 134 - Sat Grădi܈tea, 135 - Com. Milostea, 136 - Sat Modoia, Com.
Cerniúoara, 137 - Com. Roúiile. 1, 138 - Com. Roúiile. 2, 139 - Com. Mateeúti, 140-142 Sat Cosota, Oraú Ocnele Mari. 1 - Sat Cosota, Oraú Ocnele Mari. 3, 143 - Com. Gătăjeúti,
144 - Sat Bârseúti, Com. Mihăeúti, 145 - Sat Cozia veche, Oraú Călimăneúti, 146 - Sat
Rădăcineúti, Com. Berislăveúti, 147- Sat Boiúoara, 148 - Oraú Râmnicu-Vâlcea, 149 Cartier Copăcelu, Oraú Râmnicu-Vâlcea, 150 - Cart. Stolniceni, Oraú Râmnicu-Vâlcea,
151-157- Sat Buletea; Sat OcniĠa. 1, Oraú Ocnele Mari; Sat OcniĠa. 2, Oraú Ocnele Mari;
Sat Bârseúti, Com. Mihăeúti; Sat Govora, Com. Mihăeúti; Sat Căzăneúti, Oraú RâmnicuVâlcea; 158 - Com. Verguleasa, 159 - Sat Priseaca, Com. Priseaca, 160 - Sat Schitu, Com.
Pleúoiu, 161 - Com. Teslui. 1, 162 - Com. Teslui. 2, 163 - Comuna Valea Mare, 164 Cartier Cireaúov, Oraú Slatina, 165-168 - Oraú Slatina.1 - Oraú Slatina. 3, Cartier
Clocociov, Oraú Slatina, 169 - Com. Brebeni, 170 - Sat Gradistea, Com. Gradistea, 171 Com. Găneasa, 172 - Sat Piatra, Oraú Piatra Olt, 173 - Sat Văleni, Com. Brâncoveni. 1,
174 - Sat Potcoava, Com. Sineúti, 175 - Sat Mogoúeúti, Oraú Scorniceúti, 176 - Sat
Ghimpe܊enii Noi, Com. Ghimpe܊eni, 177 - Sat BrăneĠ, Com. Bârza, 178- Com. Ipoteúti,
179 - Sat Mărgăriteúti, Com. Voineasa, 180 - Com. Vâlcelele de Sus, 181 - Sat Bălăneúti,
182 - Oraú Drăgăneúti-Olt, 183 - Sat Bârseúti, Com. Sprâncenata, 184 - Sat Fărcaúele,
Com. Hotărani, 185 - Sat Reúca, Com. Dobrosloveni, 186 - Sat Frăsinetul de Pădure,
Com. Dobrosloveni, 187 - Com. Devesel, 188 - Com. Vădastra. 1, 189 - Com. Vădastra. 2,
190 - Cartier Siliútioara, Oraú Corabia, 191- Cartier Celei, Oraú Corabia, 192-195- Com.
Orlea. 1. - Com. Orlea. 4., 196 - Com. Grojdibodu, 197- Sat Potelu, Com. Ianca.
Apud C. N. Pătroi 2016: 71-72.
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Harta 2. Completări la catalogul a܈ezărilor ܈i descoperirilor culturii Co܊ofeni
din Oltenia. 2017.
1 - Gârla Mare (jud. Mehedin܊i), 2 – Basarabi, ora ܈Calafat (jud. Dolj), 3 – Opri܈or
(jud. Mehedin܊i), 4 - Cioroiu Nou, com. Cioroia܈i (jud. Dolj), 5 - Cioroiu Nou, com.
Cioroia܈i (jud. Dolj), 6 – Calopăr (jud. Dolj), 7 - Co܊ofenii din Dos (jud. Dolj), 8 Bălce܈ti (jud. Vâlcea), 9 – Turburea (jud. Gorj), 10- Berbe܈ti (jud. Vâlcea), 11 Vărateci, com. Coste܈ti (jud. Vâlcea), 12 - Vărateci, com. Coste܈ti (jud. Vâlcea), 13 –
Vaideeni (jud. Vâlcea), 14 - Bumbe܈ti–Jiu (jud. Gorj), 15 – Române܈ti, Municipiu
Târgu-Jiu (jud. Gorj), 16 - Târgu-Jiu (jud. Gorj), 17 - 20 - Runcu (jud. Gorj), 21 - 22
– Dobri܊a, com. Runcu (jud. Gorj), 23 - Valea Sohodolului (jud. Gorj), 24 -Boro܈teni,
com. Pe܈ti܈ani (jud. Gorj), 25 - Isverna (jud. MehedinĠi), 26 - Clocotici, com.
Racovi܊a
(jud.
Vâlcea).
܇ablon
cartografic
http://www.geoportalmediu.ro/Siriu/viewer/
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Einiges zu den Gruben der frühbronzezeitlichen
Glina-Kultur
Cristian Schuster, Ion TuĠulescu
Schlüsselwörter: Frühbronzezeit, Glina-Kultur, Gruben, Platzierung, Typen,
Verwendung.
Cuvinte cheie: Bronzul Timpuriu, cultura Glina, gropi, amplasament, tipuri,
utilizare.
Zusammenfassung: Es wird eine eingehendere Aufmerksamkeit den
frühbronzezeitlichen Glina-Gruben geschenkt. Dabei werden auch Fehler, die
älteren Publikationen unterlaufen sind, ausgebessert. Es werden reichere
Informationen hinsichtlich der Platzierung, der Typ und der möglichen
Verwendung der Gruben diskutiert.
Rezumat: Se acordă o atenĠie sporită gropilor Glina din Bronzul Timpuriu. Cu
acest prilej sunt corectate unele inadvertenĠe, care s-au strecurat în publicaĠii mai
vechi. Sunt discutate locul de amplasare, tipul úi posibilele întrebuinĠări ale
gropilor.
I. Einleitung:
Obwohl der Süden Rumäniens, Muntenien und Oltenien, reich an GlinaFundorten ist 1 , wurden nur in relativ wenigen Siedlungen Gruben entdeckt. Grund
dafür sind die geringe Anzahl, der durch Grabungen erforschten Siedlungen und
die kleinen Ausmaßen dieser, die effektiv studiert wurden.
Wir haben uns des öfteren mit den Gruben auseinandergesetzt. Es sind uns
einige Fehler und Unreimheiten unterlaufen. Desgleichen, manchesmal wurden
nicht alle Informationen dieser veröffentlicht. In letzter Zeit konnten wir auch die
Dokumentation älterer Grabungen studieren, so dass uns zusätzliche Daten
zugänglich wurden. Deshalb, um ein klareres Bild zu schafen, nehmen wir die
Problematik der Glina-Gruben neu auf.
II. Platzierung:
II.1. äußere Gruben, d.h. außerhalb der Bauten: Bucureúti-CăĠelu Nou 2 ,
Bucureúti-Ciurel 3 , Bucureúti-Lunca Bârzeúti 4 , Bucureúti-Militari-Câmpul Boja 5 ,

1

Schuster 1997; Schuster 2009; Schuster, Fântâneanu 2005, S. 21-45; Schuster, Popa 2009;
Calotoiu 2011; Calotoiu 2012; Iosifaru 2011; TuĠulescu, Tulugea 2012, S. 71-73; TuĠulescu 2013, S.
128-163; Popa 2013, S. 44; Băjenaru 2014; Schuster, Popa 2012, S. 11, 16; Schuster, Negru 2013;
Schuster et alii 2012, S. 42, 47, 53-57, 68-70; Schuster et alii 2014, S. 69, 75, Gherghe 2015, S. 70;
Marinoiu et alii 2015; Pătroi 2016 S. 23, 26, 35-38, 43, 45-46; u.s.w.
2
Leahu 1963, S. 21; Leahu 1965, S. 25; Schuster 1997, S. 41;
3
Morintz 1959, S. 767; Schuster, Negru 2013, S. 32.
4
Sandu 1992, S. 165; Schuster 1997, S. 41;
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Căscioarele-Mănăstirea Cătălui 6 , Copăcelu 7 , Drăgăneúti-Olt-Corboaiaca 8 ,
Mihăileúti-Tufa 9 , Mironeúti-Conacul Mironescu 10 , Mironeúti-Malul Roúu 11 ,
Morăreúti 12 , Odaia Turcului 13 , Popeúti-Leordeni 14 , Popeúti-Nucet 15 , Roúu 16 ,
Schitu-Gaura Despei 17 , Schitu-La Conac 18 , Slănic-FaĠa Frumoasă 19 , Udeni-Lacul
de Acumulare 20 , Varlaam-La Bazin 21 ;
II.2. innere Gruben, d.h. im Innenraum der Bauten: BraneĠ 22 , Bucureúti-Ciurel
(in einem Erdhaus) 23 , Schitu-Gaura Despei (Grube Nr. 6 in der
Oberflächenwohnung Nr. 7) 24 ,
III.Typ (Form im Schnitt):
III.1. Zylindrisch: Bucureúti-CăĠelu Nou 25 ; Bucureúti-Ciurel 26 ; BucureútiMilitari Câmpul Boja (Gruben Nr. 6 aus dem Jahr 1982 und Grube Nr. 9 aus dem
Jahr 1985 und Gruben Nr. 68 und 69) 27 ; Copăcelu 28 ; Mironeúti-Conacul

5

Turcu 1992a, S. 145-146: Grube Nr. 6 aus dem Jahr 1982 lag zirka 1,60 m weit entfernt von dem
Erdhaus Nr. 1; Turcu 1992b, S. 49; Schuster 1997, S. 42; Schuster, Negru 2006, S. 33-34.
6
Cantacuzino, Trohani 1979, S. 262; Schuster 1997, S. 41; Mecu 2014, S. 30.
7
TuĠulescu, Binder 2009, S. 86, Taf. II; TuĠulescu 2013, S. 251, Abb. 165.
8
Nica et alii 1995, S. 14, 18; Mecu 2014, S. 30.
9
Schuster, Popa 1995, S. 21; Schuster 1997, S. 41;
10
Schuster, Popa 2012, S. 16-19.
11
Schuster, Popa 2008, S. 23.
12
Schuster, Nica 1995, S. 115; Schuster 1997, S. 105; TuĠulescu 2013, S. 251, Abb. 166/3.
13
Tudor 1983, S. 108; Schuster 1997, S. 41; Mecu 2014, S. 30.
14
Schuster 1997, S. 42; Schuster, Fântâneanu 2005, S. 61.
15
Palincaú 1997, S. 174: eine Grube wurde in der Grabungsoberfläche Ȉ entdeckt; Trohani 1997, S.
195, Taf. 2/a: die Gruben Nr. 11 und 20 wurden in der Grabungsoberfläche Ȇ gefunden; Schuster,
Popa 2010, S. 46.
16
Constantiniu, Panait 1963, S. 301-302.
17
Schuster, Popa 1995, S. 29, Abb. 17/2; Schuster 1997, S. 41; Schuster, Popa 2009, S. 31, Taf.
XIII/G3; Schuster, Popa 2010, S. 46, Taf. XXII/1.
18
Schuster, Popa 1995, S. 27; Schuster, Popa 2010, S. 45; Schuster 1997, S. 41;
19
Măndescu et alii 2014, S. 160.
20
Bichir 1983, S. 58; Schuster 1997, S. 41; Mecu 2014, S. 30.
21
Schuster 1995, S. 53, Abb. 1/B; Schuster 1997, S. 41, 211; Schuster, Popa 1995, S. 24; Schuster,
Popa 2010, S. 45; Schuster et alii 2012, S. 54.
22
Ulanici 1975, S. 59; Schuster, Fântâneanu 2003, S. 11; TuĠulescu 2013, S. 251.
23
Negru, Schuster 1997, S. 12; Schuster 1997, S. 41; Schuster, Negru 2013, S. 32.
24
Schuster 1997, S. 41, 205, Abb. 21/2; Schuster, Popa 2009, S. 31, Taf. XIV/2; Schuster, Popa
2010, S. 46, Taf. XXII/1.
25
Leahu 1963, S. 21. Sie lag im Zentrum des Baus, wurde in der Tiefe von 0,60 m entdeckt, hatte
die Höhe von 0,20 m und einen ovalen maximalen Durchmesser von 0,65 m.
26
Schuster, Negru 2013, S. 32. Es handelt sich um die Grube Nr. 4, die 2008 im Schnitt 23,
Quadrat 7, in der Tiefe von 0,46 m, gefunden wurde. Sie hatte eine Höhe von 0,81 m, und ihr ovaler
maximal Durchmesser betrug 0,96 m.
27
Turcu 1992a, S. 145-146; Turcu 1992b, S. 49; Schuster 1997, S. 42; Schuster, Fântâneanu 2005,
S. 62; Schuster, Negru 2006, S. 33, Taf. 6/1-2. Grube Nr. 6 aus dem Jahr 1982 wurde im Schnitt IX,
in einer Tiefe von 0,87 m, entdeckt. Ihre Höhe betrug 1,10 m, und der Durchmesser war 1,61 m
groß. Der Oberteil der Grube Nr. 9 aus dem Schnitt XVIII/1985 wurde durch den Bau Nr. 10, aus
dem II.-III. Jh. stammend, zerstört. Die erhaltene Höhe betrug 0,07 m. Der ovale Durchmesser
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Mironescu 29 ; Mironeúti-Malul Roúu 30 ; Morăreúti 31 ; Popeúti-Nucet 32 ; Varlaam-La
Bazin 33 ;
III.2. Birnenförmig: Bucureúti-CăĠelu Nou 34 ; Drăgăneúti-Olt-Corboaica 35 ;
Mihăileúti-Tufa (Grube Nr. 3) 36 ; Schitu-Gaura Despei (Gruben Nr. 3) 37 ;
III.3. Glockenförmig: Bucureúti-CăĠelu Nou 38 ; Bucureúti-Militari Câmpul Boja
(Grube Nr. 77); Căscioarele-Mănăstirea Cătălui 39 ; Mihăileúti-Tufa (Gruben Nr. 12 und 4-5) 40 ; Udeni;


betrug eine Mximalgröße von 0,76 m. Grube Nr. 68 lag im Schnitt 91 und wurde ab 0,70 m
entdeckt. Ihre Höhe betrug 0,78 m, der maximal Durchmesser der Öffnung und der Sohle ereichte
1,10 m. Desgleichen im Schnitt 91 konnte auch die Grube Nr. 69 gefunden werden. Ihre Öffnung
war ab 0,72 m Tiefe zu sehen. Der Durchmesser der grube war 0,80 m und ihre Höhe 0,48 m.
28
TuĠulescu, Binder 2009, S. 86; TuĠulescu 2013, S. 252.
29
Schuster, Popa 2012, S. 16. Grube Nr. 4 wurde im Schnitt 3, Quadrat 3, in einer Tiefe von 0,43
entdeckt. Die Höhe war gering (nur 7 cm). Die Form war oval: 0,27/0,32 m.
30
Schuster, Popa 2008, S. 23. Die erhaltene Höhe der im Schnitt 30, Quadrat 4 entdeckten Grube
betrug 0,41 m. Wahrscheinlich war sie größer, aber er Oberteil wurde teilweise zerstört. Die
Durchmesser hatte 0,76 m.
31
Schuster, Nica 1995, S. 115; Schuster 1997, S. 105; TuĠulescu 2013, S. 252; Mecu 2014, S. 30.
32
Trohani 1997, S. 195, Taf. 2/a; Schuster, Popa 2010, S. 46. Die Grube Nr. 20 ereichte die Tiefe
von 1,60 m und hatte einen ovalen Durchmesser von 1,50/1,90 m.
33
Schuster 1995, S. 53; Schuster, Fântâneanu 2005, S. 62; Schuster et alii 2012, S. 54; Mecu 2014,
S. 30. Die Grube lag im Schnitt 2, in der Nähe des Baus Nr. 1. Die Öffnung mit einem ovalen
Durchmesser von 0,82/0,92 m, wurde in der Tiefe von 0,44 m entdeckt. Die Grubenhöhe betrug
0,94 m
34
Leahu 1963, S. 21; Schuster 1997, S. 42; Schuster, Fântâneanu 2005, S. 62; Mecu 2014, S. 30.
35
Nica et alii 1995, S. 18; Mecu 2014, S. 30. Die Grube Glina Nr. 1 wurde in der
Sondierungsoberfläche D, Quadrat 3, in eine Tiefe von 0,62 m, entdeckt. Die genau Höhe konnte
nicht bestimmt werden, denn ab der Tiefe von 0,97 m drang die Grube ins Grundwasser. Die
Öffnung betrug 0,82 m, in etwa 0,10 m Tiefe hatte die Grube 0,86 m, weiter öffnete sie sich bis auf
1,23 m.
36
Schuster, Popa 1995, S. 21; Schuster, Popa 2010, S. 45; Schuster 1997, S. 42; Schuster,
Fântâneanu 2005, S. 62; Schuster et alii 2012, S. 54. Diese Grube wurde im Schnitt 3, in einer Tiefe
von 0,63 m entdeckt. Sie war 0,75 m, der Oberteil 0,24, der Unterteil 0,50 m. Der
Öffnungsdurchmesser betrug 0,52 m, der Sohlendurchmesser 0,78 m.
37
Schuster, Popa 1995, S. 29; Schuster 1997, S. 42; Schuster, Popa 2009, S. 31, Taf. XIII/G3. Die
Grube wurde im Schnitt III, in einer Tiefe von 0,73 m entdeckt. Die Grubenöffnung war oval
(1.92x0,96 m), in der Tiefe von 0,84 m erweiterte sich der Durchmesser der Grube auf 1,11x0,99 m.
Die Grubenhöhe betrug 0,84 m.
38
Leahu 1963, S. 21; Mecu 2014, S. 30.
39
Cantacuzino, Trohani 1979, S. 262; Mecu 2014, S. 30.
40
Schuster, Popa 1995, S. 21; Schuster, Popa 2010, S. 45; Schuster 1997, S. 42; Schuster et alii
2012, S. 53-54. Grube Nr. 1 ist im Schnitt 2 gefunden worden. Sie lag in einer Tiefe von 0,62 m,
hatte eine Höhe von 0,62 m, der Öffnungsdurchmesser war 0,36 m, der der Sohle 0,68 m. Grube Nr.
2 aus dem Schnitt 3 hatte eine Höhe von 0,32 m und lag in einer Tiefe von 0,66 m. Der
Durchmesser der Öffnung betrug 0,45 m, während der der Sohle 0,98 m. Im Schnitt 4, in der Tiefe
von 0,82 m, wurde die Grube Nr. 4 gefunden. Ihr Oberteil ist durch einen modernen Bau zerstört
worden. Die erhaltene Höhe betrug 0,52 m. Oben hatte sie einen Durchmesser von 0,46 m, auf der
Sohle war dieser 0,69 m. Grube Nr. 5 ist im Schnitt 6, in einer Tiefe 0,64 m, entdeckt worden. Die
Höhe dieser war 0,48 m, der Öffnungsdurchmesser betrug 0,53 m, der der Sohle 0,76 m.
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III.4. Tronkonisch (mit einem größeren Durchmesser der Öffnung/ mit einem
größeren Sohlendurchmesser): Copăcelu 41 ; Roúu 42 ; Schitu-La Conac (Gruben Nr.
5 und 7-8) 43 ; Udeni-Lacul de Acumulare 44 ;
III.5. Bitronkonisch: Schitu-La Conac (Gruben Nr. 6 und 9) 45 ;
III.6. Trapezförmig: Bucureúti-Militari Câmpul Boja (Grube Nr. 79) 46 .
IV. Verwendung: mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wurden die meisten
Gruben wegen ihrer Innenfüllung, dem Lehm, ausgehoben. Nachdem die Füllung
entfernt wurde, ist entschieden worden, welche weitere Benützung die Grube
erhalten würde. Möglich, dass es auch Ausnahmen gab, und zwar im Falle von
einigen Vorrats- oder Kultgruben.
IV.1. Abfallgruben: Bucureúti-Militari-Câmpul Boja (die entlang der Zeit
erforschten Gruben enthielten Keramikscherben, Tierknochenfragmente - in Grube
der aus 1982 wurden auch Vogelknochen gefunden -, Lehmbewurfkörner undgrößere –klumpen. Grube Nr. 9/1985 war anfangs als Vorratsgrube verwendet

41

TuĠulescu, Binder 2009, S. 86, Taf. II; TuĠulescu 2013, S. 251, Abb. 165. Die Grube wurde im
Schnitt XIV/2004, in einer Tiefe von 0,54 m entdeckt. Die Höhe dieser betrug 0,65 m, der
Öffnungsdurchmesser 1,25 m, der der Sohle 0,80 m.
42
Constantiniu, Panait 1963, S. 301. Die Grube aus dem Schnitt I hatte ihre Öffnung in der Tiefe
von 0,35 m. Ihre Höhe betrug 0,70 m, der Öffnungsdurchmesser war 1,50 m groß, die der Sohle
1,05 m. Im Schnitt II wurden zwei Gruben entdeckt. Die erste davon lag im nördlichen Teil des
Schnittes, sie wurde ab 0,23 m gefunden, hatte eine Höhe von 0,52 m. Der Öffnungsdurchmesser
maß 0,89 m, der der Sohle 0,68 m. Die zweite Grube war kleiner, hatte eine Höhe von 0,27 m
(zwischen den Tiefen 0,23 m und 0,50 m) und einen Durchmesser der Öffnung von 0,50 m und der
der Sohle von 0,42 m.
43
Schuster, Popa 1995, S. 27; Schuster, Popa 2009, S. 23, Taf. X/G5, G7, G8; Schuster, Popa 2010,
S. 45-46, Taf. XXII/2; Mecu 2014, S. 30. Grube Nr. 5 wurde im Schnitt V, Quadratt 2 und Cassette
9, in einer Tiefe von 0,54 m entdeckt. Die Höhe der Grube betrug 0,72 m, der Durchmesser der
Öffnung 0,52 m und der der Sohle 0,67 m. Grube Nr. 7 lag im Schnitt I, Quadrat 7, in einer Tiefe
von 0,34 m. Die Grubenöffnung hatte einen Durchmesser von 0,34 m, während der der Sohle 0,49
m maß. Die Höhe ereichte 0,63 m. Grube Nr. 8, konnte im Schnitt VI, Quadrate 5-6 und Cassette
12 erforscht werden. Die Höhe betrug 0,64 m, der Öffnungsdurchmesser 0,51 m und der der Sohle
0,64 m.
44
Bichir 1983, S. 58, Abb. 1; Mecu 2014, S. 30. Grube Nr. 1 lag in einer Tiefe von 0,15 m, ihre
Höhe war 1,08 m, die Öffnung hatte einen Durchmesser von 0,98 m und die Sohle 1,16 m. Grube
Nr. 2 hatte die Öffnung (mit einem Durchmesser von 1,10 m) in einer Tiefe von 0,20 m. Die Höhe
betrug 1,18 m und der Sohlendurchmesser 1,25 m.
45
Schuster, Popa 2009, S. 23, Taf. X/G6, G9; Schuster, Popa 2010, S. 45-46, Taf. XXII/2. Grube
Nr. 6 lag im Schnitt Nr. V, Quadrat 3-5 und Cassette 10, in einer Tiefe von 0,47 m. Die Höhe der
Grube betrug 0,95 m. Der leicht ovale Grubenöffnungsdurchmesser hatte eine maximale Größe von
0,43 m, in der Höhenmitte waren es 0,65 m, während die Sohle 0,59 m maß. Grube Nr. 9, wurde im
Schnitt VII, Quadrat 5-6 und Cassette 13, in einer Tiefe von 0,38 m entdeckt. Die Öffnung hatte
einen Durchmesser von 0,42 m, der mittlere Tei 0,56 m und die Grubensohle 0,51 m. Die Höhe
ereichte 0,92 m.
46
Schuster, Negru 2006, S. 33. Die Öffnung der Grube, die im Schnitt 104 lag, wurde in der Tiefe
von 0,39 m entdeckt. Ihr Durchmesser war 0,46 m groß. Der Durchmesser der Sohle maß 0,65 m.
Die Höhe der Grube betrug 0,48 m. Die Seiten der Wand vertieften sich schräg und bildeten ein
Trapez im Schnittprofil.
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worden, später dann wurde sie zur Abfallgrube) 47 ; Copăcelu (die Grube Nr. 1
wurde in Verbindung mit dem nahestehenden Oberflächenbau gebracht. In ihr
wurden Lehmbewurfteile, Tierknochen, Holzkohle, Keramik und Steine
gefunden) 48 ; Drăgăneúti-Olt-Corboaica (obwohl die Grube nicht gänzlich erforscht
werden konnte, wurde in ihr Lehmbewurfklumpen, Keramik, Asche und drei
Silexbrocken entdeckt werden) 49 ; Roúu (in den Grube wurden nur Tonscherben
gefunden) 50 ; Schitu-La Conac (Gruben Nr. 5-8. Ab einem gewissen Moment
wurde auch Grube Nr. 9 als Abfallgrube verwendet. Die Füllung der Gruben
bestand aus Asche, Lehmbewurfstücke, Keramik und Tierknochenfragmente - von
Rindern, Schafen und Schweinen. In der Grube Nr. 6 wurde auch ein Schienbein
eines Hundes entdeckt 51 ); Schitu-Gaura Despei (die Gruben in waren viel ärmer.
Die Menge der Tierknochenbruchstücke, des Lehmbewurfes und der
Keramikfragmente bewies sich, trotz der Größe der Grube Nr. 3, relativ gering. Die
Asche mit einigen kleinen gebrannten Holzsplitter wog fast 200 Gramm); UdeniLacul de Acumulare (beide Gruben wurden in ihrer letzten Benutzungsphase als
Abfallgruben verwendet) 52 ; Varlaam-La Bazin (Asche wurde auch in der Grube
Nr. 1 von entdeckt 53 . Weiter konnten größere Lehmbewurfklumpen, wenige
Keramikfragmente, Tierknochen und Muschelgehäuse ausgegraben werden).
IV.2. Vorratsgruben: Bucureúti-Ciurel (wurde im Erdhaus Nr. 1, in dessen
nordöstlichen Eck eine Grube, die sehr wahrscheinlich der Aufbewarung von
Lebensmitteln diente 54 . Diese Grube Nr. 1 verlor ab einem gewissen Augenblick
ihre ursprüngliche Rolle und begann als Abfallgrube verwendet zu werden);
Bucureúti-Militari Câmpul Boja (die Sohle der Grube Nr. 9/1985 und die Wand
wurde mit einer gehärterter, nicht gebrannter Lehmschicht verdichtet. Auf der
Schicht konnten Fingerabdrücke erkannt)55 ; Odaia Turcului (in der Grube Nr. 30,
wurden Körner von Panicum Miliaceum, Setaria cf. Viridis und Chenopodium
entdeckt); Schitu-Gaura Despei (Grube Nr. 6 im Bau Nr. 7: die Wände wurde
leicht durch Feuer gehärtet. Die Farbe des Grubeninnenraums wurde dadurch leicht
rötlich mit eingen grau-schwarzen Flecken. Diese letzteren waren auf der
Grubensohle zu erkennen. Die Dicke des gebrannten Wandlehmes betrug zwischen
0,6 und 0,8 Zentimeter) 56 ; Schitu-La Conac (Grube Nr. 9: nur der 0,52 m hohe
Grubenunterteil wurde mit gebranntem Lehm verdichtet. Die erhärtete Wand, auf
der Fingerspuren zu erkennen waren, betrug zwischen 0,4-0,7 cm. Die Farbe war

47

Turcu 1992a, S. 146; Turcu 1992b, S. 49; Schuster 1997, S. 42; Schuster, Negru 2006, S. 33-34.
TuĠulescu, Binder 2009, S. 86.
49
Nica et alii 1995, S. 18.
50
Constantiniu, Panait 1963, S. 301-302.
51
Schuster, Popa 2008, S. 39.
52
Bichir 1983, S. 58.
53
Schuster, Popa 2010, S. 45.
54
Schuster, Negru 2013, S. 32, Taf. IX/2.
55
Turcu 1992b, S. 49, Taf. XIII; Schuster, Negru 2006,S.33Ͳ34.
56
Schuster, Popa 1995, S. 29; Schuster 1997, S. 39; Schuster, Fântâneanu 2005, S. 61, Taf. 6/2;
Mecu 2014, S. 31.
48
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ziegelrot mit schwarzen Flecken. Wahrscheinlich verlor die Grube mit der Zeit ihre
ursprüngliche Rolle als Vorratsgrube und wurde weiter als Abfallgrube.) 57 ; UdeniLacul de Acumulare (beide Gruben, Nr. 1 und Nr. 2, wurden von Gheorghe Bichir
als Vorratsgruben eingestuft. Argumente dafür sollen die durch Feuer abgehärteten
und verdichteten Wände gewesen sein. Ab einem gewissen Moment verloren sie
ihre ursprünglich Rolle und wurden weiter als Abfallgruben benützt) 58 ;
IV.3. Kultgruben: in Schitu-Gaura Despei, in der Grube nr. 6 wurden ein
kopfloses Hundeskelett (?), ein Miniaturgefäß, ein Bruchstück eines sackartigen
Gefäßes und rote Ockerkörner und –staub entdeckt 59 . Der Inhalt der Grube zeugt
von ihrem sonderlichem Charakter. Der Bestattungsplatz könnte deswegen als
Kultanstalt betrachtet werden; für Kultgruben sprach sich Valeriu Leahu auch
hinsichtlich den Gruben in Bucureúti-CăĠelu Nou und Popeúti-Leordeni aus 60 . Über
die letzte haben wir leider nur ungenügende Informationen. In ihr sollen nur
teilweise gebrannte Tierknochen und eine beträchtliche Menge Asche gefunden
worden sein. Mehr ist über die Grube in Bucureúti-CăĠelu Nou bekannt 61 . Diese
befand sich außerhalb des Glina-Erdhauses und hatte als Füllung Asche, das
Skelett eines kleinen Tieres (Hase?), das nicht zoologisch analysiert wurde, und
mehrere Scherben von einem sackartigen Gefäß. Die Keramikbruchstücke
bedeckten teilweise das Skelett.
IV.4. Weitere mögliche Benutzung.
IV.4.1. Depot: Grube Nr. 4 von Mironeúti-Conacul Mironescu könnte ein
Aufbewarungsplatz für Silexobjekte (15 Stück) gewesen sein 62 . Es muß aber
gesagt werden, dass in der Grubenfüllung auch sechs Keramikfragmente entdeckt
wurden;
IV.4.2. Feuerstelle: Grube Nr. 2 von Bucureúti-Ciurel, welche in einer
Erdwohnung lag, zeugt durch ihre Füllung mit Asche und verbrannten Holzresten,
dass sie als Feuerstelle gedient hat63 ; desgleichen von einer möglichen Feuerstelle
handelt es sich im Fall der Grube, die im Erdhaus von Bucureúti-CăĠelu Nou
entdeckt wurde 64 . In ihr wurde Holzkohle und wenige Scherben gefunden.
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A܈ezările culturii Žuto Brdo – Gârla Mare
Gabriel Crăciunescu
Summary. Data provided by the settlements of the culture Zuto Brdo - Gârla Mare
in Oltenia are analyzed in order to draw some conclusions on how they are
organized. Three categories of settlements are revealed: some discovered by field
research, others archaeological investigated but no dwellings discovered and finally
settlements were dwellings were discovered. The last category included one or two
houses, and at Ostrovul Mare-Colonie and Izvoarele-km. river 857 and Ostrovul
Corbului-Cliuci three levels of construction were revealed, without further
clarification made by the discoverer. At Ghidici-Balta ğarova more dwellings were
discovered but because thet represent different stages in the evolution of this
culture one cannot draw any conclusions related to the organization of a settlement
of this culture. Only the existence of "silos" within the perimeter of a settlement of
this culture brings something new, also found in Verbicioara culture from the same
era.
There are also taken into discussion the areas where these settlements were
located, the events that lead to they disappearance, the inventory that differentiate
them, the type and size of the dwellings and also their size.
The conclusion is that no explanation can be done on the basis of current
research results, no statement related to the internal organization of a settlement in
this culture and it is desirable not to draw conclusions based on research on other
cultures, irrelevant if they arre contemporary with Zuto Brdo - Garla Mare culture.
Keywords: Oltenia, Cultura Zuto Brdo - Gârla Mare, settlements, dwellings.
Cultura Žuto Brdo – Gârla Mare cuprinde un areal care se întinde pe ambele
maluri ale Dunării, în sectorul cuprins între Belgrad ܈i vărsarea Oltului în fluviu 1 .
Această cultură se dezvoltă în Bronzul mijlociu ܈i final ܈i a fost cunoscută încă din
primele decenii ale secolului XX, în special prin necropolele sale 2 .
De la început trebuie subliniat faptul că în zona de la est de Por܊ile de Fier,
în provincia Oltenia, sunt cunoscute necropole de mari dimensiuni. În estul
provinciei amintesc necropolele de la Cârna-Grindul Tomii 3 , Cârna-Ostrovogania,
Plosca – Cabana de metal 4 ܈i Ghidici-Balta Яarova 5 . Vestul acestei provincii are
mai multe necropole din care amintesc pe cele de la Ostrovul Mare-Bivolării 6 ,
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Franz 1922, p. 89-98; Bărcăcilă 1924, p. 289 ܈i Fig. 146,148; Berciu, Com܈a 1956, p. 266
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Motzoi-Chicideanu 2011, p. 500
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Nica 1994, pp.178-206; idem 1995, pp. 236-246
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Berciu 1939, p. 102-137, idem 1953, p. 598-641
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Balta Verde-La morminаi 7 , Gârla Mare-km. fluvial 836+400 8 ܈i cea de la Gruia 9 .
Nici una din aceste necropole situate în vestul Olteniei nu atinge dimensiunile
necropolei de la Cârna-Grindul Tomii, dar în afara celor amintite, mai sunt ܈i alte
necropole, dar de mici dimensiuni. Aceste mici necropole, ca ܈i celelalte din cele
amintite pentru vestul Olteniei, au fost distruse de factori naturali, ac܊iunea directă
a omului dar ܈i de apele lacul Por܊ile de Fier II. În această parte de vest a Olteniei
se află 12 necropole 10 ܈i după o anumită logică exprimată ܈i de al܊i colegi, numărul
a܈ezărilor trebuie să fie destul de apropiat.
Cu un alt prilej am discutat despre mărimea acestor necropole ܈i consider că
am adus argumente valabile în sprijinul părerii că toate aceste necropole au avut,
ini܊ial, mari dimensiuni. De aceea܈i părere sunt ܈i al܊i arheologi 11 familiariza܊i cu
această cultură. Aceste necropole presupun existen܊a unor a܈ezări situate în
apropierea lor, indiferent dacă aveau dimensiuni mai mari sau mai mici. În această
apreciere trebuie să se ܊ină seama ܈i de faptul că unele necropole se întind pe o
perioadă mai mare de timp. Lucrul acesta este sugerat de faptul că în unele
necropole mormintele mai noi deranjează sau chiar distrug pe cele mai vechi.
Această situa܊ie este întâlnită, printre altele, în necropolele de la Gruia 12 ܈i Gârla
Mare 13 . Este mai greu de acceptat existen܊a unor spa܊ii funerare întinse,
fragmentate în zone distincte care au func܊ionat în acela܈i timp 14 . Fiecare a܈ezare
are nevoie de un spa܊iu de pe care să î܈i procure hrana ܈i să î܈i satisfacă alte
necesită܊i. Deci este firesc să existe un anumit spa܊iu, anumită distan܊ă, între aceste
a܈ezări. ܇i este tot a܈a de firesc să existe necropole pentru fiecare a܈ezare a acestei
culturi. Deci se pot identifica, cel pu܊in teoretic, a܈ezările în func܊ie de necropole.
Pentru început voi aminti a܈ezările culturii Žuto Brdo – Gârla Mare care au
fost cercetate ܈i publicate până acum. Trebuie precizat de la început că cercetările
nu au fost de amploare în destul de multe a܈ezări. În felul acesta nu se pot spune
prea multe lucruri despre organizarea internă a a܈ezărilor. În partea de est a
provinciei au fost alocate fonduri suficiente pentru aceste cercetări. În vestul
Olteniei, datorită fondurilor insuficiente cât ܈i a altor factori, cercetarea a܈ezărilor
s-a redus la una sau două locuin܊e. Ori pentru cunoa܈terea mai multor locuin܊e este
necesară cercetarea unui spa܊iu destul de mare pentru că nu toate a܈ezările erau
grupate într-o zonă mică. Acest lucru se întâmplă în unele a܈ezări ale culturii
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Verbicioara din aceea܈i perioadă, în care a܈ezările sunt situate pe mici „insule”
înconjurate de un teren mlă܈tinos creat de cursul unor pâraie 15 .
1. Ostrovul Mare-Colonie
Cercetările de la Ostrovul Mare-Colonie 16 sau desfă܈urat sub presiunea
acoperirii suprafe܊ei vizate pentru cercetare, de o masă de pământ rezultată de la
lucrările hidrocentralei Por܊ile de Fier II. Prin sec܊iunile trasate am putut constata
faptul că locuirea se întindea pe o lungime de 120 m pe direc܊ia nord-sud iar pe
direc܊ia est-vest urmele de locuire au putut fi identificate doar pe o lă܊ime de 15-20
m. Sigur că locuirea avea dimensiuni mai mari, dar în lipsa unor sec܊iuni de
control, nu mă pot hazarda în presupuneri.
Cum este ܈i firesc pentru această cultură ai cărei locuitori trăiau pe malurile
Dunării, locuin܊a ܈i zona locuită erau situate la circa 200 m de fluviu, o distan܊ă
care să nu permită inundarea locuin܊elor în anii cu debit excesiv al Dunării. Singura
locuin܊ă descoperită era de suprafa܊ă ܈i avea dimensiunile de 2x3,75 m. Baza
acesteia era situată la adâncimea de 0,45 m. iar conturul avea forma unui patrulater
cu col܊urile rotunjite. Această rotunjire a col܊urilor a fost mai mult presupusă,
deoarece nu a fost timp pentru dezvelirea totală a acesteia. Locuin܊a nu a avut o
podea amenajată iar dezafectarea s-a produs prin părăsirea acesteia, concluzie
bazată pe lipsa unor semne de incendiere. Pe suprafa܊a locuin܊ei se aflau bucă܊i de
chirpic de mici dimensiuni iar în col܊ul de nord-est, pământul ars sugera existen܊a
unei vetre. În apropierea locuin܊ei au fost găsite două gropi, una cu diametrul de
2,75 m iar cealaltă cu diametrul de 1,90 m. Ambele gropi aveau adâncimea de 1,10
m, ceea ce permite supozi܊ia că din ele a fost scos pământ pentru construirea
pere܊ilor unor locuin܊e. Mai jos de adâncimea de 1,10 m se afla un strat nisipos,
impropriu lucrării amintite.
Materialul arheologic găsit în locuin܊ă consta din ceramică de o mare
diversitate de forme, statuete antropomorfe ܈i ornitomorfe, fusaiole, Brotlaibidole,
unelte de silex, topoare votive, unelte pentru decorat ceramica, jucării ܈i un
fragment de bră܊ară 17 . Fa܊ă de alte locuin܊e ale acestei culturi, în cea de la Ostrovul
Mare au fost găsite 12 statuete antropomorfe ܈i una dublă, singura din aria acestei
culturi. Acestea au fost cedate spre publicare ܈i republicare colegului Ion
Chicideanu 18 . Din cele 12 statuete, una fragmentară prezintă un personaj cu
mâinile apropiate ܈i ridicate deasupra capului 19 . Această piesă împreună cu alta
descoperită în necropola de la Ostrovul Mare-Bivolării 20 , care redă un personaj ce
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pare să execute un dans, reprezintă primii pa܈i pentru această cultură, în redarea
personajelor umane în plină mi܈care.
În afara statuetei duble ܈i păstrată în stare fragmentară, o altă piesă
reprezintă un unicat în aria acestei culturi. Mă refer la un zurgălău de o formă
deosebită care are formă bitronconică, închisă în zona mediană printr-un fel de brâu
lat ܈i perpendicular pe corpul piesei. Are o singură gaură de mici dimensiuni, pe
unde au fost introduse mici bobi܊e de lut.
2. Ostrovul Mare-km. fluvial 861
O altă locuire a fost descoperită, prin cercetări de teren, în Ostrovul Marekm. fluvial 861. Aici a fost descoperit un material bogat ܈i divers 21 , aflat sub
depuneri de steril arheologic gros de circa 2 m. La suprafa܊a solului se află o perdea
groasă de copaci în diverse stadii de vegeta܊ie, singura posibilitate de observare a
nivelului arheologic fiind malul rupt de apa Dunării. Această zonă, descoperită mai
târziu decât alte puncte, nu a fost cercetată sistematic.
3. Ghidici-Balta Яarova
În localitatea Ghidici, comuna Piscu Vechi, jude܊ul Dolj au fost executate
cercetări arheologice în anul 1981, 1984-1992 cu care prilej a fost descoperită o
necropolă ܈i o a܈ezări ale culturilor Žuto Brdo – Gârla Mare, Bistre܊-I܈alni܊a ܈i
Vârtop 22 . Necropola a fost descoperită lângă „Digul lui Milu” iar a܈ezarea în
punctul denumit „Balta Яarova”. Autorul cercetării a descoperit nouă locuin܊e din
care cinci apar܊inând culturii Žuto Brdo – Gârla Mare (L1, L3, L4, L5, L6) ܈i două
aspectului Bistre܊-I܈alni܊a (L2 ܈i L9). Locuin܊ele nr. 1, 3 ܈i 4 au fost încadrate în
ultima fază a culturii Žuto Brdo – Gârla Mare. Locuin܊a nr. 6 avea dimensiunile de
6,25x4,35 m ܈i avea o vatră amenajată direct pe podeaua locuin܊ei 23 . Se pare că
locuin܊a a fost distrusă de un incendiu. Locuin܊a nr. 5 avea dimensiunile de
8,25x6,20 m ܈i două vetre. Prima vatră se afla în centrul locuin܊ei ܈i avea
dimensiuni de 1,25x0,75 m iar cea de a doua era situată într-o absidă, era de formă
rotundă ܈i un diametru de 0,75 m. Locuin܊a nr. 4 se afla la 6 m sud de locuin܊a nr. 1
܈i avea dimensiunile de 6,50x6 m. Avea o podină din nisip bătut ܈i o vatră rotundă
cu diametrul de 0,80 m. Un „siloz” rotund, pentru păstrarea cerealelor, împreună cu
două râ܈ni܊e, erau situate pe latura de nord 24 . Cum eu consider că aspectul Bistre܊I܈alni܊a reprezintă o fază târzie a culturii Žuto Brdo – Gârla Mare, voi lua în calcul
܈i aceste două locuin܊e. Locuin܊a nr. 2 avea dimensiunile între 10 ܈i 6,50 m, o vatră
de 1,25x1 m, o vatră ܈i un „siloz” pe latura de nord. Locuin܊a nr. 9 este tot de
suprafa܊ă ܈i are dimensiunile de 10,50x6,50 m. Avea podea din nisip bătut ܈i patru
vetre în interior 25 .
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4. Izvoarele-km. fluvial 857
În localitatea Izvoarele, comuna Gruia, jude܊ul Mehedin܊i, am făcut
cercetări în anul 1983. În punctul „Aria lui Melaiche Andreca” situată la km. fluvial
857 am deschis un ܈antier arheologic. Punctul în care am descoperit două locuin܊e
ale acestei culturi era situat la 300 m de Dunăre 26 , într-o zonă u܈or mai ridicată ܈i
ferită de revărsările periodice ale fluviului.
Prima locuin܊ă, un bordei, avea formă dreptunghiulară ܈i dimensiunile de
5,10x3,20 m, cu nivelul de călcare la adâncimea de 2,10 m. Nu avea podea
amenajată, nivelul de călcare fiind situat pe un strat de nisip. Au fost surprinse
܈apte gropi ale stâlpilor de sus܊inere care aveau diametrul situat în jurul a 0,20 m.
Pe laturile bordeiului se afla pământ cru܊at cu înăl܊imea de 0,70 m. Lă܊imea
acestuia era de 1 m pe laturile de est ܈i vest ܈i 0,65 m pe laturile de nord ܈i sud.
Este posibil ca adâncimea destul de mare a gropii bordeiului ܈i stratul de nisip din
partea de jos a acesteia să fi permis pătrunderea umidită܊ii în locuin܊ă ܈i de aici
existen܊a pământului cru܊at de pe laturile locuin܊ei. Groapa acestui bordei era plină
cu pământ amestecat cu ceramică fragmentară, cenu܈ă, bucă܊i de chirpici, resturi de
scoici ܈i melci, multe oase de bovine, porcine, păsări ܈i pe܈ti, unele trecute prin foc.
În apropierea acestui bordei am găsit groapa altuia care nu a mai putut fi cercetat în
întregime. Acest bordei avea lungimea cercetată de 1,65 m, lă܊imea de 3,25 m ܈i era
orientat est-vest. Acest bordei avea pământ cru܊at doar pe laturile lungi iar în
perimetrul lui au fost găsite patru gropi pentru stâlpii de sus܊inere. În vestul
primului bordei, la o distan܊ă de patru metri, a fost găsită o groapă ovală cu
adâncimea de 1,55 m ܈i diametrul de 1,05 m. Aceasta era umplută cu cenu܈ă,
cărbune ܈i câteva fragmente ceramice Žuto Brdo-Gârla Mare. Deasupra acestei
umpluturi, la adâncimea de 0,25 m, se afla scheletul unui câine.
Alte materiale descoperite în locuin܊ele de aici constau într-un fragment de
râ܈ni܊ă, o greutate pentru războiul de ܊esut în formă de piramidă, mai multe fusaiole
܈i câteva unelte de silex. Una din fusaiole nu era străpunsă la unul din capete, fiind
„un cap de bă”܊, cum sunt ele denumite în literatura de specialitate.
Gropile celor două bordeie au fost umplute treptat cu resturi menajere, ceea
ce arată clar că cele două locuin܊e nu au fost distruse de un incendiu. Ceramica din
cele două bordeie este reprezentată de formele cunoscute pentru această cultură:
oale de diferite forme ܈i mărimi, vase pyraunos, ce܈ti, căni, castroane, amfore de
mărimi diferite, capace, tăvi܊e (tigăi de pe܈te), un fragment de topor votiv. Nu au
fost descoperite statuetele. În cadrul ceramicii, aten܊ia este atrasă de două lucruri.
Primul ar fi o cea܈că lucrată dintr-un lut prost frământat ܈i omogenizat, decorată cu
incizii verticale 27 care nu au nici o legătură cu cultura Žuto Brdo-Gârla Mare. În
aria acestei culturi a mai fost descoperite, în mormântul nr. 78 de la Orsoja28 , două
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ce܈ti asemănătoare. Al doilea lucru care atrage aten܊ia se referă la cercurile
܈tampilate de pe ceramica de aici. Unele din acestea au doar conturul trasat, altele
au cercuri concentrice, spirale sau au interiorul umplut cu puncte29 . Ar mai fi de
amintit faptul că aici nu a fost descoperită decât o statuetă fragmentară, ܈i aceea în
stratul de cultură.
5. Ostrovul Corbului–Cliuci
Cercetările arheologice de la Ostrovul Corbului, întreprinse de P. Roman 30
în intervalul 1970-1984 în punctul Botul Cliuciului sau Cliuci, cum îi spun
localnicii. Aici a fost posibilă ܈i eviden܊ierea unei locuiri Žuto Brdo-Gârla Mare. În
sectoarele A ܈i B, cum le-a denumit autorul săpăturii, aflate la circa 300-350 m
unul de altul, au fost surprinse locuiri ale acestei culturi în unele din sec܊iunile
trasate. În sectorul A a apărut o a܈ezare timpurie iar în sectorul B materialele
acestui orizont apar܊in fazei clasice 31 . Materialele din sectorul A au fost publicate
cu mai mult timp în urmă 32 . În sec܊iunile XVI ܈i XVIa au apărut trei niveluri de
construc܊ie care pot fi atribuite unei faze de început a culturii Žuto Brdo-Gârla
Mare 33 . Autorul cercetării, P. Roman, scrie că cele trei niveluri de construc܊ie erau
formate din locuin܊e de suprafa܊ă iar cea mai de jos era o locuin܊ă incendiată din
perioada timpurie a acestei culturi 34 .
6. Bato܊i-Grajdurile CAP
Localitatea Bato܊i este situată în comuna Devesel, jude܊ul Mehedin܊i. La
marginea de sud a satului, în zona grajdurilor fostului CAP din localitate, terenul
coboară în pantă de pe dealul din sud către partea de nord unde se află malul
Dunării. Această pantă are un unghi tot mai mic cu cât se apropie de Dunăre. Pe
acest teren, aflat la 1000-1500 m de sta܊iunea de la Ostrovul Corbului cercetată de
P. Roman, au fost găsite fragmente ceramice apar܊inând culturii Žuto Brdo-Gârla
Mare 35 . Este posibil ca după o inunda܊ie puternică din zona sitului de la Ostrovul
Corbului–Cliuci, o parte din popula܊ia epocii bronzului să se fi mutat aici, unde
zona este ferită de orice inunda܊ie. Lipsa unor cercetări sistematice nu ne ajută să
ne formăm o părere despre modul de organizare a unei a܈ezări a culturii Žuto BrdoGârla Mare.
7. Gârla Mare-km. fluviali 839-840
Trei locuiri apar܊inând acestei culturi sunt cunoscute în localitatea Gârla
Mare din jude܊ul Mehedin܊i. Prima locuire36 care a fost descoperită se situează între
km. fluviali 839-840. În această zonă am făcut cercetări de teren pe parcursul mai
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multor ani ܈i am descoperit un bogat material ceramic care ne-a sugerat, la timpul
acela, că acolo se află o a܈ezare. Datorită faptului că aici nu au fost întreprinse
cercetări arheologice sistematice, este dificil să mă pronun ܊asupra faptului dacă
materialele arheologice provin din a܈ezare sau necropolă. Aici au fost găsite
fragmente ceramice decorate cu linii incizate37 , ori se cunoa܈te faptul că toată
ceramica Žuto Brdo-Gârla Mare este decorată în tehnica Stichkanaltechnik. Tot aici
a fost găsit un fragment de statuetă care, după decor ܈i formă, reprezintă una din
cele mai vechi reprezentări antropomorfe în cadrul acestei culturi. Nu au fost făcute
cercetări arheologice sistematice dar este posibil ca de aici să se ob܊ină date
referitoare la a܈ezările acestei culturi.
8. Gârla Mare-km. fluviali 836+400
A doua locuire de la Gârla Mare, a acestei culturi, este situată pe marginea
Dunării la km. fluvial 836+400, chiar în dreptul necropolei cercetată sistematic pe
parcursul a trei campanii. Fiind în cea mai mare parte distrusă de lucrările de
exploatare a pietri܈ului ܈i nisipului, aceasta a fost cercetată 38 doar prin intermediul
unei sec܊iuni. Din păcate, nu am surprins decât o zonă de locuire, fără nici o urmă
de locuin܊ă. Materialul arheologic de aici este banal ܈i constă, în special din
fragmente ceramice de la diverse tipuri de vase.
9. Gârla Mare-Insulă
A treia locuire a culturii Žuto Brdo-Gârla Mare de la Gârla Mare se află în
insula din fa܊a acestei localită܊i. În anumi܊i ani, după scăderea nivelului apelor
Dunări, în capătul de nord al insulei plaja rămâne plină de fragmente ceramice care
provin de la locuin܊e distruse de revărsările de apă. În anul 2009 am făcut o vizită
în insulă prilej cu care am descoperit că apa Dunării spălase depunerile de steril
arheologic ܈i astfel a apărut conturul unei locuin܊e. Împreună cu câ܊iva colegi de la
Muzeul Regiunii Por܊ilor de Fier am făcut cercetări în această locuin܊ă în zilele de
24 ܈i 30 septembrie2009. Am stabilit că locuin܊a 39 avea dimensiunile de 9,30x5,75
m ܈i din ea nu am săpat decât două carouri, unu ܈i patru, datorită dificultă܊ilor de
deplasare în insulă ܈i fluctua܊iei nivelului Dunării. În caroul patru am găsit o groapă
cu două faze de umplere separate între ele de un strat de lut galben-ro܈cat gros de
0,25 m. Etapa a doua de umplere, cea de sus, s-a făcut cu cenu܈ă, fragmente
ceramice, oase de pe܈te ܈i valve de scoici. Stratul de lut galben-ro܈cat ce a fost
sesizat în zona gropii, a fost găsit sub forma unor mici pete ܈i în alte zonei a
locuin܊ei despre care discutăm. Aceste pete de lut reprezintă podeaua altei locuin܊e
care a fost construită peste cea prezentată de noi. Apa a distrus-o aproape în
întregime, din ea nerămânând decât petele galben-ro܈cat amintite În această
locuin܊ă au fost găsite numeroase fragmente ceramice care proveneau de la diferite
tipuri de vase, două statuete antropomorfe fragmentare iar în perimetrul locuin܊ei,
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chiar la suprafa܊ă, au fost găsite două piese de bronz, un ac de cusut ܈i un fragment
de bră܊ară 40 .
Situa܊ia malului insulei se modifică permanent datorită cre܈terii ܈i
descre܈terii, aproape zilnice, a nivelului apei în sezonul secetos ܈i ridicării
permanente a nivelului apei în sezoanele cu precipita܊ii, dar ܈i ca urmare a
func܊ionării Hidrocentralei Por܊ile de Fier II. Acest fapt a dus la schimbarea
situa܊iei malului insulei, astfel încât la sfâr܈itul lunii august 2010, când am făcut o
nouă cercetare a zonei, să găsesc altă situa܊ie. La km. fluvial 837+980 am
descoperit amprenta a două locuin܊e ale culturii Žuto Brdo-Gârla Mare. Una avea
lungimea de 7,95 m iar cealaltă avea lungimea de 8 m. Între cele două locuin܊e era
o distan܊ă de 2,10 m.
10. Cârna-Rampă
Cercetările efectuate aici de I. Chicideanu pe malul sudic al bazinului nr. 2 al
lacului Bistre ܊în intervalul 1993-1996, au dus la descoperirea unor materiale de
factură Žuto Brdo-Gârla Mare dar nu a fost descoperită nici o locuin܊ă, doar o
singură vatră, câteva gropi menajere ܈i mai multe zone cu resturi de podină. De
men܊ionat descoperirea unei vas înalt de provizii 41 , spart pe loc, se înscrie în
practica acestei perioade de păstrare a cerealelor, întâlnită ܈i în cadrul culturii
Verbicioara în sta܊iunea arheologică de la Rogova 42 .
11. Cârna-Nasta
Acest sit se află pe malul de sud al bazinului nr. 4 al lacului Bistre܊. Aici a
fost descoperit un complex care ar putea reprezenta resturile unei locuin܊e. În
respectiva groapă, la partea superioară, au fost descoperite bucă܊i mari de chirpic.
Se presupune că este vorba de un semibordei 43 .
12. Schela Cladovei
În sta܊iunea arheologică de la Schela Cladovei, unde a făcut numeroase cercetări V.
Boronean ܊44 asupra epipaleoliticului, se află locuiri din diverse perioade. În anul
1986 am participat la una din campaniile de cercetare, prilej cu care am putut săpa
o groapă apar܊inând culturii Žuto Brdo-Gârla Mare45 . Aceasta fusese rasă de
complexele ulterioare, astfel încât nu am găsit intact decât fundul acesteia care era
plin cu cenu܈ă ܈i fragmente ceramice specifice culturii amintite. Aminteam cu altă
ocazie că din fragmentele ceramice s-a putut întregi o cea܈că. În afară de acest fund
de groapă nu s-a mai descoperit nici un alt material din această cultură, ceea ce
înseamnă că tot nivelul căreia apar܊inea groapa a fost distrus de lucrări
contemporane ܈i de eroziunea provocată de apa pluvială.
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Idem 2010, Pl. I/7,8
܇andor-Chicideanu 2003, p. 42-43
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Materiale inedite. Unul din vase, în curs de restaurare, se află în depozitele Muzeului Regiunii
Por܊ilor de Fier
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܇andor-Chicideanu 2003, p. 43-464
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Boronean ܊1996, p. 3-11
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13. Bistre܊
În această localitate din comuna Devesel, jud. Mehedin܊i au fost făcute cercetări
arheologice într-o sta܊iune eneolitică 46 . Cu acel prilej a fost găsită o locuire Žuto
Brdo-Gârla Mare marcată prin mai multe fragmente ceramice ܈i o bucată din partea
superioară a unei statuete antropomorfe apar܊inând acestei culturi.
O primă categorie de a܈ezări este constituită de acele a܈ezări ale culturii
Žuto Brdo-Gârla Mare documentate doar prin cercetări de suprafa܊ă ܈i care nu
permit o estimare a suprafe܊ei lor iar în unele cazuri nici nu se poate stabili dacă
sunt a܈ezări sau necropole. În această categorie intră descoperirile de la Ostrovul
Mare-km. fluvial 861,Bato܊i-Grajdurile CAP, ܈i Gârla Mare- km. fluviali 839-840.
A doua categorie este constituită de siturile arheologice în care au fost
efectuate cercetări arheologice, au fost identificate nivele sau complexe ale culturii
Žuto Brdo-Gârla Mare, dar nu au fost găsite locuin܊e. În această situa܊ie se află
siturile Cârna-Rampă, Cârna-Nasta, Bistre܊-La punаi (au Părăul lui Mutu), Schela
Cladovei ܈i Gârla Mare-km. fluvial 836+400.
A treia categorie este constituită de situri în care nu s-au efectuat cercetări
arheologice dar a fost posibilă observarea ܈i efectuarea unor măsurători ale unor
locuin܊e, a܈a cum este situa܊ia cu situl Gârla Mare-Insulă.
Ultima categorie este constituită de situri în care s-au efectuat cercetări
arheologice ܈i au fost descoperite una sau mai multe locuin܊e ale acestei culturi.
Este situa܊ia siturilor Ostrovul Mare-Colonie, Ghidici-Balta Яarova, Izvoarele-km.
fluvial 857, ܈i Ostrovul Corbului-Cliuci.
În vestul Olteniei o mare parte din a܈ezările acestei culturi sunt descoperite
în zone distruse de apa Dunării sau de modificarea terenului datorită unor factori
naturali. La aceste motive s-au mai adăugat lipsa unor fonduri consistente pentru
efectuarea unor cercetări arheologice de amploare. Lipsa cercetărilor arheologice
pe suprafe܊e mari nu a permis decât descoperirea unui număr mic de locuin܊e în
a܈ezările acestei perioade. Excep܊ie de la această linie o reprezintă a܈ezările de la
Ghidici-Balta Яarova ܈i Ostrovul Corbului-Cliuci, într-o oarecare măsură.
Tipurile de locuin܊e în această cultură sunt variate. Cele mai multe sunt
locuin܊e de suprafa܊ă, a܈a cum se întâlnesc la Ostrovul Mare-Colonie ܈i GhidiciBalta Яarova, dar există ܈i bordeie, după cum se documentează din cercetările de la
Izvoarele-km. fluvial 857. De܈i datele nu sunt ferme, este posibil să întâlnim ܈i semi
bordeie, după cum rezultă din cercetările de la Cârna-Rampă.
Planul locuin܊elor este totdeauna rectangular, în multe cazuri ele având
laturi inegale, într-o măsură mai mare sau mai mică.
Locul de amplasare al a܈ezărilor este totdeauna legat de malurile Dunării
sau al unor băl܊i. De cele mai multe ori aceste a܈ezări sunt situate strict pe malurile
Dunării, lucru care a determinat ܈i distrugerea unora, a܈a cum este cazul a܈ezării de
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la Gârla Mare-km. fluvial 836+400. În alte cazuri au fost preferate insulele ܈i după
cum se ܈tie există urme de locuire în insula ܇imian dar ܈i mai cunoscutele insule
Ostrovul Corbului ܈u Ostrovul Mare. Dar cel mai clar sunt documentate locuin܊ele
acestei culturi în insula Gârla Mare, unde au fost măsurate dimensiunile unor
locuin܊e ܈i au fost făcute observa܊ii asupra acestora. A܈ezarea de la Gârla MareInsulă nu î܈i putea asigura necesită܊ile vitale doar pe baza resurselor pe care le
oferea mica insulă. De aceea trebuie să ne gândim ܈i la posibilitatea ca a܈ezarea să
fi fost amplasată aici pentru o protec܊ie în fa܊a unei poten܊iale amenin܊ări/agresiuni.
Unele a܈ezări din Oltenia sunt amplasate pe marginea unor băl܊i cu suprafe܊e
semnificative, a܈a cum este situa܊ia cu a܈ezările ܈i necropolele de la Cârna sau cu
a܈ezarea de la Bistre܊, comuna Devesel, jude܊ul Mehedin܊i, unde a existat o baltă
foarte mare dar care a fost desecată în perioada colectivizării agriculturii.
La Gârla Mare este documentată o altă situa܊ie. Actualul sat este situat pe o
terasă înaltă cu câ܊iva zeci de metri de nivelul Dunării ܈i situată la 1-2 km de fluviu.
Pe marginea acestei terase care este permanent erodată de factorii naturali, au fost
găsite fragmente de vase sau chiar ce܈ti aproape întregi, care au fost depuse în
muzeul ܇colii Generale Gârla Mare de către profesorul de istorie. Toate aceste
materiale erau înso܊ite de etichete care arătau că respectivele fragmente au fost
descoperite în trei locuri diferite de pe această terasă înaltă.
Dacă nu au putut fi documentate locuin܊e în toate a܈ezările acestei culturi,
cele care au fost cercetate au arătat că dimensiunile acestora sunt oarecum
asemănătoare ܈i se situează în jurul a 6x4 m, cum este cazul unora din locuin܊ele de
la Ghidici-Balta Яarova ܈i Izvoarele-km. fluvial 857. Păr܊ile extreme sunt
reprezentate de locuin܊e de la Gârla Mare-Insulă ܈i Ghidici-Balta Яarova, cu
dimensiuni situate în jurul a 10x6 m iar la polul opus se situează locuin܊a de la
Ostrovul Mare-Colonie, cu dimensiunile de 3,75x2 m. În aceste condi܊ii este dificil
să se tragă concluzii legate de rolul ܈i caracterul acestor a܈ezări. Nu se poate
concluziona dacă unele din aceste locuin܊e sunt sezoniere ܈i mă refer la anotimpuri,
sau dacă sunt permanente.
Pe suprafa܊a unei asemenea locuin܊e pot fi observate câteva elemente. În
primul rând trebuie men܊ionate gropile pentru stâlpii de sus܊inere, dar în multe
cazuri nici acestea nu pot fi sesizate. Motivele sunt constituite de faptul că aceste
gropi sunt săpate în strat de nisip, locuin܊ele sunt abandonate ܈i nu incendiate iar
umplerea gropilor se face, în multe cazuri, tot cu nisip. Toate locuin܊ele au vetre în
interior, adesea numărul acestora ajunge ܈i la patru, a܈a cum este cazul locuin܊ei nr.
9 de la Ghidici-Balta Яarova. Nu trebuie să uităm nici posibilitatea existen܊ei unor
vetre în afara locuin܊elor, dar pentru moment această situa܊ie nu a fost confirmată
de cercetările de până acum. Dacă ne referim la modul de realizare a acestor
locuin܊e, pe lângă stâlpii de sus܊inere amintim faptul că pere܊ii erau realiza܊i dintrun schelet de lemn pe care se aplica lut umed. Acest fapt este bine documentat de
bucă܊ile de chirpic găsite în timpul cercetărilor. Pământul pentru realizarea pere܊ilor
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era luat din gropi aflate în apropierea locuin܊elor. Cel mai bun exemplu este întâlnit
la Ostrovul Mare-Colonie, unde au fost descoperite două gropi în apropierea
locuin܊ei de aici. Sigur că aceste gropi erau umplute după aceea cu resturi
menajere, cenu܈ă, cărbuni ܈i fragmente de ceramică. Nu toate locuin܊ele erau
dezafectate în acela܈i mod. O parte din acestea au dispărut în urma unor incendii pe
când altele au fost abandonate. Abandonul s-a datorat modificării florei ܈i faunei
dintr-o microzonă, ceea ce a dus la imposibilitatea procurării hranei diversificate, în
mod constant. O altă cauză a acestui abandon a fost datorată modificării terenului
pe care se afla a܈ezarea. Acest lucru se putea întâmpla în urma unor inunda܊ii sau
al܊i factori. Inunda܊iile au dus la deplasarea unor comunită܊i de la Ostrovul
Corbului-Cliuci la Bato܊i-Grajdurile CAP, la circa 1500 m distan܊ă, dar într-un
teren în pantă situat la circa 20 m peste nivelul Dunării.
O anumită parte a hranei acestei popula܊ii era asigurată de lucrarea
pământului ܈i de cantitatea de cereale ob܊inută. Dar aceste cereale trebuiau păstrate
o bună bucată de vreme, să nu fie consumate de micile rozătoare. Acest lucru se
realiza cu ajutorul unor vase de lut de mari dimensiuni în care era păstrată o
anumită parte din recolta de cereale. Acest lucru este documentat în a܈ezarea de la
Ghidici-Balta Яarova unde au fost găsite ni܈te „silozuri” în anexe ale locuin܊elor de
aici. Această practică este documentată ܈i într-o a܈ezare a culturii Verbicioara de la
Rogova, unde au fost descoperite vase de dimensiuni mari cu pere܊i lucra܊i din lut
amestecat cu paie ܈i gro܈i de 3-5 cm. Unele din aceste vase se aflau în locuin܊e
altele erau amplasate în anexe ale acestora. Deci aceasta era practica acestei
perioade.
Inventarul acestor locuin܊e este foarte diferit. În locuin܊a de la Ostrovul
Mare-Colonie se află o mare varietate de piese, unele fiind unicat în aria acestei
culturi. În locuin܊ele de la Ghidici-Balta Яarova ܈i Izvoarele-km. fluvial 857 avem
un inventar destul de sărăcăcios, lucru care ar putea fi legat ܈i de modul de
dezafectare al acestor locuin܊e.
Aproape toate locuin܊ele aveau în inventarul lor statuete antropomorfe
fragmentare. În această situa܊ie revine întrebarea legată de absen܊a acestor statuete
în unele morminte Žuto Brdo-Gârla Mare.
Mărimea locuin܊elor, amplasarea lor la Gârla Mare, pe malul Dunării, în
insulă, dar ܈i pe terasa înaltă a Dunării, face să fie justificată întrebarea legată de
caracterul a܈ezării: permanentă sau sezonieră? Personal consider că toate sunt
locuin܊e permanente dar că unele, în special cea de la Ostrovul Mare-Colonie, avea
un caracter special. Numărul mare de tipuri ceramice din această locuin܊ă precum ܈i
mul܊imea altor tipuri de artefacte sugerează o activitate intensă. Cantitatea destul de
mare de oase de animale arată clar că respectiva locuin܊ă a fost folosită o perioadă
mai mare de timp. Din păcate zona locuin܊ei a fost complet modificată, astfel încât
nu se va mai putea efectua o cercetare arheologică, singura care ar mai fi putut
aduce elemente în plus la ceea ce se cunoa܈te.
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Pentru a stabili dacă locuin܊ele culturii Žuto Brdo-Gârla Mare din Oltenia
aveau o anumită dispunere/aliniere este necesară o intensă cercetare a unor a܈ezări
reprezentative pentru această cultură. Din diverse motive acest lucru nu a fost
posibil până acum dar sper că se vor forma tineri speciali܈ti care să fie preocupa܊i
de această cultură ܈i că cercetarea arheologică va primi fondurile necesare acestor
cercetări.
Până acum au fost cercetate maxim trei locuin܊e pentru fiecare a܈ezare,
unele din ele suprapuse, cum s-a întâmplat la Ostrovul Corbului-Cliuci. Singura
excep܊ie o reprezintă sta܊iunea arheologică de la Ghidici-Balta Яarova unde au fost
descoperite mai multe locuin܊e. Dar trebuie să se ܊ină seama că nu toate locuin܊ele
au fost contemporane. Un decalaj cât de mic dintre momentul construc܊iei lor poate
da informa܊ii eronate. Dacă avem morminte ale acestei culturi care au deranjat alte
morminte ale aceleea܈i culturi 47 , este firesc ca ܈i în cazul locuin܊elor să func܊ioneze
aceea܈i regulă. Sau să se repete situa܊ia de la Gârla Mare-Insulă, unde peste
locuin܊a mai veche a fost construită una nouă.
În concluzie, modul de organizare al unei a܈ezări Žuto Brdo-Gârla Mare
este pu܊in cunoscut ܈i nu cred că trebuie să tragem concluzii pe baza unor analogii
cu alte culturi ale acestei perioade. Doar cercetările viitoare de amploare, vor
permite strângerea unei documenta܊ii concludente în acest sens.


47

Idem 2006b, p. 69
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Mărturii arheologice din prima vârstă a fierului recuperate din
arealul geografic al localită܊ii Maglavit, jud. Dolj
Petre Gherghe, Vasile Cioană

Comuna Maglavit este situată de-a lungul ܈oselei na܊ionale Calafat-Drobeta
Turnu Severin ܈i la 4 km est de fluviul Dunărea (fig. 1-2-3).
Fiind o zonă prielnică pentru comunită܊ile omene܈ti încă din cele mai vechi
timpuri, aici s-au descoperit mărturii arheologice care datează încă din epoca
neolitică ܈i ajung până în epoca medievală 1 .
În cele ce urmează ne vom referi doar la obiectele mai importante din metal,
specifice epocii hallstattiene.
Topor masiv din fier cu partea superioară lă܊ită pentru a crea două „aripioare”
care apoi au fost îndoite spre interior cu extremită܊ile apropiate, dar niciodată
sudate, formând un „tub” de înmănu܈are adânc ܈i puternic în care se fixa, pe
verticală, coada de lemn (Fig. 4). Era folosit la prelucrarea lemnului.
Evolu܊ia toporului de acest tip poate fi urmărită din epoca bronzului 2 , apoi în
hallstatt (tipul Lappenbeil descoperit în localitatea Hallstatt din Austria)3 , în epoca
Latène geto-dacică 4 fiind cunoscute sub numele de topoare cu dulie de înmănu܈are
deschisă ܈i, cu unele modificări, ajunge, cu aceia܈i destina܊ie, până în secolul XI 5 .
Toporul la care ne-am referit are analogii la topoarele de la Doba-Ungaria6 , dar
există ܈i deosebiri în ceea ce prive܈te propor܊ia dintre mărimea găurii de
înmănu܈are ܈i restul toporului. Aceasta i-a făcut pe speciali܈tii care s-au ocupat de
asemenea unelte să afirme că cele găsite la Ie܈elni܊a nu sunt un import direct din

1

Petre Gherghe, Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în localităаilor Basarabi Юi Golenаi,
arondate administrativ oraЮului Calafat, în „Istorie, cultură ܈i civiliza܊ie la Vadul Calafatului
(Vadul Diiului)”, Craiova, 2014, pp. 196-212 (coordonator D. Ciobotea); Petre Gherghe, Florin
Ridiche, Vasile Cioană, Descoperiri arheologice din epoca geto-dacică la Maglavit, jud. Dolj, în
„Oltenia. Studii ܈i comunicări”, Istorie-Arheologie, XXII, Craiova, 2016 (sub tipar); Petre Gherghe,
Marin Nica, Golenаi, Municipiul Calafat, jud. Dolj (AЮezarea medievală Toporna).Puncte: Balta
Golenаi Юi La Vârtej, în „Cronica cercetărilor arheologice din România”.Campania 2001, Bucure܈ti,
CIMEC, 2002, pp. 145-146.
2
Marin Nica, Complexul de tumuli hallstattieni de la IeЮelniаa, jud. Mehedinаi, în „Historica”, III,
Bucure܈ti, 1974, p. 30.
3
K. Kromer, Das Graberfeld van Hallstatt, Wien, 1959, Text band, p.25, Tafelband, p. 28, pl. 18/3,
pl. 18/5.
4
Ion Glodariu, Eugen Iaroslovschi, Civilizaаia fierului la daci secolele II î.e.n-I e.n., Cluj-Napoca,
p. 81. Aceste topoare apar men܊ionate aici ܈i sub numele de „bardă”, având aceia܈i destina܊ie ca ܈i în
Hallstatt, adică prelucrarea lemnului. Se mai precizează, de asemenea, că ele puteau fi folosite ca
topor numai în zonele geografice în care „topoarele propriu-zise (cu gaură de înmănu܈are
transversală) sunt foarte rare”.
5
Gh. ܇tefan, I. Barnea, M. Com܈a, E. Com܈a, Dinogeаia, I. AЮezarea feudală timpurie de la
Bisericuаa-Garvăn, Bucure܈ti, 1967, p. 81.
6
S. Gallus, T. Horvath, Un peuple cavalie préscythique en Hongrie, în Diss. Pann, ser. II, 9, 1939,
pl. VIII/6, pl. LXXI.
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Austria (Hallstatt) ci mai degrabă, o adaptare locală după exemplarele venite pe
filiera Ungaria ܈i Cehoslovacia 7 . Este un punct de vedere la care subscriem ܈i când
spunem aceasta avem în vedere ܈i rezultatele cercetărilor arheologice, foarte
interesante, la care a ajuns ܈i cercetătorul craiovean Marin Nica 8 . Deci, în cazul
toporului desoperit la Maglavit datarea se face prin analogii, care sunt foarte
apropiate, la topoarele descoperite la Ie܈elni܊a, în mormântul 1 din Tumulul 3,
atribuite cronologic perioadei Hallstattului mijlociu ܈i final (târziu), mai exact s-a
apreciat că ele au fost folosite între anii 500-450 a. Chr. 9 , dar, suntem tenta܊i să
afirmăm că ele au fost utilizate în spa܊iul de la nord de Dunăre până în jurul anului
400 a. Chr. Am ܊inut să eviden܊iem acest tip de topor deoarece în Oltenia sunt
foarte pu܊in cunoscute.
În punctul „Via lui ܉ucă”, cu mul܊i ani în urmă s-a descoperit (fig. 6 a) un vârf
de lance din fier. El a fost lucrat, ca de altfel toate piesele de acest gen, prin
martelare la cald dintr-o singură bucată de fier. Lama este prevăzută longitudinal cu
o nervură mediană care în sec܊iune are formă romboidală. Starea de conservare este
bună (Fig. 5). Dimensiuni: lungimea totală 25,4 cm, lama 15,4 cm ܈i tubul de
înmănu܈are (man܈onul) 10 cm.
Asemenea arme au fost folosite în lupta de aproape călare sau pedestru ܈i fiind
foarte eficiente se întâlnesc din prima vârstă a fierului până în epoca romană ܈i
chiar mai târziu.
Piesa în discu܊ie, după formă, tehnica de lucru ܈i dimensiuni este de factură
ilirică ܈i apar܊ine, ca ܈i toporul, epocii hallstattiene ܈i cronologic poate fi atribuită,
pe baza analogiilor cu piese similare descoperite la Ie܈elni܊a, anilor 500-450 a.
Chr. 10
În punctul „܉iglării”, de asemenea, cu ani în urmă au fost descoperite două
vârfuri de suliаă, turnate din bronz, cu peduncul scurt ܈i orificiul pentru cui cu
ajutorul căruia se fixa coada de lemn. Acestea se deosebesc între ele nu numai prin
dimensiuni dar ܈i prin profilul lamei, motiv pentru care le vom prezenta separat.
Suli܊a de dimensiuni mai mari are vârful rupt ܈i lama prevăzută cu o nervură pe
toată lungimea sa, circulară în sec܊iune ܈i goală în interior fiind de fapt, o
prelungire a man܈onului (tubului de înmănu܈are).
Dimensiuni: lungimea 10,7 cm, lă܊imea maximă a lamei, care are formă
asemănătoare cu frunza de salcie, atinge 3,8 cm, iar diametrul exterior al
man܈onului este de 2, 3 cm. Această piesă are analogii la descoperirile de la
Cozia 11 .
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Meduna Jiri, Store Hradisco, II, Brno, 1970, p. 75, pl. 19/3; M. Nica, op. cit., loc. cit., p. 31.
M. Nica, op. cit., loc. cit., p. 7-42.
9
Ibidem, p. 37.
10
Ibidem, p. 25 ܈i fig. 17/1-2; M. Gumă, Civilizaаia primei epoci a fierului în sud-vestul României,
Biblioteca Thvacologica, IV, 1993, pl. CIX/8-9; L. Amon, Armamentul Юi echipamentul armatei
romane din Dacia sud-carpatică, Craiova, 2004, pl. IV/4.
11
Marian Gumă, op. cit., pl. XXVII/10,17; M. Petrescu-Dâmbovi܊a, Depozitele de bronzuri din
România, Bucure܈ti, 1977, 93/9, 130/10, 292/5, 310/14-15 cu precizarea că acestea nu au orificiu
pentru cui.
8
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Cel de-al doilea vârf de suli܊ă este de dimensiuni mai mici, lama este prevăzută
cu o nervură longitudinală care în sec܊iune este romboidală ܈i se deschide către
man܈on formând un triunghi, cu rol decorativ (Fig. 6 b).
Dimensiuni: lungimea totală 9,5 cm., lă܊imea maximă a lamei care are formă de
triunghi 3 cm., diametru exterior man܈on, care are formă conică ܈i o por܊iune
dinspre partea terminală lipsă, 1,8 cm.
Cronologic, ambele vârfuri de suli܊e, pe baza analogiilor 12 , apar܊in hallstattului
timpuriu.
܇i ultimele piese pe care ne-am propus să le prezentăm sunt două pandantive
care au făcut parte dintr-un depozit, dar nu au fost publicate.
În acest sens precizăm că în colec܊ia arheologică de la Maglavit s-au descoperit
܈i două pandantive din bronz cu corpul în formă de litera „V”, semioval în sec܊iune,
cu cele două capete rotunjite ܈i în partea opusă terminate cu un inel (orificiu).
Aceste piese au fost turnate, cu multă măiestrie în tipare monovalve ܈i apoi unite cu
o verigă, tot din bronz, care a fost introdusă prin cele două orificii (Fig. 7).
Am considerat oportun să prezentăm cele două pandantive deoarece, a܈a cum nea informat prof. V Cioană, acestea au făcut parte din depozitul de bronzuri
descoperit la Hunia în punctul „Bârlad” în anul 1965. Depozitul se compunea, la
acea dată, din 30 de piese executate din bronz, cupru, fier ܈i os ܈i consta din 16
pandantive cu corpul de formă circulară (Fig. 8/1-2), patru nasturi,cinci „lan܊uri”
spiralice (saltaleoni), o bră܊ară ܈i o fibulă (fragmentară) din bronz, o verigă din fier,
o bucată de sârmă de cupru ܈i un pandativ din os 13 .
Sintetizând cele men܊ionate, precizăm că în urma acestor ultime informa܊ii, din
tezaur au făcut parte două tipuri de pandantive (16 cu corpul în formă circulară ܈i
două de forma literei „V”) iar totalul pieselor din depozit este, acum, de 32 ܈i, cu
certitudine, având în vedere mai ales destina܊ia pandantivelor (ca piese de
harna܈ament), depozitul ajuns la noi este incomplet.
Cronologic cele două pandantive ca ܈i întreg depozitul descoperit la Hunia,
apar܊ine hallstattului mijlociu ܈i începutului perioadei următoare 14 .
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Oleg Levi܊ki, Cultura Hallstattului canelat la răsărit de Carpaаi, „Thraco-Dacica”, Institutul
Român de Thracologie, Bucure܈ti, 1994. Depozitul de la Ilie܈eni sau Bolde܈ti, fig. 56/11.
13
Onoriu Stoica ܈i Vasile Cioană, Un depozit de bronzuri descoperit la Maglavit, în „Studii ܈i
cercetări de istorie veche ܈i arheologie”, 26, 4, Bucure܈ti, 1975, p. 561-565.
14
Ibidem, p. 564.
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Figura 1. Harta României cu poziĠionarea comunei Maglavit

Figura 2. Harta jude܊ului Dolj cu localizarea comunei Maglavit
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Figura 3. Harta comunei Maglavit

Figura 4. Topor cu „aripioare”.
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Figura 5. Vârf de lance.

a
b
Figura 6/a-b. Suli܊e de bronz
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Figura 7. Pandantive în forma literei „V”.

Figura 8. Pandantive circulare (apud. O. Stoica, V. Cioană).
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Notă cu privire la vasele ceramice ale fenomenului Basarabi din
Oltenia
Carol Terteci

Keywords: Basarabi, pottery, settlements, necropolises, disscusions.
Abstract: Note on the Basarabi phenomenon’s pottery in Oltenia. Fără a îmi
propune o analiză detaliată a tipurilor de vase ceramice, a tehnicilor de ornamentare, a
elementelor Юi compoziаiilor decorative din cauza spaаiului tipografic limitat, voi încerca să
sintetizez caracteristicile Юi particularităаile vaselor ceramice Basarabi din arealul dintre
Carpaаii Meridionali, Olt Юi Dunăre.
Considerat în literatura de specialitate fie cultură arheologică, fie complex cultural,
fenomenul Basarabi este un termen aplicat mai întâi unei mode de a ornamenta vasele
ceramice ܈i extins apoi civiliza܊iei primei epoci a fierului în care întâlnim tipurile ceramice
specifice. Un alt termen, dar mai puĠin folosit, este úi cel de stil ceramic sau mai bine spus
stilul decorativ al ceramicii Basarabi. Unii cercetători preferă să vorbească, pe alocuri,
despre ceramica de tip Basarabi 1 sau de stil Basarabi 2 . Pe scurt, este vorba de aplicarea
tehnicii încrusta܊iei cu culoare albă, a imprimării, incizării ܈i excizării pe vase a căror formă
o continuă de multe ori pe aceea din perioada precedentă 3 . Nu lipseúte nici canelura.
Fără a relua aici dezbaterile conceptuale din arheologie4 menĠionăm că, pentru
prima epocă a fierului, mai ales perioada timpurie úi târzie, de pe teritoriul României, din
punct de vedere terminologic se abandonează folosirea conceptului de cultură arheologică
în favoarea celui de grup/grupuri cultural/e.
În cazul termenului Basarabi ni se pare nejustificată úi forĠată folosirea denumirii de
cultură arheologică (pentru Basarabi lipseúte unitatea obligatorie a culturii materiale, a
ritului úi ritualului funerar etc) sau de complex cultural, deoarece nu avem interferenĠa unor
arii culturale cu origini úi evoluĠii diferite, chiar dacă avem o arie extinsă de manifestare a
„culturii” Basarabi. De folosirea termenilor grup úi facies cultural nici nu se pune problema
fără a face o încercare de regionalizare a fenomenului Basarabi, demers început, totuúi, de
N. Tasiü prin definirea grupului Bosut al complexului Basarabi 5 .
Pentru că s-a încetăĠenit deja în literatura de specialitate úi din motivele arătate în
paragraful introductiv vom folosi termenul de fenomen Basarabi, cu toate că la fel de
potrivit în demersul de faĠă ni se pare úi cel de stil ceramic, dar care ar risca să golească de
conĠinut întregul fenomen Basarabi, reducându-l doar la ceramică. De altfel, termenul ales
pentru demersul nostru se subscrie chiar termenului propus de Al. Vulpe în studiul din 1970,
termen în care vedea asocierea unui repertoriu decorativ cu o serie de forme ceramice 6 .

Carol Terteci, arheolog, Muzeul JudeĠean Aurelian SacerdoĠeanu Vâlcea, doctorand Institutul de
Arheologie Vasile Pârvan Bucureúti, e-mail: terteci.carol@gmail.com.
1

Vulpe 2010, p. 324. 
Vulpe 2010, p. 327.
3
Vulpe 1970, p. 183; Vulpe 1965.
4
Deúi aproape fiecare perioadă sau cultură arheologică a avut la vremea ei parte de dezbateri úi critici
privind terminologia, o critică recentă asupra pericolului pe care îl poate genera hăĠiúul terminologic
din arheologia românească este făcută de Cristian I. Popa într-un articol privitor la cultura CoĠofeni.
Autorul trece în revistă úi încearcă să explice úi el toate aceste concepte úi noĠiuni (Popa 2015).
5
Tasiü 1971.
6
Vulpe 1970; Vulpe 2010, p. 327.
2
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Deúi aria răspândirii fenomenului Basarabi este imensă – Banatul, Serbia pe Valea
Moravei, Oltenia, toată Câmpia Română, bazinul Mureúului, jumătatea sudică a Moldovei,
malul drept al Dunării până la Balcani – úi se cunosc peste 350 de situri 7 , majoritatea
aúezări, studiul nostru vizează doar zona cuprinsă între CarpaĠii Meridionali, Olt úi Dunăre,
aúadar regiunea Olteniei. Acest fapt dă naútere la următoarea situaĠie: în zona supusă
studiului nostru avem mult mai puĠine materiale din aúezări decât din necropole. Mai mult,
aúezările din această zonă au fost identificate mai degrabă prin cercetări de teren restrânse,
pe câtă vreme necropolele au beneficiat de o cercetare sistematică.
Se cunoaúte faptul că între materialele arheologice din a܈ezări ܈i locuin܊e ܈i cele din
necropole ܈i morminte există de multe ori diferen܊e ce ܊in de obiectul în sine (calitatea úi
compoziĠia pastei, de exemplu) sau de func܊ia diferită a aceluia܈i obiect într-o locuin܊ă,
respectiv un mormânt. Cu toate acestea, nu credem că preponderenĠa materialelor ceramice
din necropolele amintite va impieta asupra privirii de ansamblu asupra ceramicii
fenomenului Basarabi din zona supusă studiului nostru. Până la urmă, definirea “culturii”
Basarabi în anii ’60 úi deceniile următoare s-a făcut, mai ales, pe baza materialelor ceramice
din aceste necropole.
În demersul nostru am studiat vase ceramice atât din necropole, cât úi din aúezări,
publicate, dar úi inedite. Au fost cazuri úi de morminte izolate sau o groapă de cult. O
distribuĠie a acestora se poate vedea pe Harta 1.
Necropolele sunt cele de la Basarabi 8 (oraúul Calafat, jud. Dolj), Balta Verde úi
9
Gogoúu (com. Gogoúu, jud. MehedinĠi), Ostrovu Mare 10 (com. Gogoúu, jud. MehedinĠi),
Desa 11 (com. Desa, jud. Dolj), IeúelniĠa 12 (azi com. EúelniĠa, jud. MehedinĠi), PuĠinei 13
(com. Izvoru Bârzii, jud. MehedinĠi).
Aúezările 14 par úi ele numeroase, dar caracterul redus sau de suprafaĠă al cercetărilor
nu a dus la aceleaúi rezultate ca în cazul necropolelor. Enumerăm aúezările: zona lacului
BistreĠ 15 (comunele BistreĠ úi Cârna, jud. Dolj), Ocnele Mari-Cosota 16 (oraú Ocnele Mari,
jud. Vâlcea), BistreĠ 17 (com. Devesel, jud. MehedinĠi), BrezniĠa de Ocol 18 (comună, jud.
MehedinĠi), Cujmir 19 (comună, jud. MehedinĠi), Devesel 20 (comună, jud. MehedinĠi), Gârla
Mare 21 (comună, jud. MehedinĠi), Gruia 22 (comună, jud. MehedinĠi), Izvoarele 23 (com.

7

Vulpe 1986 (217 situri); Vulpe 2010, p. 327 (peste 350 de situri).
Dumitrescu 1968.
9
Berciu, Com܈a 1956. Despre posibilitatea ca necropola Gogo܈u să fie din perioada de final a
fenomenului Basarabi (dar fără ceramică specifică) vom discuta mai pe larg într-un alt studiu.
10
Ciocea Safta 1996; Crăciunescu 1996, p. 81-82.
11
Gherghe, Ridiche 2002-2003; Gherghe, Ridiche 2004; vezi úi Cronica Cercetărilor Arheologice din
România pe anul 2004. De asemenea, la Desa a fost identificat ܈i un nivel Basarabi sub cel roman,
pus pe seama unei a܈ezări. Noi vom analiza aici materialul ceramic din necropolă, cel din a܈ezare
nefiind ilustrat de autori dar nici cu totul deosebit.
12
Nica 1974.
13
Crăciunescu 1996, p. 82.
14
În unele cazuri este imposibil de spus dacă materialul provine din aúezări sau din complexe
funerare.
15
Raport preliminar Motzoi-Chicideanu et alii. Materiale inedite puse la dispozi܊ie de N. Boroffka,
căruia îi mul܊umim pe această cale.
16
Berciu et alii. 1988, p. 171.
17
Crăciunescu 1996, p. 79.
18
Crăciunescu 1996, p. 79. De fapt, autorul menĠionează o groapă. Din lipsă de alte informaĠii
rămâne deschisă úi ipoteza unei gropi de cult în cadrul unei aúezări.
19
Crăciunescu 1996, p. 79-80.
20
Crăciunescu 1996, p. 80.
21
Crăciunescu 1996, p. 80.
8
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Gruia, jud. MehedinĠi), Izvorul Frumos 24 (com. Burila Mare, jud. MehedinĠi), Nicolae
Bălcescu 25 (oraú Vânju Mare, jud. MehedinĠi), OreviĠa Mare 26 (oraú Vânju Mare, jud.
MehedinĠi), Ostrovul ùimian 27 (insulă, com ùimian, jud. MehedinĠi), Stoina 28 (comună, jud.
Gorj), Rogova 29 (comună, jud. MehedinĠi), Cernele 30 (oraú Craiova, jud. Dolj), VânjuleĠ 31
(comună, jud. MehedinĠi).
Morminte izolate sunt la: Ostrovul Corbulu 32 (com. Hinova, jud. MehedinĠi),
33
CerneĠi (com. ùimian, jud. MehedinĠi), Izvoru Bârzii 34 (comună, jud. MehedinĠi). Toate
sunt morminte de incineraĠie. Tot la Ostrovul Corbului, în 1980, a fost descoperit úi un
mormânt hallstattian de înhumaĠie (M. 33), publicat de E. Moscalu úi atribuit culturii
Basarabi 35 .
O groapă de cult a fost cercetată la VerbiĠa 36 (com. VerbiĠa, jud. Dolj).
Din cauza arealului relativ restrâns avut în vedere, nu au fost evidenĠiate toate
tipurile ceramice specifice fenomenului Basarabi, din cauza unor motive ce Ġin de stadiul
cercetărilor úi al caracterului descoperirilor. Sunt slab reprezentate sau chiar lipsesc din zona
supusă studiului nostru unele tipuri ceramice precum vasele pântecoase sau bitronconice,
borcanele/cupele cu brâuri alveolate sau crestate pe/sub buză, cănile pântecoase cu gâtul
înalt úi conic, ceútile pântecoase cu o singură tortiĠă.
Din cauza faptului că tipurile ceramice pe care apare decorul de tip Basarabi sunt,
majoritar, cele folosite în perioada anterioară (Ha A-B), iar anumite tipuri de fibule sunt
întâlnite pe arii extinse úi în perioade ce au o atribuire destul de largă, pentru definirea
„culturii” Basarabi un rol important l-a jucat decorul specific acesteia. Totuúi, pentru fixarea
momentului de început úi de sfârúit nu au fost omise observaĠiile de ordin stratigrafic (vezi
siturile de la Insula Banului, jud. MehedinĠi; Ghidici, jud. Dolj; Popeúti, jud. Giurgiu,
reprezentative pentru începutul „culturii” Basarabi) úi nici succesiunea unor orizonturi
funerare pentru perioada de trecere spre etapa următoare a primei epoci a fierului (în primul
rând, necropola tumulară de la IeúelniĠa, jud. MehedinĠi).
Cele mai aprinse dezbateri (alături de cele privitoare la caracterul etnic al purtătorilor
fenomenului Basarabi) au fost cele cu privire la originea decorului, între Al. Vulpe 37 úi Vl.
Dumitrescu 38 . Se cunoa܈te ipoteza emisă de Al. Vulpe, conform căreia bogatul repertoriu de
motive ܈i compozi܊ii decorative ale fenomenului Basarabi î܈i are originea în culturile
Bronzului Târziu ܈i transmise până în Hallstattul mijlociu prin intermediul materialelor
perisabile (lemn, textile), opinie păstrată ܈i în studii ulterioare ܈i căreia i se aduce ca
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argument puternic exemplul locuirii de pe Insula Banului, precum ܈i exemplul grupului
Gornea-Kalakaþa 39 .
Vl. Dumitrescu, pe de altă parte, vedea, la acea dată, geneza culturii Basarabi în
vestul Peninsulei Balcanice ܈i o difuzare a acesteia de la Vest la Est, către Banat ܈i Câmpia
Română. Se aduc drept argumente elemente decorative comune pe piese din cimitirele de la
Sopron ܈i Frögg, care se regăsesc ܈i la Basarabi, necropola eponimă, totu܈i pu܊in numeroase.
Noi ne raliem teoriei lui Al. Vulpe ܈i opiniei exprimate de acesta, conform căreia nu
este suficientă doar prezen܊a unui motiv a܈a-zis Basarabi pe o formă de vas. Trebuie avută în
vedere întreaga rela܊ie motiv - formă de vas - mod de a܈ezare, conform canoanelor din
fenomenul Basarabi 40 .
Fără a mai detalia acest aspect al genezei fenomenului, vom face o ultimă referire la
ceea ce s-a identificat la Pope܈ti sau la Ghidici ca fază pre-Basarabi. Această denumire este
dată unui orizont din etapa timpurie a primei epoci a fierului, cu ceramică decorată cu
caneluri, forma cea mai reprezentativă fiind strachina cu marginea invazată.
Stratigrafic, în a܈ezarea de la Pope܈ti 41 , nivelul pre-Basarabi este urmat de fazele
Basarabi 1 si Basarabi 2, iar la Ghidici-„Balta Яarovei” s-a observat succesiunea Gârla
Mare – Bistre܊-I܈alni܊a – Vârtop – pre-Basarabi 42 . Autorii săpăturilor văd coresponden܊e cu
grupul Vârtop, dar ܈i Gornea-Kalakaþa, prin tradi܊ia decorului canelat, Marin Nica afirmând
că acest tip de strachină va deveni prototipul celor din fenomenul Basarabi ܈i pe care se va
aplica motivistica bogată a acestuia din urmă 43 .
Combinată, stratigrafia celor două situri amintite mai sus ne întăre܈te punctul de
vedere prin care ne raliem opiniei lui Al. Vulpe ܈i nu celei a lui Vl. Dumitrescu, de܈i
începând cu anul 1974 observăm că acesta din urmă acceptă legătura genetică între grupul
Insula Banului ܈i fenomenul Basarabi 44 .

Periodizarea fenomenului Basarabi pe baza analizei vaselor ceramice

DiscuĠiile din rândurile următoare vor viza, mai ales, aportul vaselor ceramice la
periodizarea fenomenului Basarabi úi caracteristicile acesteia pentru fiecare fază.
ÎmpărĠit în anii `60-70 în două 45 sau trei 46 faze, pe baza succesiunii unor grupuri de
înmormântări úi a câtorva tipuri de vase ceramice, relativ recent, în anii `90, în urma unei
reconsiderări a termenului Basarabi, tabloul evolutiv al fenomenului Basarabi se
îmbogăĠeúte cu o nouă periodizare. Este vorba acum de împărĠirea ceramicii Basarabi de
către R. Vasiü 47 în două faze, în două etape de evoluĠie, notate Basarabi 1 úi Basarabi 2, pe
baza distincĠiei între ornamentul în formă de S úi elementul decorativ al liniilor à trémolo. În
opinia sa, cele două tipuri de decor nu au fost tratate distinctiv din cauza asemănării foarte
mari, primul tip fiind foarte pu܊in prezent în necropola de la Basarabi, iar cel de-al doilea,
deúi este mult mai prezent în cadrul acesteia, se dezvoltă din ornamentul în formă de S 48 .
Noi suntem de părere că procedeul cercetătorului sârb de a reduce periodizarea
fenomenului Basarabi strict la două elemente decorative nu poate fi argumentat doar prin
necesitatea exprimată de autorul amintit de a regionaliza acest fenomen cultural după
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modelul grupului Bosut. Cu atât mai mult cu cât simbolul respectiv se regăse܈te atât în
culturile epocii bronzului (Žuto-Brdo-Gârla Mare) sau ale perioadei timpurii a primei epoci
a fierului (Babadag, Insula Banului, Gornea-Kalakaþa), de܈i diferit redat ܈i formând alte
compozi܊ii decorative fa܊ă de perioada Basarabi. Mai mult, dacă cele două faze propuse de
Vasiü exclud prezen܊a celor două ornamente pe acela܈i vas, în ce fază ar rămâne să includem
două ce܈ti de la Desa, de exemplu, pe care se regăsesc ambele motive (Pl. I/1-2)?
Revenind la fazele Basarabi I (750-sfâr܈itul sec. VII a.Chr.) úi Basarabi II (sfâr܈itul
sec. VII -mijlocul sec. VI a.Chr.), credem că se justifică periodizarea pe două etape de
evolu܊ie pe întreaga arie de evolu܊ie a fenomenului Basarabi, deci ܈i în zona supusă studiului
nostru. Chiar ܈i M. Gumă, de܈i optează pentru trei faze (I-III) de evolu܊ie în sud-vestul
României, admite că faza I a fost foarte scurtă (prima jumătate-mijlocul sec. VIII a.Chr.), iar
reprezentativă pentru restul arealului Basarabi este faza II din Banat (a doua jumătate a sec.
VIII-prima jumătate a sec. VII) 49 . A܈adar, fazele I la Vulpe ܈i II la Gumă sunt paralelizate.
Pentru ceramică, se pot face următoarele observa܊ii generale relativ la cele două faze
ale fenomenului Basarabi (după Vulpe).
Ceramica fazei I este reprezentată de prezenĠa decorului de tip Basarabi (canelat,
incizat úi imprimat, încrustaĠie cu alb) cu o varietate de motive úi compoziĠii. Canelura de
tradiĠie hallstattiană timpurie apare simplă sau asociată cu faĠetarea, mai ales pe străchinile
úi castroanele cu marginea invazată, pe gâtul trompetiform al unor tipuri de vase
bitronconice sau pântecoase sau al cănilor pântecoase, dar úi pe ceúti. Cât priveúte decorul
realizat prin imprimare úi útampilare, acesta apare mai ales pe străchinile cu marginea
evazată. Putem spune că decorul imprimat este predominant în această fază, pe o ceramică
fină, bine lustruită, de culoare neagră pentru a se obĠine un frumos efect cromatic în urma
încrusta܊iei cu pastă albă.
În faza a doua se constată un regres, folosirea canelurii cu precădere pe ceramica fină,
o lustruire mai puĠin accentuată a pereĠilor vaselor úi o reducere a folosirii decorului
imprimat.
În ambele faze întâlnim úi ceramică nedecorată, iar în unele situri din arealul Basarabi
(Popeúti, de exemplu) diferenĠa dintre cele două faze este greu de sesizat.

Ceramica din aúezări vs. Ceramica din necropole

Pentru zona supusă studiului nostru se remarcă o distribuĠie inegală a acestor
descoperiri (Harta 1), majoritatea fiind concentrate în zona PorĠilor de Fier, în judeĠul
MehedinĠi, úi în zona Dunării, în judeĠul Dolj. Acest lucru se datorează, însă, stadiului
cercetărilor, dată fiind cercetarea arheologică susĠinută din această zonă (PorĠile de Fier úi
lacul BistreĠ). Cât priveúte restul arealului supus studiului nostru, la Ocnele Mari, Stoina úi
Cernele, deúi materialul Basarabi provine din cercetări sistematice, el este foarte puĠin
numeros deoarece nivelul Basarabi a fost deranjat de terasările geto-dacilor din aceste
aúezări.
Din păcate, majoritatea ceramicii Basarabi din acest areal restrâns de la Dunăre
provine din cercetări de suprafaĠă sau de mică amploare, iar în cazul celor sistematice,
combinate cu cele de salvare, cum sunt cele de la Ostrovul Corbului sau lacul BistreĠ,
locuirea Basarabi úi nu numai a fost afectată în timp de acĠiunea distructivă a apelor sau a
omului. De exemplu, obiectivele arheologice din apropierea lacului BistreĠ sunt úi azi
afectate de procesul de autocolmatare a lacului úi de excavările umane pentru bazinele
piscicole. Acestea sunt úi motivele pentru care e greu de precizat dacă materialul inedit cules
de pe grindurile lacului BistreĠ provine din aúezări sau din complexe funerare. Autorii
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cercetării 50 remarcă, totuúi, puĠine posibile complexe funerare úi o locuire intensă pe
grindurile Gârla Boii sau Plosca-Cabana de metal, materialele Basarabi fiind descoperite pe
plajă, în gropi úi chiar într-un complex constând într-o aglomerare de chirpic, deci o posibilă
locuinĠă.
În cazul necropolelor, pentru zona supusă studiului nostru, ca ܈i în cazul a܈ezărilor, se
remarcă acea܈i distribuĠie inegală a acestor descoperiri cu caracter funerar (Harta 1). Toate
necropolele sunt plasate la Dunăre, iar dacă necropolele de la Basarabi, Desa ܈i Ie܈elni܊a
apar oarecum izolate de celelalte, se consideră că Ostrovu Mare – Balta Verde – Gogo܈u
reprezintă atât o succesiune spa܊ială de orizonturi funerare, cât ܈i una cronologică 51 .
Ceramica din necropole e foarte fragmentară sau spartă inten܊ionat ܈i nu întotdeauna
s-a putut reconstitui forma vasului. De asemenea, ceramica este redusă atât numeric, cât ܈i
tipologic (Desa, Ostrovu Mare). Se pare că, în cazul necropolelor, apar doar anumite tipuri
ceramice, care au o pondere mai mare fa܊ă de restul. De exemplu, la Basarabi predomină
străchinile ܈i castroanele cu marginea evazată dar lipsesc la Balta Verde 52 , iar vasele cu
picior nu se regăsesc decât la Basarabi ܈i, posibil, la Ostrovu Mare 53 .
A܈adar, în necropole, cu excep܊ia celei de la Basarabi 54 , forma predominantă este
vasul cu marginea invazată, cu sau fără decor imprimat, dar canelat. La Ostrovu Mare
această formă, de multe ori decorată în stilul Basarabi, ocupă aproape 60% din ceramică (23
de exemplare) 55 .
Legat de vasul cu picior, această categorie apare doar în necropola de la Basarabi,
unde se poate observa evolu܊ia acestui tip de vas, începând de la strachina evazată ܈i
mergând până la fructieră ܈i la vasul-suport, perforat vertical. Spre deosebire de Vl.
Dumitrescu 56 , care le tratează separat, după o posibilă func܊ionalitate (de exemplu strachină
cu picior, fructieră, vas-suport), noi am preferat să le catalogăm după formă, într-un singur
tip, ܈i nu după func܊ionalitate. Ne-am raliat úi opiniei lui Al. Vulpe, care le dă un rol legat în
primul rând de cult 57 , mult mai potrivit unor descoperiri funerare. Dacă ar fi fost descoperite
în a܈ezări, am fi fost de acord cu o catalogare după func܊ionalitate.
Revenind la exemplarele descoperite la Basarabi, suntem de acord că la baza acestora
stau străchinile evazate. Vl. Dumitrescu începe prezentarea cu o formă de tranzi܊ie,
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strachina cu picior 58 (Pl. I/3), urmând fructiera cu picior înalt 59 (Pl. I/5), cu ܈i fără decor.
Ultima categorie este vasul-suport 60 , similar la exterior cu fructiera dar neputând servi ca
recipient, din cauza piciorului perforat pe toată lungimea (Pl. I/4,64).

Discu܊ii finale

Vom începe discu܊iile cu problema ridicată astăzi de necropola de la Gogo܈u. În
studiul din 1970, Al. Vulpe 61 tindea ܈i el să separe mormintele de aici în două faze: Gogo܈u
I (mormintele de inhuma܊ie) ܈i Gogo܈u II (mormintele de incinera܊ie) ܈i să le plaseze în sec.
VII-VI a.Chr., militând, în acela܈i timp, pentru renun܊area la denumirea de Hallstatt târziu.
În studiul din 1979 62 , privind cronologia grupului cultural Ferigile, acela܈i Al. Vulpe
nu mai considera valabilă această separare, ci propunea o plasare a începuturilor acestei
necropole în jurul anului 650 a.Chr., pe baza pieselor din metal. Cercetările din necropola de
la Ie܈elni܊a 63 au stabilit că fenomenul Basarabi î܈i prelunge܈te existen܊a până undeva la
mijlocul sec. VII a.Chr., prelungire cu care Al. Vulpe pare să fie de acord ܈i în discursul de
recep܊ie sus܊inut la Academia Română în 2013 64 .
În 2006, Simona Lazăr, raliindu-se la opiniile lui Al. Vulpe din 1976 ܈i 1990 65 ,
paraleliza, în tabelul cronologic privind grupurile funerare din Hallstattul târziu, sfâr܈itul
necropolei de la Balta Verde cu începutul celei de la Gogo܈u, iar necropola de la Basarabi
era prelungită tot până în jurul anului 650 a.Chr 66 . Aceea܈i cercetătoare ajunge, în 2013, la
concluzia că necropolele fenomenului Basarabi î܈i încetează existen܊a în jur de 650 a.Chr 67 .
Având în vedere aceste considerente cronologice am trecut pe harta selectivă a
descoperirilor de tip Basarabi (Harta 1) ܈i necropola de la Gogo܈u, cu men܊iunea că la
Gogo܈u vasele din perioada Basarabi pot fi doar câteva castroane cu canelură ܈i apucători
(ce încep să fie mai numeroase în faza Basarabi II), lipsind însă ceramica imprimată ܈i
specifică acestui fenomen. De aceea, conform „regulei” privind atribuirea unui sit
fenomenului Basarabi – „Dacă găsim măcar un ciob cu marca „Basarabi“, atribuim situl
respectivei perioade. Dacă aceste elemente lipsesc, situl poate fi cel mult atribuit, în mod
vag, epocii hallstattiene în general” 68 – nu putem afirma cu tărie că începutul necropolei de
la Gogo܈u este 100% în perioada Basarabi.
Totu܈i, având în vedere că problema acestei necropole rămâne deschisă, am
considerat să o trecem pe hartă. Nu am luat însă în calcul aceste materiale ceramice în
analiza făcută în această lucrare, din motivele de mai sus.
Revenind la ceramica de tip Basarabi, constatăm starea destul de fragmentară a
acesteia în zona supusă studiului nostru, atât în a܈ezări, cât ܈i în necropole, lucru ce nu ne
permite să cunoa܈tem toate tipurile ceramice sau de decor ale fenomenului Basarabi dintre
Carpa܊i, Olt ܈i Dunăre.
Materialul ceramic descoperit în zona supcarpatică a Olteniei sugerează, prin sărăcia
lui din toate punctele de vedere, probabil o retragere a comunită܊ilor Basarabi în această
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zonă, într-un moment în care stilul Basarabi era în regres. Viitoare descoperiri vor lămuri,
poate, această situa܊ie. Până acum, ceramica Basarabi din acest areal al dealurilor
subcarpatice este pu܊ină, fragmentară, din categoria grosieră ܈i rar semifină, decorată mai
ales cu caneluri 69 .
O altă concluzie ce se poate afirma este aceea că, într-adevăr, cupele cu picior ܈i
vasele evazate, prezentând decorul specific, sunt vase de cult ܈i nu se regăsesc decât în
necropole. Când vase cu func܊ie cultică apar, totu܈i, în a܈ezări, ele au fost descoperite în
gropi cultice, ca la Verbi܊a 70 .
O altă deosebire între ceramica din a܈ezări ܈i ceramica din necropole rezidă în modul
neglijent în care au fost arse vasele din a doua categorie, lucru vizibil atât în spărtură, cât ܈i
pe pere܊ii coroda܊i ai vaselor.
O statistică privind raportul numeric între cele două categorii de mai sus este greu de
făcut în momentul de fa܊ă pentru că nu toate necropolele au fost cercetate ܈i analizate în
întregime (necropola de la Desa), iar multe a܈ezări au fost distruse par܊ial de factorii umani
܈i de mediu (a܈ezările din zona lacului Bistre)܊.
Analiza asocierilor între tehnicile de ornamentare, pe de o parte, ܈i elementele
decorative, pe de altă parte, ne-a permis să observăm anumite reguli privind formele ܈i
decorul vaselor Basarabi:
1. canelura este asociată foarte des cu fa܊ete, pe străchinile ܈i castroanele invazate;
2. tehnica excizării este întotdeauna asociată cu încrustarea cu alb;
3. tehnica imprimării cu instrumentele de decor din܊ate este, cel mai probabil,
asociată cu încrustarea cu alb;
4. decorul Basarabi este majoritar geometric (linii, triunghiuri, romburi) ܈i, mai rar,
spiralo-meandric;
5. în general, la fiecare tip de vas se respectă o anumită zonă pentru aplicarea
decorului (Pl. 2).
În pofida faptului că tipurile ceramice din necropole sunt mai puĠine decât în aúezări,
elementele úi compoziĠiile decorative sunt mai bogate. Acest lucru se datorează vaselor care
au o funcĠie cultică, nu utilitară, úi anume cupele cu picior úi străchinile evazate cu partea
interioară a buzei decorată.
Materialul inedit din zona lacului Bistre܊, pus la dispozi܊ia noastră prin bunăvoin܊a
domnului Boroffka (căruia îi mul܊umim din nou), nu a scos la iveală tipuri ceramice ܈i
elemente ܈i compozi܊ii decorative noi. El va face obiectul unui studiu viitor.
În concluzie, pe baza caracteristicilor ceramicii Basarabi din zona supusă studiului
nostru, nu putem decât să afirmăm apartenen܊a ei la fenomenul Basarabi din zonele
învecinate, fără să putem vorbi, deocamdată, de un aspect cultural distinct, a܈a cum există
opinii
la
vecinii
no܈tri
de
la
sud
de
Dunăre 71 .
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Harta 1 – Harta selectivă a descoperirilor Basarabi din Oltenia. 1 Basarabi, 2 Balta Verde, 3
Lacul BistreĠ, 4 Ocnele Mari, 5 Ostrovu Mare, 6 Gogoúu (?), 7 VerbiĠa, 8 IeúelniĠa, 9
Ostrovul Corbului, 10 BistreĠ, 11 BrezniĠa de Ocol, 12 CerneĠi, 13 Cujmir, 14 Desa, 15
Devesel, 16 Gârla Mare, 17 Gruia, 18 Izvoarele, 19 Izvoru Bârzii, 20 Izvoru Frumos, 21
Nicolae Bălcescu, 22 OreviĠa Mare, 23 Ostrovul ùimian, 24 PuĠinei, 25 Stoina, 26 Rogova,
27 Cernele.
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Pl. I – 1-2 Desa-„CastraviĠa” (după Cronica Cercetărilor Arheologice din România,
campania 2003, Raport 67. Desa, com. Desa, jud. Dolj. Web:
http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2004/text/067.htm); 3-6 Basarabi (după
Dumitrescu 1968)
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Un tezaur de denari romani, republicani și imperiali,
descoperit la Telești, județul Gorj

Vasile Marinoiu

Abstract
In 2016, with the help of the metal detector, was discovered in Telești, Gorj county, a
379 Roman denar treasure and a seal-ring made of bronze.
The treasure has 9 republican coins emitted by Caesar and Marcus Antoninus and 370
imperial coins emited during the Emperors Nero and Marcus Aurelius.
It is a treasure with low accretiton, with coins starting from the year 49 before Hr. To
coins emitted until 180 after Hr..
This treasure is rare among the coin treasures from Roumania, because it contains
republican and imperial denars. It brings new contributions to the economic and social life
and monetăary circulation in the Roman province of Dacia.
Cuvinte cheie: Tezaur roman de tip Marcus Aurelius, denari romani, monede
republicane și imperiale, inel de bronz, detector de metale.
Keywords: Roman treasure of Marcus Aurelius type, Roman denars, republican and
imperial coins, seal-ring made of bronze, metal detector.

La începutul lunii februarie a anului 2016, a fost descoperit un tezaur de denari romani,
republicani și imperiali, precum și un inel sigilar bronz, într-o pădure aparținând comunei Telești,
din zona de nord - vest a județului Gorj. Locația descoperirii acestui tezaur se află la cca 14 km
vest de capitala județului, la 4 km nord de DN 67D Târgu Jiu- Motru și 1,5 km est de drumul
județean DJ 672 Buduhala- Brădiceni. El a fost descoperit cu detectorul de metale de către un
grup de pasionați de natură și istorie din Târgu Jiu, compus din Maria Sorin Doru, Cîrste
Valentin și Cârnu Tudor, în punctul ”La Verdeață„ pe malul vestic al pârâului (sezonier), Valea
Neagră, la o adâncime relativ redusă, de 15 – 30 cm față de nivelul actual de călcare.
Tezaurul este constituit din 379 monede din argint (denari republicani și imperiali) și un
inel sigilar din bronz. Nu cunoaștem în ce recipient au fost depozitate, deoarece piesele erau
împrăștiate pe o suprafață de cca. 3 m.p., pe malul drept, abrupt de cca. 2 m față de nivelul de
călcare și nu s-au descoperit fragmente ceramice în zonă. Probabil că a fost din materiale
organice (din pânză sau piele), care s-au degradat de-a lungul celor peste 1900 de ani de la
ascunderea tezaurului.
Interesant este faptul, că în zonă, la 3 km nord de punctul de descoperire actual, a mai
fost scos la iveală, la sfârșitul secolului al XIX-lea (în anul 1886), un tezaur roman imperial, de
tip Filip Arabul, având în componența sa 815 piese, a cărui acumulare începe la sfârșitul
secolului al II-lea d. Hr., cu denari emiși pentru Iulia Domna și se încheie cu antoninieni emiși la
jumătatea secolului al III-lea de către împăratul Filip Arabul (244 -249). Acesta este cunoscut în
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literatura de specialitate, sub denumirea de tezaurul de la Brădiceni, monedele intrând în colecția
Muzeului Național de Antichități din București 1.

Harta cu punctele unde s-au descoperit tezaurele monetare romane.
- 1. Tezaurul de la Telești (anul 2016)
- 2. Tezaurul de la Brădiceni (anul 1886)

1
Dosar MNA, 1886, fila 123; D: Tudor, Oltenia romană, Craiova, 1978, p. 117; C. M. Petolescu, Repertoriul
numismatic al județului Gorj, în Cercetări numismatice, nr. 6, București, 1990, pp.45 – 46; Viorica Suciu, Tezaure
monetare din Dacia romană și postromană, Cluj Napoca, 2000, p. 30; V. Marinoiu, Romanitatea în nordul Olteniei,
Târgu Jiu, 2004, pp. 212- 213; Silviu Purece, Structura pe emitenți a tezaurelor romane imperiale descoperite pe
teritoriul Olteniei, în ”Buridava„ nr. VI, Râmnicu Vâlcea, 2008, pp. 55- 72.
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Tot în zona satului Brădiceni, înainte de anul 1895, sunt semnalate câteva descoperiri izolate de
monede romane, din care una a fost identificată ca fiind emisă de împăratul Filip Arabul .2
Câțiva ani mai târziu, în 1897, ca urmare a perieghezelor și cercetărilor arheologice din județul
Gorj, Grigore Tocilescu și Pamfil Polonic, semnalau în aceeași localitate, existența mai multor
monede romane imperiale și a unor fragmente ceramice de factură romană. 3
Toate aceste descoperiri, grupate pe un perimetru de cca 3 km pătrați, ne duc la concluzia
că aici ar putea exista o villa rustica romană , 4 cu o lungă existență, ce începe după întemeierea
provinciei Dacia (începutul sec. al II-lea d. Hr.) și până la jumătatea secolului al III-lea. Însă,
decalajul mare între actualul tezaur și cel descoperit în 1886 la Brădiceni (de peste 70 de ani),
poate să sugereze existența chiar a două ferme romane în acest areal (din păcate nedescoperite
până în prezent).
Ținând cont de ultimele emisiuni monetare, din cele două tezaure amintite, ele au fost
ascunse ca urmare a unor stări relative de nesiguranță din provincia romană Dacia. Atacurile
triburilor germane ale sarmaților și marcomanilor (169 -175) din timpul împăratului Marcus
Aurelius – pentru îngroparea ultimului tezaur descoperit în 2016, sau ale atacurilor goților și
carpilor (245-248) din timpul împăratului Filip Arabul, pentru îngroparea tezaurului descoperit
în 1886 , precum și a descoperirilor izolate de la sfârșitul secolului al XIX-lea .
În ceea ce privește tezaurul recent descoperit pe teritoriul comunei Telești, la cca 2 km
sud de satul Brădiceni (comuna Peștișani), acesta este compus din 379 denari romani, având în
componență 9 monede republicane - una de la Caesar emisă în anii 49-48 î.Hr., opt de la Marcus
Antonius emise în 32-31 î.Hr. 5 și 370 monede imperiale – de la Nero la Marcus Aurelius pentru
Faustina a II-a (emise între anii 64 și respectiv 180).
Împreună cu monedele, împrăștiate pe cca 2 m.p., a fost descoperit și un inel sigilar din
bronz. El este format dintr-o verigă circulară, ce face corp comun cu chatonul, fiind turnate
împreună. Veriga este aplatizată ce se lățește în apropierea chatonului,fiind ornamentată cu câte
un triunghi în relief, pe ambele laturi și câte două linii paralele, perpendiculare pe vârfurile
triunghiurilor. Placa chatonului este circulară, fiind incizată cu diferite ornamente ideografice
(circulare, gratie cu linii paralele și perpendiculare, puncte marginale și centrale). Este posibil ca
acesta să fie datat în epoca feudală.
Acest tezaur având în componența lui și denari republicani pe lângă cei imperiali, este
printre cele mai rare de acest fel descoperite în țara noastră 6 (al patrulea din Oltenia după cele
de la Drăghiceni –județul Olt, Gârla Mare – județul Mehedinți și Frâncești- județul Vâlcea,
precum și primul care începe cu monedă de la Caesar). Este un tezaur cu acumulare lentă, care
începe cu agonisirea monedelor pe o perioadă îndelungată de timp, realizată de mai multe
generații. Lotului inițial constituit din cele 9 piese republicane i s-au adugat alte 74 imperiale din
secolul I d. Hr. , la care se vor adăuga 296 piese din secolul al II-lea d. Hr. Ritmul acumulării
acestui tezaur nu este uniform, el cunoscând momente de creștere și descreștere în funcție de atât
de posibilitățile materiale ale celui care își tezaurizează monedele cât și de fenomenele
economice și evenimentele politice care se petrec în Imperiul roman, ce afectează și provincia
Dacia.
Urmărind diagrama tezaurului de la Telești, constatăm că ea este în creștere ușoară până
la Marcus Antonius, când cunoaște un prim vârf al amplitudinii, scade apoi în vremea lui Nero și
Vitellius, crescând în timpul lui Vespasian, când atinge un nou punct de amplitudine, după care
scade ușor în timpul împăraților Titus, Domițian și Nerva. După organizarea provinciei romane
Dacia, se observă creșterea acumulării de monede în tezaurul de la Telești, ajungându-se în
2

Alexandru Ștefulescu, Numismatica Muzeului Gorjean. Câteva monede romane, în revista ”Jiul„ ,1, nr. 11-12,
Târgu Jiu, 1895, p. 35.
3
Gr. Tocilesccu, P. Polonic, mss. vol. 5141, filele 5 -18, Biblioteca Academiei Române; D. Tudor, op. cit., p.228.
4
Vezi V.H. Baumann, Ferma agricolă în Dobrogea, Tulcea, 1983.
5
Vezi și Radu Ocheșanu, Un tezaur de denari romani republicani descoperit la Aegysus, în Studii și Cercetări
Numismatice, vol. XII, București, 1998, pp. 15 -27.
6
vezi Viorica Suciu , op. cit., pp.258 -259, tabelul I A.
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timpul lui Traian, la un nou vârf de amplitudine, apoi scade foarte puțin în timpul lui Hadrian,
ajungând brusc la vârful de amplitudine maximă în timpul lui Antoninus Pius, după care scade
semnificativ în timpul lui Marcus Aurelius. Creșterea bruscă a cantității de monede de la Traian
și Hadrian cu acumularea maximă la Antoninus Pius, în tezaurul de la Telești, este consecința
firească a integrării Daciei romane în sistemul economic și monetar al Imperiului.
După monedele emise de Marcus Antonius se observă o întrerupere a tezaurizării cu
monede emise de Augustus, Tiberius, Caligula și Claudius (perioada anilor 31 î.Hr. -64 d. Hr).
Tezaurizarea continuă cu emisiuni monetare ce apar după reforma monetară a împăratului Nero,
anii 64 - 68 d.Hr. Urmează un nou hiatus în timpul războiului civil (68-69), cînd nu avem
monede de la Galba și Otho. Începând însă cu Vitellius și aproape întreaga perioadă a dinastiei
Flavia, de la Vespasianus la Marcus Aurelius, tezaurizarea continuă neîntrerupt.
Cel mai mare procent de tezaurizare se realizează în timpul împăratului Antoninus Pius
și familia imperială - 44,59 % din total (169 monede), urmează apoi Traian și familia imperială
- 16, 35% (62 monede), Hadrian și familia imperială – 15,34 % (58 monede), Vespasian și
familia 8,17% (31 de monede).
În ceea ce privește greutatea monedelor din tezaur, aceasta este eterogenă, majoritatea
fiind sub cea normală (sub 2,80 grame) -192 piese, ca urmare a patinei funcționale în urma unei
pronunțate uzuri cauzate de circulația intensă, unele de-a lungul a peste 150 de ani. Două
monede sunt foarte degradate, având doar avers sau revers – denar fourré. Din analiza tezaurului,
nu am putut corela greutatea aberantă (mult redusă) a unor piese cu caracterul lor suberat sau cu
existența evidentă a unor variante.Un număr de 186 de piese au o greutate apropiată de cea
normală (între 3,41 și 2,80 grame). O singură monedă are o greutate de 3,52 grame, peste cea
normală (emisă de Antoninus Pius pentru Faustina a II-a).
Referitor la aspectul metrologic, putem spune că denarii din tezaur se încadrează în
mărimile standard pentru această categorie de piese, diametrele cele mai numeroase oscilează
între 18 și 20 mm. Excepție nesemnificativă, fac câteva monede care au dimensiuni de 21 – 22
mm.
În privința atelierelor unde au fost bătute monedele, acestea în marea lor majoritate sunt
realizate în atelierul din Roma, monetăria cea mai reprezentată, piesele ei însemnând 96,83 %
din total (367 piese). În ateliere itinerante sunt bătute nouă monede (cele emise de Caesar și
Marcus Antonius) reprezentând 2,38 % din total. O singură monedă emisă de Vespasian este
bătută în atelierul din Lugdunum (azi Lyon) – 0,26%, iar două monede emise de Traian pentru
soția și nepoata sa Plotina respectiv Matidia, într-un atelier din Asia Mică, reprezintă 0,52 %.
În urma prezentării compoziției și structurii tezaurului descoperit la Telești, județul Gorj,
se pot descifra câteva informații pe caare acesta le conține. Unele date sunt cuprinse direct în
structura sa, altele pot rezulta, apelând la contextul numismatic (o sursă importantă pentru
evoluția economică) și istoric al epocii (putând prezenta chiar unele evenimente politice
contemporane cu ascunderea acestuia).
Din structura tezaurului prezentat mai sus, au reieșit câteva date importante. Este vorba
de o acumulare bănească de dimensiuni medii, al căror posesor pare a fi un membru al
categoriilor sociale mijlocii, probabil un colonist roman ce și-a întemeiat în această zonă o villa
rustica. Așa cum arătam mai sus, acumularea se întinde pe o perioadă de peste 225 de ani
(începând din anul 49 î. Hr. și încheindu-se cu a doua jumătate a sec. II d. Hr , anul 180).
Desigur că această acumulare bănească s-a transmis din generație în generație, până la ultimul
posesor.
După părerea unor cercetători însă, posesorii unor tezaure mixte, ca cel de la Telești, ar
putea fi autohtoni daci, care au supraviețuit războaielor daco-romane și au transmis monedele,
din generație în generație.7
În ceea ce privește operațiunile de conservare-restaurare a monedelor descoperite în
tezaur (acestea suferind degradari datorate mai ales proceselor electro-chimice din solul în care
7

I. Winkler, Tezaurul de monede grecești și romane descoperit la Tisa (județul Hunedoara) în 1872, în revista
Sargeția, nr. VII, Deva, 1970, pp. 27 -41.
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au fost ascunse mai mult de 19 secole), ele s-au desfășurat de așa manieră, încât să asigure
perenitatea pieselor, conferind lizibilitatea acestora și astfel facilitând studierea și prelucrarea
științifică, având ca rezultat final îmbogățirea patrimoniului cultural al județului Gorj.
În concluzie, tezaurul monetar studiat și prezentat mai sus, constiruie un izvor valoros
pentru perioada de sfârșit a secolului al II d. Hr., mai ales că el a fost recuperat în întregime
(379 de piese), fiind asociat și cu un inel sigilar din bronz, posibil dintr-o altă epocă (relativ
foarte rar în tezaure)8.
Cercetarea și interpretarea sa pun într-o nouă lumină aspecte importante de istorie
economică și socială, a vieții romane în nordul Olteniei.

8
vezi O.Gherghe și P. Gherghe, Tezaurul de la Bumbeșt Jiu, în Revista Muzeelor și Monumentelor, seria M.I.A.,
nr.2, 1977, pp.9 -14.
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Pădurea din Telești unde a fost descoperit tezaurul roman

Punctul ”La Verdeață„ de pe pârâul Valea Neagră din pădurea Telești, locul
descoperirii tezaurului.
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Tezaurul roman de la Telești înainte de restaurare-conservare

Tezaurul roman de la Telești după restaurare-conservare
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TABEL 1
privind greutatea monedelor, corespunzătoare fiecărei domnii reprezentate
în tezaurul roman (republican și imperial), descoperit în anul 2016, la Telești, județul Gorj.

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17
18.
19.

Împăratul
și membrii
familiei
imperiale

Caesar
Marcus
Antonius
Nero
Vitellius
Vespasian
Vespasian
pentru
Domițian
Titus
Titus
pentru
Vespasian
Titus
pentru
Domițian
Domițian
Nerva
Traian
Plotina
Matidia
Hadrian
Hadrian
pentru
Antoninus
Pius
Sabina
Antoninus
Pius
Antoninus

Nr. Greut.
medie
de
mone
de

Numărul de monede cu
greutatea (în grame)
considerată :

Greutatea
(în grame)

Normală
3,41 - 2,80

Sub
normală
- 2,80

Peste
normală
+ 3,41

Minimă

Maximă

1
8

3,16
2,95

1
6

2

-

3,16
2,51

3,16
3,23

4
4
30
1

2,85
2,67
2,76
3,00

1
1
7
1

3
3
23
-

-

2,50
2,44
2,22
3,00

3,37
2,83
3,04
3,00

6
2

2,75
3,06

2
1

4
1

-

2,53
2,76

2,96
3,36

2

2,53

-

2

-

2,40

2,66

15
10
60
1
1
53
1

3,11
3,03
2,84
2,61
2,32
2,76
2,79

14
8
37
26
-

1
2
23
1
1
27
1

-

2,62
2,62
2,25
2,61
2,32
2,39
2,79

3,39
3,24
3,39
2,61
2,32
3,37
2,79

4
96

2,75
2,74

1
45

3
51

-

2,59
1,50

2,95
3,25

14

2,73

7

7

-

2,16

3,12
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20.
21.
22.
23.

Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Faustina I
Faustina I
Antoninus
Pius pentru
Faustina II
Marcus
Aurelius
pentru
Faustina II
TOTAL

10

2,64

4

6

-

1,84

3,37

33
16

2,71
2,68

15
6

18
9

1

0,90
2,16

3,19
3,52

7

2,80

3

4

-

2,53

3,26

379

2,79

186

192

1

0,90

3,52
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TABEL 2
privind componența tezaurului roman republican și imperial, descoperit în anul 2016 la
Telești, județul Gorj.

Nr.
crt.

Anii de
emitere

Atelier

Axa

Dimensiu
ni în mm

49-48
32-31

Itinerant
Itinerant

5
9

18,7-17
17-16,6

3,16
3,05

940
920

32-31

Itinerant

6

16,4-15,6

3,23

920

32- 31

Itinerant

5

17,9-16,2

2,87

920

32-31

Itinerant

12

19,5 -18,9

2,51

920

32-31

Itinerant

9

16,9 -15,5

3,14

920

32-31

Itinerant

6

17,8-16,6

3,05

920

32-31

Itinerant

6

17,3 -15,8

2,73

920

32-31

Itinerant

6

16 -15,7

3,04

920

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21
22.
23.
24.

Împăratul și
membrii
familiei
imperiale
Caesar
Marcus
Antonius
Marcus
Antonius
Marcus
Antonius
Marcus
Antonius
Marcus
Antonius
Marcus
Antonius
Marcus
Antonius
Marcus
Antonius
Nero
Nero
Nero
Nero
Vitellius
Vitellius
Vitellius
Vitellius
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian

64-65
64-65
64-68
67-68
69
69
69
69
69-71
69-71
69-71
69-71
69-71
70-72
70-71

6
5
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6

18-16,4
17,7-16,9
17,3-16,6
18,8– 17,3
18,4-17,1
18,2 -17,7
18,9-18,2
19,4 -18,5
17,3-17
16,5-16
18,9 -17,2
18,2-14,6
17-16,8
17,8-17,3
17,8- 16,2

2,50
2,75
2,78
3,37
2,44
2,71
2,83
2,72
2,65
2,41
2,65
2,22
2,71
2,51
2,43

900
900
900
900
900
900
900
900
890
890
890
890
890
890
890

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian

72-73
73
73
73
73
73

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Lugdunu
m
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

7
12
12
12
12
1

18-17,3
20,1-17,2
19-17,5
17,1-16,4
19,5 -18,4
18-17,8

2,68
2,78
2,72
2,75
2,94
2,65

890
890
890
890
890
890

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Vespasian
Titus
Titus
Titus
Titus
Titus
Titus
Titus pentru
Vespasian
Titus pentru
Vespasian
Domițian
Caesar
Domițian
Caesar
Domițian
Caesar
Domițian
Domițian
Domițian
Domițian
Domițian
Domițian
Domițian
Domițian
Domițian
Domițian
Domțian
Domițian
Domițian
Domițian
Domițian
Nerva
Nerva
Nerva

74
74
74
75
75
75
75
75
75
77-78
77-78
77 -78
77-78
75 - 79
79
79
79
79
79
79
80
79-80
79-80
80-81

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

5
6
5
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
5
5
6

19,1-18,1
18-16,5
18,8- 18,4
18,5-16,6
18,7-17,8
18,6 -16,3
19,5-17,5
20,5-19,6
18,2-17,4
19,1-18,4
18,4- 17,7
17,3– 16,2
17,7- 16
18,6-17,5
18,7-17,7
17,4-15,8
17,3-16,2
18,8-17,1
18,7-16,2
18,3-16,7
18-17,1
17,9-16,9
17,4 -16,3
16,9- 16,7

2,63
2,71
2,44
2,51
2,55
2,53
2,47
2,97
2,83
2,41
2,62
2,99
3,04
2,68
2,71
2,95
2,99
2,90
2,53
2,77
2,60
2,78
2,96
3,36

890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890
890

80-81

Roma

12

16,8-16,6

2,76

890

79

Roma

8

19,6 -16,6

3,00

890

80

Roma

6

18,9-17,8

2,40

890

80

Roma

6

17,5– 15,6

2,66

890

87
88-89
88-89
88-89
88-89
90
90
90-91
91
92
92-93
92-93
95
95-96
95-96
96
96
96

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

6
6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
5
6

19,3-18,8
17,4-16,3
18,1-17,6
18,5-18,3
18,7-17,9
18,7-16,8
18,8 -18
18,8-17,8
17,4- 17,2
18,3-18,1
17,1-15,6
18,1- 16,3
18,2-17,6
18,8-16,9
17,8-17,3
18- 17,4
16,8-16,3
17,8-17,5

3,18
3,11
2,96
3,19
3,30
3,14
3,19
3,25
3,12
3,39
3,09
3,24
2,99
2,62
2,91
3,18
3,06
3,04

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Nerva
Nerva
Nerva
Nerva
Nerva
Nerva
Nerva
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian

96
97
97
97
97
97
97
98-99
98 - 99
98-99
98-99
98-99
100
100
100
100
101-102
101-102
101-102
101-102
101-102
101-102
101-102
101-102
103-111
103 -111
103 -111
103-111
103-111
103-111
103-111
103-111
103-111
103 -111
103-111
103-111
103-111
103-111
103 -111
103 -111
103-111
103-111
103 -111
103-111
103-111
103-111
103-111
103-111
103-111
112-114

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
5
6
6
6
6
7
7
6
7
7
6
6
6
6
2
6
7
7
6
6
7
6
6
6
7
6
6
7
6
7
7
7
7
6
6
7
7
6
7
7

17,8- 17
16,3-16,2
17,4 -16,9
17,4-16,2
16,9-16,1
17,3-16,3
17,8-17,5
19,4-17,7
17,4-17,1
18,5-17,3
19,5-18,3
17,8-17,1
19,3-18,3
19,2- 18
18,9-18,5
18,8-18,7
18,2– 17,7
18,5-17,9
18- 17,6
19 - 17
17,9-17,7
19,5-18,3
18,3-17,4
18,4-16,3
20,2- 17
17,8 - 16
19,3 -17,4
19,5-18,5
18,3-17,3
19,5-17,3
19- 17,4
19,3-17,8
17,9-16,9
17,7-17,1
19,1 - 18
18,1- 17,8
18 -16,9
18,8-18,2
19,3 - 18
19 - 18
19,1-17
18 -17,1
18,3-18,1
17,5 -16,9
18,8-18,2
18,9-17,8
19,7-18,2
18,9-18,4
18 -17,6
20,4-18,1

3,10
3,22
2,75
3,11
2,62
3,03
3,24
3,03
2,73
2,64
3,39
2,91
3,02
3,35
3,38
3,25
2,32
2,73
3,03
2,71
2,44
2,75
2,25
2,59
2,99
2,70
2,75
2,90
2,53
2,55
3,01
2,55
2,78
3,11
2,76
2,78
2,75
2,83
2,79
2,73
2,81
2,88
2,59
3,10
2,95
2,80
3,12
2,88
2,86
2,96
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800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

210
127.
128.
129.
130
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Traian
Plotina
Matidia
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian

112-114
112-114
112-114
114 -117
114 -117
114-117
114-117
114-117
114-117
114-117
114-117
114-117
114-117
114-117
114-117
114-117
114-117
105-121
107-114
117
117
118
118
118
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
119-122
125-128
125-128
125-128
125-128
125-128
125-128

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Asia Mică
Asia Mică
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

6
6
7
6
7
8
6
7
7
6
7
7
6
6
6
6
6
8
6
7
7
8
6
7
6
7
6
8
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
7
6
7
6
6
7
6
5
6
6
6
6

18 - 16,7
18,4– 17,8
18,3 -17,3
19,2 -17,7
18,3 - 17
18,7-17,4
18,4-16,5
19,3-16,3
18,7-16,9
18,7-18,5
19,7 -18,3
18,7-17,2
17,7- 16
19,1- 17,1
17,8-16,1
19,5-17
18,9-18,5
19,2-18,5
19,9 -17,5
18,4-17,5
18,8- 17
18,3 - 17
19,1-16,8
17,8-16,7
18,6 - 17
18,1-17,6
17,9-17,5
17,7-16,5
18-17,4
18,2-18,1
18,7-17,2
17,9-16,4
19,2-17,4
18,6– 18,3
18,2-16,8
18,7-17
19,1-18,5
18,6-15,9
19,2-18,4
17,9-17,6
18,6-17,5
18,3-16,8
18,2-17,5
18,9-17,9
18,7-16,3
17,4-16,1
18,3-17,7
18,3-18,1
18,1-17,2
19-17

2,86
2,84
3,01
2,80
2,96
2,93
2,84
3,04
2,86
2,46
2,95
3,11
2,84
2,43
3,05
2,96
2,80
2,61
2,32
2,66
2,73
2,68
2,74
3,37
2,39
2,90
2,81
3,02
2,45
2,93
2,96
2,83
3,10
2,53
2,83
2,80
2,90
2,66
2,86
2,79
2,40
2,93
2,56
2,50
2,62
2,32
2,93
2,82
2,78
2,71
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800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

211
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.

Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Hadrian
Sabina
Sabina
Sabina
Sabina
Hadrianus
pentru
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus

125-128
125-128
125-128
125-128
132-134
132-134
134-138
134-138
134-138
134-138
134-138
134-138
134-138
134-138
134-138
134-138
134-138
134-138
134-138
134-138
134-138
134-138
128-137
128-137
128-137
128-137
137

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

7
6
6
12
6
6
6
12
7
6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
6

18,5- 17
18,9-17,5
19,2- 18,9
19,7-18,9
19,3-17,8
18,8-15,9
18,4-16,6
19- 17,5
16,6-15,9
17,6-17,1
17,4-16,5
17,9-17,4
18,2-16,4
17,3-15,6
19-18,3
18,6-16,9
17,5-16,8
19,6-18,8
18,8-17,6
17,6-16,2
17,9-16,2
18,9-16,5
16,7-16,2
17,9-17,3
17,4-16,7
17,5-17,2
18,1-16,8

2,87
2,68
2,50
2,45
2,52
2,71
2,93
3,08
2,47
2,71
2,96
3,05
2,87
2,98
2,88
3,09
2,41
2,76
2,70
2,89
2,77
2,90
2,73
2,95
2,59
2,73
2,79

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

138

Roma

6

17,5-15,5

2,82

800

139

Roma

6

18,5-17,1

3,01

800

139

Roma

6

17,7-17

2,92

800

139

Roma

6

18,8-16,8

2,78

800

139

Roma

6

18,1-16,9

2,52

800

140-143

Roma

6

18 – 16,9

2,87

800

140-143

Roma

6

17,8-17,2

2,59

800

140-143

Roma

6

17,1-16,5

2,41

800

143-144

Roma

6

17,5-17

2,60

800

145-161

Roma

7

18,3-16,8

2,96

800

145-161

Roma

6

17,1-16,4

3,06

800
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215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.

Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antonins
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antonius
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius

145 -161

Roma

6

17,8-16,7

2,92

800

145-161

Roma

6

18,7- 17,2

2,78

800

145-161

Roma

6

17,3- 17

2,87

800

145-161

Roma

6

17-16

3,03

800

145 -161

Roma

6

18,6-16,7

2,59

800

145- 161

Roma

6

16,2-15,9

2,54

800

145- 161

Roma

6

18,1 - 16

2,79

800

147 -148

Roma

6

17,6-17,3

2,75

800

147-148

Roma

6

18,4-17,1

3,04

800

148-149

Roma

12

18,2-17,1

2,67

800

148-149

Roma

12

17,6-17,3

3,10

800

149-150

Roma

12

16,7-15,9

2,82

800

150 -151

Roma

6

18,6-17,2

2,84

800

151 -152

Roma

6

18,4-16,2

2,74

800

152-153

Roma

12

18 -16,7

2,88

800

152-153

Roma

6

17,7- 17

2,94

800

152 -153

Roma

12

17,4-16,9

2,87

800

153-154

Roma

6

17 - 16

2,97

800

153-154

Roma

12

17,8-17,4

2,43

800

154-155

Roma

6

17,2-16,4

2,53

800

154-155

Roma

6

17,5 -17,2

2,71

800

154-155

Roma

6

18,6-17,7

2,84

800

154-155

Roma

6

17,4-15,8

2,36

800

155-156

Roma

12

17,2-15,7

3,01

800

155- 156

Roma

6

17,2- 16,4

2,90

800
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240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antonius
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus

155- 156

Roma

6

17,9- 17,2

2,71

800

155- 156

Roma

6

18,4- 15,4

2,60

800

155- 156

Roma

6

17,6- 16,4

2,78

800

155 -156

Roma

6

16,8- 14,1

2,16

800

155-156

Roma

12

17,8- 16,7

3,06

800

156- 157

Roma

5

17,5- 16,9

2,91

800

156- 157

Roma

6

16,8 -16,4

1,92

800

156 -157

Roma

12

17,2- 16,8

2,15

800

156- 157

Roma

12

18 - 16

2,51

800

156 -157

Roma

12

17,3-17,1

2,72

800

156-157

Roma

6

17,5- 16,8

2,93

800

156- 157

Roma

6

17,7 -15,3

2,50

800

156-157

Roma

6

16,9- 16,2

2,44

800

156- 157

Roma

6

17- 15,4

2,25

800

156- 157

Roma

6

17,3- 16,8

2,84

800

156 -157

Roma

6

17,2- 16,4

2,86

800

156- 157

Roma

6

17 – 16,3

2,67

800

145-161

Roma

3

17,4-16,8

2,90

800

157 -158

Roma

6

16,9-16,5

2,62

800

157-158

Roma

6

17,5- 16,5

2,53

800

157- 158

Roma

6

17,7-16,2

3,04

800

157-158

Roma

6

16,3-15,6

2,56

800

157- 158

Roma

12

16,5-15,7

2,86

800

157-158

Roma

12

15,8-15,3

2,35

800

157-158

Roma

6

17,3-16,8

3,13

800

157-158

Roma

6

16,8-16,4

2,68

800
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266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.

Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius

157-158

Roma

6

16,9-16,3

3,17

800

158-159

Roma

6

17,1-16,2

3,21

800

158-159

Roma

6

18,2-17,2

2,85

800

158-159

Roma

12

17,4-17,1

2,62

800

158-159

Roma

6

16,8-15,8

2,78

800

158-159

Roma

6

16,9-16,5

2,62

800

158-159

Roma

7

16,7 - 16

3,25

800

158-159

Roma

6

17,4-15,5

2,64

800

158-159

Roma

1

16,7-16,2

2,99

800

158-159

Roma

6

16,2-15,9

2,74

800

158-159

Roma

6

17,9 - 17

2,77

800

158-159

Roma

12

16,7-16,6

2,80

800

158-159

Roma

12

17,1-16,1

2,57

800

158-159

Roma

6

17,8-16,9

2,82

800

158-159

Roma

6

17,6-16,5

2,84

800

158-159

Roma

6

17,9-17,5

2,96

800

158-159

Roma

12

17,6- 17

2,60

800

158- 159

Roma

6

18,3- 17,4

2,80

800

158-159

Roma

6

17,5-16,8

2,52

800

158- 159

Roma

6

17,2 - 16

2,71

800

158 -159

Roma

6

17,4 -17,2

2,90

800

158 -159

Roma

6

18- 17,2

3,02

800

158 -159

Roma

6

17,5-16,4

2,74

800

158 -159

Roma

6

17,5 -17,2

2,71

800

159 -160

Roma

6

17,2-16,6

2,96

800
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291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru

159 -160

Roma

6

17,9-16,7

2,57

800

159- 160

Roma

6

17,9 -17,2

2,44

800

159 -160

Roma

12

18,5-16,6

2,66

800

159 -160

Roma

12

18,3 -17,2

3,05

800

159 -160

Roma

6

16,9 -15,9

2,78

800

159 -160

Roma

12

16,5 -16,3

2,83

800

159 -160

Roma

6

16,6 -16,4

1,50

800

159 -160

Roma

6

17,8- 16,5

2,85

800

140- 143

Roma

6

17,7 -16,6

2,93

800

140

Roma

12

17,8 -16,3

3,12

800

140 -144

Roma

12

17,3- 16,9

2,96

800

145 -147

Roma

6

16,9 -16,7

2,56

800

148 -149

Roma

12

18,4 -17,3

2,88

800

154 -155

Roma

6

17,9- 17,1

2,90

800

154 -155

Roma

12

17 -16,7

2,77

800

155 -156

Roma

12

18,5- 17,1

2,51

800

157-158

Roma

6

16,8- 16

2,16

800

158 -159

Roma

12

18,4 –16,5

2,23

800
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309.

310.

311.

312.

313.

314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.

Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Antoninus
Pius pentru
Marcus
Aurelius
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I

158- 159

Roma

12

16,8 -16,6

2,71

800

158 -159

Roma

6

16,8 -16,5

2,81

800

158 -159

Roma

6

17,9- 17,2

2,79

800

159 -160

Roma

12

17,1 -16,7

2,87

800

159 -160

Roma

6

19,1 -17,1

2,96

800

139 -141
139- 141
140-141
140-141
140-141
140- 141
140- 141
140- 141
140- 141
140- 141
140- 141
140 -141
140 -141
140 -141
140- 141
140 -141
140 -141
140 -141
140 -141
140 -141
140 -141
140-141
140 -141
140 -141
140 -141
140 -141
140 -141
140- 141
140 -141

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

6
7
6
6
12
6
6
6
6
6
12
6
12
6
6
6
12
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12

16,6 -16,4
18,3- 17,1
17,1- 15,8
18,2-17,3
17,5- 17,3
18,8- 17,1
17,5- 17
18,4- 17,8
17,3- 16,6
18 – 17,5
17,7- 17,2
17,6 -16,6
17,5 - 16
17,9- 17,4
17,5- 16,6
17,3 - 16
17,9 –17,3
18,6 -16,4
17,6 - 16
17,7 -17,1
16,7-16,6
17,4- 16,8
17,6- 15,8
16,9- 16
17,3 -16,1
16,9 –15,4
17,8 –17,3
17,4- 16,8
17,1 –15,4

2,66
3,07
2,85
2,60
2,81
2,54
2,50
2,68
3,19
2,85
2,81
3,02
2,95
3,12
3,04
2,85
2,93
2,84
2,90
2,73
2,71
2,63
2,60
2,53
2,79
2,42
2,65
2,98
2,04

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
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343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.

Faustina I
Faustina I
Faustina I
Faustina I
Antoninus
Pius pentru
Faustina I
Antoninus
Pius pentru
Faustina I
Antoninus
Pius pentru
Faustina I
Antoninus
Pius pentru
Faustina I
Antoninus
Pius pentru
Faustina I
Antoninus
Pius pentru
Faustina I
Antoninus
Pius pentru
Faustina I
Antoninus
Pius pentru
Faustina I
Antoninus
Pius pentru
Faustina I
Antoninus
Pius pentru
Faustina I
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II

140 -141
140 -141
140 -141
140 -141
141 -159

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

6
6
6
6
12

17,7 –16,8
16,8 -15,7
17,7-16,9
18,8 -16,5
18,3- 17,8

2,86
0,90
2,68
2,79
3,06

800
800
800
800
790

141 -159

Roma

6

17,8- 16,7

2,51

790

141-159

Roma

6

17 – 16,7

2,23

790

141-159

Roma

6

18 -17,2

2,71

790

141-159

Roma

6

17 – 16,4

2,94

790

141-159

Roma

6

16,4- 15,7

2,65

790

141-159

Roma

6

18,1 -17,2

2,18

790

141- 159

Roma

6

18,9- 16,6

3,37

790

141- 159

Roma

12

17,1- 16,6

2,91

790

141-159

Roma

12

18- 17,8

1,84

790

145-161
145- 161
145-161
145 -161
145-161
145-161
145 -161
145 -161
145 -161
149 -152
149 -152
149-152
149 -152
149 -152
149 -152
161- 176
161 -176

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

6
6
5
5
12
6
7
12
6
7
7
6
12
12
6
6
6

16,7 -16
17,5-16,2
17 – 16,5
17,1- 15,6
18,3 -15,1
17,6 - 15
17,9 -16,2
17,3 –16,4
17,2 -16,8
18,9 -17,8
17,8 –17,5
17,8- 17,1
17,6- 14,1
17,7- 16,1
17,5 -17,4
18,5- 17,6
17,3 -16,8

2,54
2,68
2,34
2,28
2,16
2,59
2,56
2,89
3,52
2,84
2,90
3,20
2,42
2,48
2,52
2,73
3,26

780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
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374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.

Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Faustina II
Inel sigilar
din bronz

161- 176
146- 161
161 -180
161 -180
161 -180
161- 180
180 ?

Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roman ?

6
6
6
5
6
6
-

17,8 – 6,4
17,8- 17,6
18,1- 16,4
17,5- 17,1
18,1- 16,8
17,6- 17,2
21,5 -20

2,88
3,02
2,60
2,53
2,75
2,87
4,56
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TABEL 3
privind structura tezaurului de la Telești, județul Gorj

Repartizarea
pieselor pe
domnii
Caesar
Marcus
Antonius
Nero
Vitellius
Vespasian

Număr de
exemplare

% din
total

Repartizarea pieselor pe emitenți

1
8

0,26%
2,11%

1
8

4
4
31

1,05%
1,05%
8,17%

4
4

Titus

10

2,63%

Domitian
Nerva
Traian

15
10
62

3,95%
2,63%
16,35%

Hadrian

58

15,34%

Antoninus Pius

Marcus
Aurelius
TOTAL

Vespasian
Domitian
Titus
Domitian
Divus
Vespasianus

30
1
6
2
2

7,91%
0,26%
1,58%
0,52%
0,52%

60
1
1
53
4
1
96
43
16
14
7

15,83%
0,26%
0,26%
13,98%
1,05%
0.26%
25,32%
11,34%
4,22%
3,69%
1,84%

-

-

15
10

169

44,59%

-

1,84%

Traian
Plotina
Matidia
Hadrian
Sabina
Antoninus Pius
Antoninus Pius
Faustina I
Faustina II
Marcus Aurelius
Faustina II

379

99,97%

-
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TABEL 4
privind repartiția monedelor din tezaurul de la Telești, pe împărați emitenți și ani
de domnie, raportate la numărul total al acestora, precum și coeficinetul
monede/ani de domnie
Nr.
crt.

Emitenți
principali

Număr
ani
domnie

Număr
monede

Procentaj din
total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Caesar
Marcus Antonius
Nero
Vitellius
Vespasian
Titus
Domițian
Nerva
Traian
Hadrian
Antoninus Pius
Marcus Aurelius

25
13
14
1
11
2
15
2
19
21
23
19

1
8
4
4
31
10
15
10
62
58
169
7
379

0,02
0,34
0,15
2,24
15,81
2,80
0,56
2,80
18,31
15,49
41,23
0,20

Total
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Coeficient
intrări
monede/ani
domnie
0.04
0,61
0,28
4
28,18
5
1
5
32,63
27,61
73,47
0,36
178,18
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Catalogul monedelor

1. Caesar ; Denar; AR.; axa 5;
3,16 gr; diametru18,7- 17 mm
Crawford, RRC., p. 461, nr.443;
Anii 49-48; Atelier itinerant;
nr.inv. 30.114.

9. Marcus Antonius ; denar; AR.;
axa 9; 3,05 gr; 17 -16,6 mm
Crawford, RRC., p. 540, nr. 544/14;
anii 32 – 31; Atelier Itinerant;
nr. inv. 30.122.

2. Marcus Antonius ; denar;
AR; axa 6; 3,04 gr; diam.
16-15,7 mm; Crawford, RRC.,
p.541, nr. 544/29; Anii 32-31;
Atelier itinerant; nr.inv. 30.115.

10. Nero; denar; AR; axa 6;
2,50 gr; 18 -16,4 mm; RIC.,vol.I,
p.153, nr. 49; anii 64 -65; Atelier
Roma; nr.inv. 30.123.

3. Marcus Antonius ; denar; AR;
axa 6; 2,73 gr.; 17,3 -15,8 mm;
Crawford, RRC., p.541, nr.544/27;
anii 32-31; Atelier itinerant;
nr. inv. 30.116.
4. Marcus Antonius ; denar; AR ;
axa 6; 3,05 gr; 17,8 – 16,6 mm;
Crawford, RRC., p. 541, nr.544/25;
Anii 32 -31; Atelier itinerant;
nr.inv. 30.117.
5. Marcus Antonius ; denar; AR.;
axa 9; 3,14 gr.; 16,9 – 15,5 mm;
Crawford, RRC., p. 541, nr.544/21;
anii 32 -31; Atelier itinerant;
nr. inv.30.118.
6. Marcus Antonius; denar;
AR.; Axa 12; 2,51 gr; 19,5 -18,9 mm
Crawford, RRC., p.541, nr.544/18;
Anii 32- 31; Atelier itinerant;
nr. inv. 30.119.
7. Marcus Antonius ; denar; AR.;
axa 5; 2,87 gr.; 17,9 – 16,2 mm;
Crawford, RRC., p.540, nr.544/17;
Anii 32 – 31; Atelier itinerant;
nr.inv. 30.120.
8. Marcus Antonius; denar; AR.;
axa 6; 3,23 gr; 16,4 -15,6 mm;
Crawford, RRC., p. 540, nr.544/19;
Anii 32 -31; Atelier itinerant;
nr. inv. 30.121.

11. Nero; denar; AR; axa 5;
2,75 gr; 17,7 -16,9 mm; RIC.vol.I,
p. 153, nr. 55; anii 64 – 65;
Atelier Roma; nr.inv. 30.124.
12. Nero ; denar; AR; axa 6;
2,78 gr; 17,3 – 16,6 mm; RIC.,vol.I,
p. 153, nr. 60; anii 64-68;
Atelier Roma; nr. inv. 30.125.
13. Nero; denar; AR; axa 6 ; 3,37 gr;
18,8 -17,3 mm; RIC. vol.I,
p. 154, nr. 72; anii 67 -68;
Atelier Roma; nr. inv. 30.126.
14. Vitellius; denar; AR; axa 6;
2,44 gr; 18,4 – 17,1 mm; RIC.,vol.I,
p. 272, nr. 70; anul 69;
Atelier Roma; nr. inv. 30.127.
15. Vitellius ; denar; AR; axa 7;
2,71 gr; 18,2 – 17,7 mm; RIC.,vol.I,
p. 272, nr. 90; anul 69;
Atelier Roma; nr.inv., 30.128.
16. Vitellius; denar; AR; axa 6;
2,83 gr.; 18,9 -18,2 mm; RIC.,
vol.I, p. 272,nr. 90; anul 69;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 129.
17.Vitellius; denar; AR; axa 6;
2,72 gr; 19,4 – 18,5 mm; RIC.I,vol.I,
p. 272, nr. 93; anul 69;
Atelier Roma; nr. inv. 30.130.
18. Vespasian ; Denar; AR; axa 6;
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2,65 gr; 17,3 – 17 mm;RIC., vol.II,
p. 15, nr. 4; anii 69-71;
Atelier Roma; nr.inv. 30.131.
19. Vespasian; Denar; AR; axa 6;
2,41 gr; 16,5 – 16 mm; RIC., vol.II,
p. 16, nr. 10; anii 69-71;
Atelier Roma; nr.inv. 30.132.
20. Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,65 gr.; 18,9 – 17,2 mm; RIC.,
vol.II, p. 16, nr.10; anii 69 -71;
Atelier Roma; nr. inv. 30.133.
21. Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,22 gr; 18,2 – 14,6 mm; RIC. vol.II,
p. 16, nr. 10; anii 69 -71;
Atelier Roma; nr. inv. 30.134.
22.Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,71 gr; 17 – 16,8 mm; RIC.vol.II,
p. 16 nr. 15; anii 69 -71;
Atelier Roma; nr. inv. 30.135.
23.Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,51 gr; 17,8 -17,3 mm; RIC.vol. II,
p. 18, nr. 30; anii 70 -72;
Atelier Roma; nr.inv. 30.136.
24. Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,43 gr.; 17,8 -16,2 mm; RIC., vol.II,
p. 48, nr. 283; anii 70- 71; Atelier
Lugdunum ; nr. inv. 30.137.
25.Vespasian; denar; AR; axa 7;
2,68 gr. 18- 17,3 mm; RIC. vol., II,
p. 20, nr. 49; anii 72 – 73;
Atelier Roma; nr. inv. 30.138.
26.Vespasian; denar; AR; axa 12;
2,78 gr.; 20,1 – 17,2 mm; RIC.,vol.II,
p. 21, nr. 65; anul 73;
Atelier Roma; nr.inv. 30.139.
27.Vespasian; denar; AR; axa 12;
2,72 gr; 19- 17,5 mm; RIC.,vol. II,
p. 21, nr. 65; anul 73;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 140.
28. Vespasian; denar; AR; axa 12;
2,75 gr; 17,1- 16,4 mm; RIC.,vol. II,
p. 21, nr. 65; anul 73;

Atelier Roma; nr. inv, 30. 141.
29. Vespasian; denar; AR; axa 12;
2,94 gr; 19,5 – 18,4 mm; RIC., vol. II,
p.21, nr.65; anul 73;
Atelier Roma; nr. inv. 30.142.
30. Vespasian; denar; AR; axa 1;
2,65 gr., 18 – 17,8 mm; RIC.,
vol.II, p. 22, nr. 67; anul 73;
Atelier Roma; nr. inv. 30.143.
31. Vespasian; denar; AR; axa 5;
2,63 gr; 19,1 – 18,1 mm; RIC.,vol.II,
p. 22, nr. 73; anul 74;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 144.
32.Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,71 gr; 18 – 16,5 mm; RIC., vol.II,
p. 23, nr. 77; anul 74;
Atelier Roma; nr. inv. 30.145.
33. Vespasian; denar; AR; axa 5;
2,44 gr; 18,6 – 18,4 mm; RIC.,
vol.II, p. 23, nr. 77; anul 74;
Atelier Roma; nr. inv. 30.146.
34. Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,51 gr; 18,5 – 16,6 mm; RIC.,
vol.II, p. 24, nr. 89; anul 75;
Atelier Roma; nr. inv. 30.147.
35. Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,55 gr.; 18,7- 17,8 mm;RIC.,vol.II,
p. 24, nr. 90; anul 75 ;
Atelier Roma; nr. inv. 30.148.
36.Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,53 gr; 18,6 – 16,3 mm; RIC.,
vol.II, p. 24, nr. 90; anul 75;
Atelier Roma; nr. inv. 30.149.
37.Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,47 gr; 19,5 – 17,5 mm; RIC.,
vol.II, p. 24, nr. 90; anul 75 ;
Atelier Roma; nr.inv. 30.150.
38.Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,97 gr ;20,5 – 19,6 mm; RIC.,
vol.II, p. 24, nr. 90; anul 75;
Atelier Roma; nr. inv. 30.151.
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39.Vespasian; denar; AR; axa 5;
2,83 gr; 18,2 -17,4 mm, RIC.,
vol.II, p. 24, nr. 91; anul 75;
Atelier Roma; nr. inv. 30.152.
40.Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,41 gr; 19,1 -18,4 mm; RIC.,
vol.II, p. 27, nr. 110; anii 77 – 78;
Atelier Roma; nr. inv. 30.153.
41.Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,62 gr; 18,4 – 17,7 mm; RIC.,
vol.II, p. 27, nr. 110; anii 77 – 78;
Atelier Roma ; nr. inv. 30.154.
42. Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,99 gr; 17,3 – 16,2 mm; RIC.,
vol.II, p. 27, nr. 110; anii 77 – 78;
Atelier Roma; nr. inv. 30.155.
43.Vespasian; denar; AR; axa 6;
3,04 gr; 17,7 – 16 mm; RIC., vol.II,
p. 27, nr. 110; anii 77 – 78;
Atelier Roma; nr. inv. 30.156.
44.Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,68 gr; 18,6 – 17,5 mm; RIC.,vol.II,
p. 28, nr. 124 a; anii 75 – 79;
Atelier Roma; nr. inv. 30.157.
45.Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,71 gr; 18,7 – 17,7 mm; RIC.,
vol.II, p. 27, nr. 113; anul 79;
Atelier Roma; nr. inv. 30.158.
46.Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,95 gr; 17,4- 15,8 mm; RIC.,
vol. II, p. 27, nr. 118; anul 79;
Atelier Roma; nr. inv. 30.159.
47.Vespasian; denar; AR; axa 6;
2,99 gr; 17,3 – 16,2 mm; RIC.,vol.II,
p. 29, nr. 131 a; anii 78 – 79;
Atelier Roma; nr.inv. 30.160.
48. Titus; Denar; AR; axa 6;
2,90 gr; 18,6 – 17,1 mm; RIC.,
vol.II, p. 117, nr. 5; anul 79;
Atelier Roma; Nr. inv. 30.161.
49.Titus; Denar; AR; axa 5;
2,53 gr; 18,7 – 16,2 mm; RIC.,vol.II,

p. 117, nr 12; anul 79;
Atelier Roma;nr. inv. 30.162,
50.Titus; denar; AR; axa 6;
2,77 gr; 18,3 -16,7 mm; RIC.,
vol.II, p.118, nr. 20; anul 79;
Atelier Roma; nr. inv. 30.163.
51.Titus; denar; AR; axa 6;
2,60 gr; 18 – 17,1 mm; RIC.,
vol.II, p. 119,nr.23 a; anul 80;
Atelier Roma; nr. inv. 30.164.
52.Titus; denar; AR; axa 5;
2,78 gr; 17,9 -16,9 mm; RIC.,vol.II,
p. 119, nr. 24 a; anii 79 -80;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 165.
53.Titus ; denar; AR; axa 5;
2,96 gr; 17,4 – 16,3 mm; RIC.,vol.II,
p. 119, nr. 25 a; anii 79 – 80;
Atelier Roma; nr. inv. 30.166.
54.Titus: Divus Vespasianus; denar;
AR; axa 6; 3,36 gr; 16,9 – 16,7 mm;
RIC.,vol.II, p. 123,nr. 63; anii 80-81;
Atelier Roma; nr. inv. 30.167.
55.Titus: Divus Vespasianus; denar;
AR; axa 12; 2,76 gr; 16,8- 16,6 mm;
RIC.,vol.II, p. 123, nr. 63; anii 80-81 ;
Atelier Roma; nr. inv. 30.168.
56.Domitianus Caesar; denar; AR;
axa 8; 3,00gr; 19,6 -16,6 mm; RIC.,
vol. II, p. 43; nr. 242; anul 79;
Atelier Roma; nr. inv. 30.169.
57.Domitianus Caesar; denar; AR;
axa 6; 2,40 gr; 18,9 – 17,8 mm; RIC.,
vol.II, p. 121, nr.41; anul 80;
Atelier Roma; nr. inv. 30.170.
58.Domitianus Caesar; denar; AR;
axa 6; 2,66 gr; 17,5 – 15,6 mm; RIC.,
vol. II, p.121, nr. 42; anul 80 ;
Atelier Roma; nr. inv. 30.171.
59.Domitian; denar; AR; axa 6;
3,18 gr; 19,3 – 18,8 mm; RIC.,
vol.II, p. 166,nr. 101; anul 87;
Atelier Roma; nr. inv. 30.172.
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60.Domitian; denar; AR; axa 6;
3,11 gr; 17,4 – 16,3 mm; RIC.,vol.II,
p.170, nr.135; anii 88 -89;
Atelier Roma; nr. inv. 30.173.
61.Domitian; denar; AR; axa 6;
2,96 gr; 18,1 – 17,6 mm; RIC.,vol.II,
p.170, nr.138; anii 88 – 89;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 174.
62.Domitian; denar; AR; axa 6;
3,19 gr.; 18,5 -18,3 mm; RIC., vol.II,
p.170, nr. 138; anii 88 – 89;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 175.
63.Domitian; denar; AR; axa 6;
3,30 gr; 18,7 – 17,9 mm; RIC., vol.II,
p. 170, nr. 140; anii 88 – 89;
Atelier Roma; nr. Inv. 30.176.
64.Domitian; denar; AR; axa 6;
3,14 gr; 18,7 – 16,8 mm; RIC.,vol.II,
p.171, nr. 150; anul 90;
Atelier Roma; nr. inv. 30.177.
65.Domitian; denar; AR; axa 6;
3,25 gr; 18,8 – 17,8 mm; RIC., vol.II,
p. 172, nr. 155; anii 90 – 91;
Atelier Roma; nr. inv. 30.178.
66.Domitian; denar; AR; axa 7;
3,12 gr; 17,4 – 17,2 mm; RIC., vol.II,
p. 172, nr.157; anul 91;
Atelier Roma; nr. inv. 30.179.
67.Domitian; denar; AR; axa 6;
3,19 gr; 18,8 -18 mm; RIC.,vol.II,
p. 171, nr. 150; anul 90;
Atelier Roma; nr. inv. 30.180.
68.Domitian; denar; AR; axa 6;
3,39 gr; 18,3 – 18,1 mm; RIC., vol.II,
p. 173, nr.167 a; anul 92;
Atelier Roma; nr. inv. 30.181.
69. Domitian; denar; AR ; axa 6;
3,09 gr; 17,1 – 15,6 mm; RIC., vol.II,
p. 174, nr. 172; anii 92 – 93;
Atelier Roma; nr. inv. 30.182.
70. Domitian; denar; AR; axa 6;

3,24 gr; 18,1 – 16, 3 mm; RIC., vol.II,
p. 174, nr. 174; anii 92 – 93;
Atelier Roma; nr. inv. 30.183.
71. Domitian; denar; AR; axa 6;
2,99 gr; 18,2 – 17,6 mm; RIC.,vol. II,
p. 175, nr. 187; anul 95;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 184.
72. Domitian; denar; AR; axa 6;
2,62 gr; 18,8 – 16,9 mm; RIC., vol. II,
p.176,nr. 190; anul 96;
Atelier Roma; nr. inv. 30.185.
73. Domitian; denar; AR; axa 6;
2,91 gr; 17,8 -17,3 mm; RIC., vol.II,
p.176,nr. 193; anii 95 – 96;
Atelier Roma; nr.inv. 30.186.
74.Nerva; denar; AR; axa 6 ;
3,18 gr; 18 – 17,4 mm; RIC.,vol.II,
p. 223, nr. 1; anul 96;
Atelier Roma; nr. inv. 30.187.
75.Nerva; denar; AR; axa 5;
3,06 gr; 16,8 – 16,3mm; RIC.,vol.II,
p. 223, nr. 3; anul 96;
Atelier Roma; nr. inv. 30.188.
76.Nerva; denar; AR; axa 6;
3,04 gr ; 17,8 – 17,5 mm; RIC.,
vol.II, p. 223, nr. 7; anul 96;
Atelier Roma; nr. inv. 30.189.
77.Nerva; denar; AR; axa 6;
3,10 gr; 17,,8 – 17 mm; RIC., vol.II,
p. 223, nr. 9 ; anul 96;
Atelier Roma; nr. inv. 30.190.
78.Nerva; denar; AR; axa 6;
3,22 gr ; 16,3 – 16,2 mm;RIC.,vol.II,
p. 224, nr. 19; anul 97;
Atelier Roma; nr.inv. 30.191.
79.Nerva; denar; AR; axa 6;
2,75 gr;17,4 -16,9mm; RIC.,vol.II,
p. 224, nr. 24; anul 97;
Atelier Roma; nr. inv. 30.192.
80.Nerva; denar; AR; axa 6;
3,11 gr; 17,4-16,2 mm;RIC.,
vol. II, p. 224, nr.24; anul 97;
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Atelier Roma; nr.inv. 30.193.
81.Nerva; denar; AR; axa 6;
2,62 gr; 16,9 -16,1 mm;RIC.,vol. II,
p. 225, nr. 25; anul 97;
Atelier Roma; nr. inv. 30.194.
82.Nerva; denar; AR; axa 6;
3,03 gr; 17,3- 16,3mm;RIC.,vol.II,
p. 225,nr. 34; anul 97;
Atelier Roma; nr. inv. 30.195.
83.Nerva; denar; AR; axa 6;
3,24 gr; 17,8 – 17,5 mm;RIC.,vol.II,
p. 225, nr. 34; anul 97;
Atelier Roma; nr. inv. 30.196.
84.Traian; denar; AR; axa 6;
3,03 gr; 19,4 -17,7 mm;RIC., vol.II,
p. 245, nr. 9; anii 98 – 99;
Atelier Roma; nr. inv. 30.197.
85.Traian; denar; AR; axa 6;
2,73 gr; 17,4 – 17,1mm;RIC.,vol.II,
p . 245, nr. 9; anii 98 -99;
Atelier Roma; nr.inv. 30.198.
86.Traian, denar; AR; axa 7;
2,64 gr; 18,5- 17,3mm;RIC.,vol.II,
p. 245,nr.12 ; anii 98 – 99;
Atelier Roma, nr. inv. 30.199.
87.Traian; denar; AR; axa 5;
3,39 gr; 19,5-18,3mm;RIC.,vol.II,
p. 245,nr. 12 ; anii 98 -99;
Atelier Roma; nr. inv. 30.200
88.Traian; denar; AR; axa 5;
2,91 gr; 17,8- 17,1mm;RIC.,vol. II,
p. 246, nr. 22; anii 98 – 99;
Atelier Roma; nr. inv. 30.201.
89.Traian; denar; AR; axa 6;
3,02 gr; 19,3- 18,3mm; RIC., vol.II,
p. 247, nr. 38; anul 100;
Atelier Roma; nr.inv. 30.202.
90.Traian; denar; AR; axa 6;
3,35 gr; 19,2-18; RIC., vol. II,
p. 247, nr. 41; anul 100;
Atelier Roma; nr. inv. 30.203.

91.Traian; denar; AR; axa 6;
3,38 gr; 18,9-18,5 mm;RIC., vol.II,
p. 247 nr. 41; anul 100;
Atelier Roma; nr. inv. 30.204.
92.Traian;denar; AR; axa 7;
3,25 gr; 18,8- 18,7 mm;RIC.,
vol.II, p. 247, nr. 42; anul 100;
Atelier Roma; nr.inv. 30.205.
93.Traian; denar; AR; axa 7;
2,32 gr; 18,2-17,7mm;RIC.,vol.II
p. 247, nr.49; anii 101 – 102;
Atelier Roma; nr. inv. 30.206.
94.Traian; denar; AR; axa 6;
2,73 gr; 18,5-17,9mm;RIC.,vol.II,
p.248,nr.58; anii 101-102;
Atelier Roma; nr.inv. 30.207.
95.Traian; denar; AR; axa 7;
3,03 gr; 18- 17,6 mm;RIC.,vol.II,
p. 248, nr. 58; anii 101- 102;
Atelier Roma; nr. inv. 30.208.
96.Traian; denar;AR; axa 7;
2,71 gr; 19 – 17 mm;RC.,vol.II,
p. 248, nr. 60; anii 101 – 102.
Atelier Roma ; nr. inv. 30.209.
97.Traian; denar; AR; axa 6;
2,44 gr; 17,9- 17,7 mm;RIC.,vol.II,
p.248,nr.60; anii 101 -102;
Atelier Roma; nr.inv. 30.210.
98.Traian; denar; AR; axa 6;
2,75 gr; 19,5 -18,3mm;RIC.,vol.II,
p. 248, nr. 60; anii 101 -102;
Atelier Roma; nr. inv. 30.211.
99.Traian; denar; AR; axa 6;
2,25 gr; 18,3 -17,4 mm;RIC.,vol.II,
p. 248, nr.60; anii 101-102;
Atelier Roma; nr. inv. 30.212.
100. Traian; denar; AR; axa 6;
2,59 gr; 18,4 – 16,3 mm;RIC.,vol.II,
p. 248, nr. 64; anii 1101 – 102;
Atelier Roma; nr. inv. 30.213.
101. Traian; denar; AR; axa 2;
2,99 gr; 20,2 -17 mm;RIC., vol.II,
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p. 251, nr. 98; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.214.

112.

Traian; denar; AR; axa 6;
2,78 gr; 18,1 – 17,8 mm;RIC.,vol.II,
p. 253, nr. 128; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.225.

102. Traian; denar; AR; axa 6;
2,70 gr; 17,8 – 16 mm;RIC., vol.II,
p. 252, nr. 115; anii 103 -111,
Atelier Roma; nr. inv. 30.215.

113.

103. Traian; denar; AR; axa 7;
2,75 gr; 19,3 – 17,4mm;RIC.,vol.II,
p. 252, nr. 115; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.216.

114.

104. Traian; denar; AR; axa 7;
2,90 gr; 19,5- 18,5 mm;RIC.,vol.II,
p.252, nr. 116; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr.inv. 30.217.
105. Traian; denar; AR; axa 6;
2,53 gr; 18,3-17,3mm;RIC.,vol.II,
p. 252, nr. 118; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.218.
106. Traian; denar; AR; axa 6;
2,56 gr; 19,5 – 17,3 mm;RIC.,vol.II,
p. 252, nr. 118; anii 103 - 111;
Atelier Roma; nr.inv. 30.219.
107. Traian; denar; AR; axa 7;
3,01 gr; 19 – 17,4 mm;RIC., vol.II,
p. 252, nr. 119; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr.inv. 30.220.
108.
Traian; denar; AR; axa 6;
2,55 gr; 19,3 – 17,8 mm;RIC.,vol. II,
p. 252, nr. 118; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.221.
109.
Traian; denar; AR; axa 6;
2,78 gr; 17,9 – 16,9 mm;RIC.,vol.II,
p. 252, nr. 119; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.222.
110.
Traian; denar; AR; axa 6;
3,11 gr; 17,7 – 17,1 mm;RIC.,vol.II,
p. 252, nr. 218; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.223.
111.
Traian; denar; AR; axa 7;
2,76 gr; 19,1 – 18 mm; RIC.,vol.II,
p. 252, nr.122; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr.inv. 30.224.

Traian; denar; AR; axa 6;
2,75 gr; 18 – 16,9 mm;RIC., vol.II,
p. 253, nr.128 ; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.226.

Traian; denar; AR; axa 7;
2,83 gr; 18,8 – 18,2 mm;RIC:,vol.II,
p. 253, nr.128; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.227.

115.
Traian; denar; AR, axa 7;
2,73 gr; 19 – 18 mm; RIC.,vol. II,
p. 253, nr. 131; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.228.
116.
Traian; denar; AR; axa 6;
2,79 gr; 19,3 – 18 mm;RIC., vol.II,
p. 253, nr. 130; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.229.
117.
Traian; denar; AR; axa 7;
2,81 gr; 19,1 -17 mm;RIC., vol.II,
p. 253, nr. 131; anii 103 -111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.230.
118. Traian ; denar; AR; axa 7;
2,88 gr; 18 -17,1 mm;RIC., vol.II,
p.253, nr.142; anii 103 -111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.231.
119.
Traian; denar; AR; axa 7;
2,59 gr;18,3 –18,1 mm;RIC.,vol.II,
p. 254, nr. 147; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.232.
120. Traian; denar; AR; axa 6;
3,10 gr; 17,5- 16,9 mm; RIC.,vol.II,
p. 254, nr. 147 a; anii 103 -111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.233
121. Traian; denar; AR; axa 6;
2,95 gr; 18,8- 18,2mm;RIC.,vol.II,
p. 253, nr.128; anii 103 -111;
Atelier Roma; nr.inv. 30.234.
122. Traian; denar; AR; axa 7;
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2,80 gr; 18,9-17,8mm;RIC.,vol,II,
p. 255, nr. 166; anii 103 -104;
Atelier Roma; nr. inv. 30.235.
123. Traian; denar;AR; axa 7;
3,12 gr; 19,7 -18,2 mm;RIC.,vol.II,
p. 256, nr. 184; anii 103 -111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.236.
124.Traian;denar; AR; axa 6;
2,88gr;18,9- 18,4mm;RIC.,vol.II,
p. 257,nr.190; anii 103 – 111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.237.
125. Traian; denar,AR; axa 7;
2,86 gr; 18 -17,6mm;RIC.,vol.II,
p. 258, nr. 218; anii 103 -111;
Atelier Roma; nr. inv. 30.238.
126. Traian; denar;AR; axa 7;
2,96 gr; 20,4- 18,1 mm;RIC.,
vol.II,p. 261, nr. 252; anii 112 - 114;
Atelier Roma; nr. inv. 30.239.
127. Traian; denar; AR; axa 6;
2,86 gr; 18 -16,7 m;RIC.,vol.II,
p. 261, nr. 245; anii 112- 114;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 240.
128.Traian; denar; AR; axa 6;
2,84 gr; 18,4 -17,8mm;RIC.,vol.II,
p. 263, nr. 266; anii 112 – 114;
Atelier Roma; nr. inv. 30.241.
129. Traian; denar; AR; axa 7;
3,01 gr; 18,3-17,3 mm;RIC.,vol.II,
p. 263; nr. 270; anii 112 – 114;
Atelier Roma; nr. inv. 30.242.
130. Traian; denar;AR; axa 6 ;
2,80 gr; 19,2-17,7mm; RIC.,vol.II,
p. 267, nr. 318; anii 114 -117;
Atelier Roma; nr.inv. 30. 243
.Traian; denar; AR; axa 7;
2,96 gr; 18,8 – 17mm;RIC.,vol.II,
p. 266, nr. 317; anii 114 – 117;
Atelier Roma; nr. inv. 30.244.

Atelier Roma; nr. inv. 30. 245.
133. Traian; denar;AR; axa 6;
2,84gr;18,4- 6,5mm;RIC.,vol.II,
p. 267, nr. 329- variantă; dar
descrierea revers: Pax, cu voal
spre stânga,ține o floare și
cornul abundenței . Anii 114- 117;
Atelier Roma; nr. inv. 30.246.
134. Traian; denar; AR ; axa 7;
3,04 gr; 19,3 – 16,3mm;RIC.,vol.II,
p. 267,nr. 329; anii 114 -117;
Atelier Roma; nr. inv. 30.247.
135. Traian; denar; AR; axa 7;
2,86 gr; 18,7 – 16,9mm;RIC.,vol.II,
p. 267, nr. 331; anii 114 – 117;
Atelier Roma; nr. inv. 30.248.
136 Traian; denar; AR; axa 6;
2,46 gr; 18,7 – 18,5 mm;RIC.,vol.II,
p. 268, nr. 337; anii 114 – 117;
Atelier Roma; nr. inv. 30.249.
137. Traian;denar; AR; axa 7;
2,95 gr; 19,7 –18,3mm;RIC.,vol.II,
p.268, nr. 337; anii 114 -117;
Atelier Roma; nr. inv. 30.250.
138. Traian; denar; AR; axa 7;
3,11 gr;18,7-17,2mm;RIC.,vol.II,
p. 268, nr. 338; anii 114 -117;
Atelier Roma; nr. inv. 30.251.
139. Traian; denar; AR; axa 6;
2,84 gr; 17,7-16 mm;RIC.,vol.II,
p. 268,nr. 347; anii 114 – 117;
Atelier Roma; nr.inv. 30.252.
140. Traian; denar; AR; axa 6;
2,43 gr;19,1-17,1mm;RIC.,vol.II,
p. 268, nr. 347; anii 114 – 117;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 253.

131.

132. Traian; denar; AR; axa 8;
2,93 gr; 18,7-17,4 mm;RIC.,vol.II,
p. 267, nr. 318; anii 114 – 117;

141. Traian; denar; AR; axa 6 ;
3,05 gr; 17,8-16,1mm;RIC.,vol. II,
p. 269, nr. 361; anii 114 – 117;
Atelier Roma; nr. inv. 30.254.
142.Traian; denar;AR; axa 6 ;
2,96 gr; 19,5 -17mm;RIC:,vol.II,
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p. 268, nr. 353; anii 114 – 117;
Atelier Roma; nr. 30.255.
143. Traian; denar; AR; axa 6 ;
2,80 gr;18,9- 18,5mm;RIC.,vol.II,
p. 270, nr. 370; anii 114 -117;
Atelier Roma; nr. inv. 30.256.
144.Plotina; denar;AR; axa 8;
2,61 gr; 19,2-18,5 mm;RIC.,vol.II,
p. 298, nr.733; anii 105 -121;
Atelier Asia Mică; nr. inv. 30.257.
145. Matidia; denar; AR; axa 6;
2,32 gr; 19,9-17,5 mm;RIC.,
vol.II, p. 300, nr. 758; anii 107 – 114;
Atelier Asia Mică; nr. inv. 30.258.
146. Hadrian; denar;AR; axa 7;
2,66 gr;18,4-17,5mm;RIC.,vol.II,
p.339, nr. 5; anul 117;
Atelier Roma; nr. inv. 30.259.
147. Hadrian; denar; AR; axa 7;
2,73gr;18,8-17mm;RIC.,vol.II,
p. 340,nr. 11; anul 117;
Atelier Roma; nr. inv. 30.260
148. Hadrian; denar;AR; axa 8;
2,68 gr; 18,3-17mm; RIC.,vol.II,
p. 345, nr. 44; anul 118;
Atelier Roma; nr. inv. 30.261.
149. Hadrian; denar;AR; axa 6;
2,74 gr; 19,1- 16,8mm;RIC.,vol.II,
p. 345, nr. 39 b; anul 118;
Atelier Roma; nr.inv. 30.262.
150.Hadrian; denar;AR; axa 7;
3,37 gr;17,8-16,7mm;RIC.,vol.II,
p.345, nr. 46; anul 118;
Atelier Roma; nr. inv. 30.263.
151. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,39 gr; 18,6-17mm;RIC.,vol.II,
p. 348, nr. 67; anii 119 -122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.264.
152. Hadrian; denar;AR; axa 7;
2,90 gr;18,1- 17,6mm;RIC.,vol.II,
p. 348, nr. 67; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.265.

153. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,81 gr;17,9-17,5 mm;RIC.,vol.II,
p. 349, nr. 69; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.266.
154. Hadrian; denar;AR; axa 8;
3,02 gr;17,7-16,5mm;RIC.,vol.II,
p.349, nr. 77; anii 119 -122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.267.
155. Hadrian;denar; AR; axa 6;
2,45 gr; 18-17,4mm;RIC.,vol.II,
p. 349, nr. 77; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.268.
156. Hadrian;denar; AR; axa 6;
2,93 gr; 18,2-18,1mm;RIC.,vol.II,
p. 349, nr. 77; anii 119 -122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.269.
157. Hadrian; denar;AR; axa 6;
2,96 gr; 18,7-17,2mm;RIC.,vol.II,
p. 349, nr. 77; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.270.
158. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,83 gr; 17,9 – 16,4mm;RIC.,vol.II,
p. 349, nr.78; anii119 – 122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.271.
159. Hadrian; denar; AR; axa 7;
3,10 gr; 19,2 -17,4 mm;RIC., vol.II,
p. 350, nr.82; anii 119 – 12;
Atelier Roma; nr. inv. 30.272.
160. Hadrian; denar; AR, axa 8;
2,53 gr; 18,8-18,3 mm;RIC.,vol.II,
p. 350, nr. 82; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.273;
161. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,83 gr;18,2-16,8mm;RIC.,vol.II,
p.351, nr. 88; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.274.
162. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,80 gr;18,7- 17mm;RIC., vol.II,
p. 351, nr. 90; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.275.
163. Hadrian; denar; AR; axa 6;
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2,90 gr; 19,1-18,5mm;RIC.,vol.II,
p. 351, nr. 95; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.276.
164. Hadrian; denar;AR; axa 6;
2,66 gr;18,6 -15,9 mm;RIC.,vol.II,
p.352, nr. 98; anii 119 -122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.277.
165. Hadrian;denar; AR; axa 7;
2,86 gr; 19,2-18,4 mm;RIC.,vol.II,
p.352, nr. 98; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr. inv. 30..278.
166. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,79 gr; 17,9- 17,6 mm;RIC.,vol.II,
p. 353, nr.110; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr.inv. 30.279.
167. Hadrian; denar; AR; axa 7 ;
2,40 gr;18,8-17,5 mm;RIC.,vol.II,
p. 354, nr. 115; anii 119 -122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.280.
168. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,93 gr; 18,3-16,8mm;RIC.,vol.II,
p.354, nr. 116; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.281.
169.Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,56 gr;18,2-17,5 mm;RIC.,vol.II,
p. 355, nr. 126; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr. inv. 30.282.
170. Hadrian; denar; AR; axa 7;
2,50 gr;18,9-17,9mm;RIC.,vol.II,
p. 356, nr. 122; anii 119 – 122;
Atelier Roma; nr.inv. 30.283.
171. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,62 gr;18,7-16,3mm;RIC.,vol.II,
p. 358, nr.147; anii 125 -128;
Atelier Roma; nr. inv. 30.284.
172. Hadrian;denar; AR; axa 5;
2,32 gr;17,4-16,1mm;RIC.vol.II,
p.360, nr. 169; anii 125 – 128;
Atelier Roma; nr. inv. 30.285.
173. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,93 gr;18,3-17,7mm;RIC.,vol.II,
p. 360, nr. 172; anii 125 – 128;

Atelier Roma; nr. inv. 30.286.
174. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,82 gr; 18,3-18,1mm;RIC.,vol.II,
p. 360, nr. 173; anii 125 – 128;
Atelier Roma; nr. inv. 30.287.
175. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,78 gr; 18,1-17,2mm;RIC.,vol.II,
p.360, nr. 174; anii 125 -128;
Atelier Roma; nr.inv. 30.288.
176. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,71 gr; 19-17mm; RIC.,vol.II,
p. 360, nr. 175; anii 125 – 128;
Atelier Roma; nr. inv. 30.289.
177. Hadrian; denar; Ar; axa 7;
2,87 gr;18,5-17mm;RIC.,vol.II,
p.361, nr. 181; anii 125 – 128;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 290.
178. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,68 gr; 18,9-17,5mm;RIC.,vol.II,
p.361, nr.181; anii 125 – 128;
Atelier Roma; nr. inv. 30.291.
179. Hadrian;denar; AR; axa 6;
2,50 gr.;19,2-18,9mm;RIC.,vol.II,
p.362, nr. 197; anii 125 – 128;
Atelier Roma; nr. inv. 30.292.
180. Hadrian; denar; AR; axa 12;
2,45 gr;19,7- 18,9mm;RIC.,vol.II,
p. 362, nr. 202; anii125 - 128;
Atelier Roma; nr, inv. 30.293.
181. Hadrian;denar; AR; axa 6;
2,52 gr; 19,3-17,8mm;RIC.,vol.II,
p.364, nr. 213; anii 132 – 134;
Atelier Roma; nr. inv. 30.294.
182. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,71 gr; 18,8- 15,9mm;RIC.,vol.II,
p. 364, nr. 215; anii 132 -134;
Atelier Roma; nr. inv. 30.295.
183. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,93 gr; 18,4 -16,6mm;RIC.,vol.II,
p.367, nr. 228; anii 134 -138;
Atelier Roma; nr. inv. 30.296.
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184. Hadrian;denar; AR; axa 12;
3,08 gr; 19- 17,5mm;RIC., vol.II,
p. 368, nr. 240; anii 134 – 138;
Atelier Roma; nr. inv. 30.297.
185. Hadrian;denar; AR; axa 7;
2,47 gr;16,6 – 15,9 mm;RIC.,vol.II,
p.368, nr. 241 A; anii 134 -138;
Atelier Roma; nr. inv. 30.298.
186. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,71 gr; 17,6 -17,1mm;RIC.,vol.II,
p. 369 nr. 256; anii 134 -138;
Atelier Roma; nr. 30.299.
187. Hadrian;denar; AR; axa 6;
2,96 gr; 17,4- 16,5mm;RIC.,vol.II,
p.369, nr. 256; anii 134 -138;
Atelier Roma; nr. 30.300.
188. Hadrian; denar; AR; axa 6;
3,05 gr;17,9- 17,4mm;RIC.,vol.II,
p. 371, nr. 267; anii 134 – 138;
Atelier Roma; nr. inv. 30.301.
189. Hadrian;denar;AR; axa 6;
2,87 gr; 18,2 – 16,4 mm;RIC.,vol.II,
p.371, nr. 268; anii 134 – 138;
Atelier Roma; nr. inv. 30.302.
190. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,98 gr; 17,3 -15,6mm;RIC.,vol.II,
p.371, nr. 268; anii 134 – 138;
Atelier Roma; nr. inv. 30.303.
191. Hadrian; denar; AR; axa 7;
2,88 gr; 19-18,3mm;RIC., vol.II,
p. 374, nr. 297; anii 134 – 138;
Atelier Roma; nr. inv. 30.304.
192. Hadrian; denar; AR; axa 6;
3,09 gr; 18,6-16,9mm;RIC.,vol.II,
p. 374, nr. 299; anii 134 -138;
Atelier Roma; nr. inv. 30.305.
193. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,41 gr; 17,5-16,8 mm;RIC., vol.II,
p. 375, nr. 307; anii 134 – 138;
Atelier Roma; nr. inv. 30.306.
194. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,76 gr;19,6 -18,8mm;RIC.,vol.II,

p.380, nr. 343; anii 134 – 138;
Atelier Roma; nr.inv. 30.307.
195. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,70 gr;18,8 – 17,6mm;RIC.,vol.II,
p.380, nr, 343; anii 134 – 138;
Atelier Roma; nr, inv. 30.308
196. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,89 gr; 17,6-16,2mm;RIC.,vol.II,
p.380, nr. 345; anii 134- 138;
Atelier Roma; nr.inv. 30.309.
197. Hadrian; denar; AR; axa 6;
2,77 gr; 17,9-16,2mm;RIC.,vol.II,
p. 381, nr. 359; anii 134 – 138;
Atelier Roma; nr. inv. 30.310.
198. Hadrian;denar; AR; axa 6;
2,90 gr; 18,9 – 16,5mm;RIC.,vol.II,
p. 382, nr. 367; anii 134 – 138;
Atelier Roma; nr. inv. 30.311.
199. Sabina; denar; AR; axa 6;
2,73 gr; 16, –16,2mm;RIC.,vol.II,
p. 386, nr. 390; anii 128 -137;
Atelier Roma; nr. inv. 30.312.
200. Sabina; denar; AR; axa 6;
2,95 gr; 17,9-17,3mm;RIC.,vol.II,
p. 386; nr. 390; anii 128 – 137;
Atelier Roma; nr. inv. 30.313.
201. Sabina; denar; AR; axa 6;
2,59 gr;17,4-16,7mm;RIC.,volI,
p. 386, nr. 391; anii 128 -137;
Atelier Roma; nr. inv. 30.314.
202. Sabina; denar; AR; axa 7;
2,73 gr;17,5-17,2mm;RIC.,vol.II,
p. 387, nr. 396; anii 128 – 137;
Atelier Roma; nr. inv. 30.315.
203. Hadrian pentru Antoninus Pius;
denar; AR, axa 6; 2,79 gr; 18,116,8mm;RIC.,vol.II, p.393,
nr. 439; anul 137; Atelier
Roma; nr.inv. 30.316.
204.Antoninus Pius; denar; AR, axa 6;
2,82 gr; 17,5-15,5 mm;RIC.,vol.III,
p. 26, nr.10; anul 138;
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Atelier Roma; nr. inv. 30.317.
205. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
3,01 gr; 18,5-17,1mm;RIC.,vol.III,
p. 29; nr. 28; anul 139;
Atelier Roma; nr. inv. 30.318.
206. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,92 gr;17,7- 17mm;RIC.,vol.III,
p. 31, nr. 48; anul 139;
Atelier Roma; nr.inv. 30.319.
207. Antoninus Pius; denar;AR;axa 6;
2,78 gr;18,8-16,8;RIC.,vol.III,
p.32, nr.58; anul 139;
Atelier Roma; nr. inv. 30.320.
208. Antoninus Pius;denar;AR;axa 6;
2,52 gr; 18,1-16,9mm;RIC.,vol.III,
p. 32,nr. 58; anul 139;
Atelier Roma; nr. inv. 30.321.
209. Antoninus Pius; denar; AR; axa 6;
2,87 gr;18- 16,9mm;RIC.,vol. III,
p. 33, nr. 61; anii 140 – 143;
Atelier Roma; nr. inv. 30.322
210. Antoninus Pius;denar;AR;axa 6;
2,59 gr; 17,8-17,2mm; RIC.,vol.III,
p.33, nr. 65; anii 140 – 143;
Atelier Roma; nr. inv. 30.323.
211. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,41 gr;17,1- 16,5mm;RIC.,vol.III;
p. 33, nr. 63 B; anii 140 – 143;
Atelier Roma; nr. inv. 30.324.
212. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,60 gr; 17,5-17mm;RIC.,vol.III,
p. 40, nr. 111 e; anii 143- 144;
Atelier Roma; nr. inv. 30.325.
213. Antoninus Pius;denar;AR; axa 7;
2,96 gr;18,3-16,8mm;RIC.,vol.III,
p. 42, nr. 130; anii 145 – 161;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 326.
214. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
3.06 gr; 17,1-16,4 mm;RIC.,vol.III,
p.43, nr. 136; anii 145 -161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.327.

215.Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
2,92 gr;17,8-16,7mm;RIC.,vol.III,
p.44, nr. 143; anii 145 – 161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.328.
216. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,78 gr;18,7-17,2mm;RIC.vol.III,
p. 44, nr. 143; anii 145 – 161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.329.
217. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
2,87 gr; 17,3-17mm;RIC.,vol.III,
p. 44, nr. 144; anii 145 – 161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.330.
218. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
3,03 gr;17-16 mm;RIC.,vol.III,
p. 45, nr.156 A a; anii 145 – 161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.331.
219. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,59 gr; 18,6-16,7mm;RIC.,vol,III,
p. 45, nr. 156 A a; anii 145 – 161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.332.
220. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,54 gr;16,2-15,9 mm;RIC.vol.,III,
p. 45, nr. 156 A b; anii 145 – 161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.333.
221. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
2,79 gr; 18,1-16 mm;RIC.,vol.III,
p. 45, nr. 157; anii 145 – 161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.334.
222. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
2,75 gr; 17,6-17,3 mm;RIC.,vol.III;
p. 46, nr. 162; anii 147 – 148;
Atelier Roma; nr. inv. 30.335.
223. Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
3,04 gr; 18,4-17,1 mm;RIC.,vol.III,
p.46, nr. 162 ; anii 147 -148;
Atelier Roma; nr.inv. 30.336.
224. Antoninus Pius;denar;AR; axa 12;
2,67 gr; 18,2-17,1mm;RIC.,vol.III,
p.48, nr. 180; anii 148 -149;
Atelier Roma; nr.inv. 30.337.
225. Antoninus Pius; denar;AR; axa 12;
3,10 gr;17,6-17,3 mm;RIC.,vol.III,
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p.48, nr. 181; anii 148 – 149;
Atelier Roma; nr.inv. 30.338.
226. Antoninus Pius;denar;AR; axa 12;
2,82 gr;16,7-15,9mm;RIC.,vol.III,
p. 49, nr. 188; anii 149 -150;
Atelier Roma; nr. inv. 30.339.
227. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,84 gr;18,6-17,2;RIC., vol. III,
p. 49, nr. 194; anii 150 -151;
Atelier Roma; nr. inv. 30.340.
228. Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
2,74 gr;18,4-16,2mm;RIC.,vol.III,
p. 51, nr. 203; anii 151 – 152;
Atelier Roma; nr. inv. 30.341.
229.

Antoninus Pius;denar;AR; axa 12;
2,88 gr; 18-16,7 mm;RIC.,vol. III,
p. 53, nr. 219; anii 152 -153;
Atelier Roma; nr. inv. 30.342.

230. Antoninus Pius; denar; AR; axa 6;
2,94 gr;17,7- 17mm;RIC.,vol. III,
p. 53, nr. 221; anii 152 – 153;
Atelier Roma; nr. inv. 30.343.
231. Antoninus Pius; denar;AR; axa 12;
2,87 gr; 17,4-16,9 mm;RIC.,vol.III,
p. 53, nr. 222; anii 152 – 153;
Atelier Roma; nr. inv. 30.344.
232. Antoninus Pius; denar; AR; axa 6;
2,97 gr; 17-16 mm;RIC.,vol.III,
p. 54, nr. 229 a; anii 153 – 154;
Atelier Roma; nr. inv. 30.345.
233. Antoninus Pius; denar;AR; axa 12;
2,43 gr; 17,8 – 17,4 mm;RIC., vol.III,
p. 54, nr. 231; anii 153 – 154;
Atelier Roma; nr. inv. 30.346.
234. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
2,53 gr; 17,2-16,4 mm;RIC.,vol.III,
p. 55, nr. 238; anii 154 -155;
Atelier Roma; nr. inv. 30.347.
235.

Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
2,71 gr; 17,5 -17,2 mm;RIC.,vol.III,
p. 55, nr. 239; anii 154 – 155;
Atelier Roma; nr. inv. 30.348.

236. Antoninus Pius; denar; AR; axa 6;
2,84 gr; 18,6 – 17,7 mm;RIC.,vol.III,
p. 55, nr. 239; anii 154 – 155;
Atelier Roma; nr. inv. 30.349.
237. Antoninus Pius; denar;AR; axa6;
2,36 gr; 17,4- 15,8 mm;RIC.,vol.III,
p. 55, nr. 240; anii 154 – 155;
Atelier Roma; nr. inv. 30.350.
238. Antoninus Pius; denar;AR; axa 12;
3,01 gr; 17,2- 15,7 mm; RIC.,vol.III,
p. 56, nr. 246; anii 155 – 156;
Atelier Roma; nr. inv. 30.351.
239. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,90 gr;17,2-16,4 mm;RIC., vol.III,
p. 56, nr. 248; anii 155 – 156;
Atelier Roma; nr. inv. 30.352.
240.

Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
2,71 gr; 17,9-17,2mm;RIC.,vol. III,
p. 56, nr. 248; anii 155 -156;
Atelier Roma; nr. inv. 30.353.

241. Antoninus Pius;denar;AR;axa 6;
2,60 gr; 18,4-15,4 mm;RIC.,vol.III,
p. 56, nr. 249; anii155 – 156;
Atelier Roma; nr. inv. 30.354.
242. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,78 gr;17,6 – 16,4 mm;RIC.,vol.III,
p. 56, nr. 249; anii 155 -156;
Atelier Roma; nr. inv. 30.355.
243. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
2,16 gr; 16,8 -14,1 mm;RIC.,vol.III,
p. 56, nr. 251; anii 155 - 156;
Atelier Roma; nr. inv. 30.356.
244.

Antoninus Pius;denar;AR; axa 12;
3,06 gr;17,8-16,7 mm;RIC.,vol.III,
p. 56, nr. 254; anii 155 – 156;
Atelier Roma; nr. inv. 30.357.

245. Antoninus Pius; denar;AR; axa 5;
2,91 gr; 17,5-16,9 mm;RIC.,vol.III,
p. 57, nr. 262; anii156 – 157;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 358.
246.

Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
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1,92 gr; 16,8 – 16,4mm;RIC.,vol.III,
p.57, nr. 260; anii 156 – 157;
Atelier Roma; nr. inv. 30.359.
247.

Antoninus Pius;denar;AR; axa 12;
2,15 gr; 17,2-16,8 mm; RIC.,vol.III,
p. 57, nr. 260; anii 156 – 157;
Atelier Roma; nr. inv.30.360.

248. Antoninus Pius; denar; AR; axa 12;
2,51 gr; 18- 16mm; RIC.,vol.III,
p. 57, nr.260; anii 156 – 157;
Atelier Roma; nr. inv. 30.361.
249. Antoninus Pius; denar; AR; axa 12;
2,72 gr; 17,3-17,1 mm;RIC., vol.III,
p. 57, nr. 260; anii 156 – 157;
Atelier Roma; nr. inv. 30.362.
250. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,93 gr;17,5 -16,8 mm;RIC.,vol.III,
p. 57,nr. 262; anii 156 – 157;
Atelier Roma; nr. inv. 30.363.
251. Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
2,50 gr; 17,7-15,3mm;RIC.,vol.III,
p. 57, nr. 262; anii 156 – 157;
Atelier Roma; nr. inv. 30.364.
252. Antoninus Pius; denar; AR; axa 6;
2,44 gr; 16,9-16,2mm;RIC.,vol.III,
p. 57, nr. 264; anii 156 – 157;
Atelier Roma; nr. inv. 30.365.
253. Antoninus Pius; denar; AR; axa 6;
2,25 gr; 17-15,4 mm; RIC.,vol.III,
p. 57, nr. 264; anii 156 – 157;
Atelier Roma; nr. inv. 30.366.
254. Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
2,84 gr; 17,3- 16,8 mm;RIC.,vol.III,
p. 57, nr. 264; anii 156 – 157;
Atelier Roma; nr. inv. 30.367.
255. Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
2,86 gr;17,2- 16,4 mm;RIC.,vol.III,
p. 57, nr. 264; anii 156 – 157;
Atelier Roma; nr. inv. 30.368.
256. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
2,67 gr; 17- 16,3mm;RIC.,vol.III,
p. 57, nr. 264; anii 156 – 157;

Atelier Roma; nr. inv. 30.369.
257. Antoninus Pius; denar; AR; axa 3;
2,90; 17,4 – 16,8 mm; RIC.,vol.III,
p. 43, nr.137; anii 145 – 161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.370.
258. Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
2,62 gr; 16,9 – 16,5 mm;RIC.,vol.III,
nr. 58, nr. 272 a; anii 157 – 158;
Atelier Roma; nr. inv. 30.371.
259. Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
2,53 gr; 17,5 -16,5mm;RIC., vol.III,
p. 59, nr. 274; anii 157 – 158;
Atelier Roma; nr. inv. 30.372.
260. Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
3,04 gr; 17,7- 16,2 mm;RIC.,vol.III,
p. 59, nr. 274 ; anii 157 – 158;
Atelier Roma; nr. inv. 30.373.
261. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
2,56 gr; 16,3- 15,6 mm; RIC.,vol.III,
p. 59, nr. 274; anii 157 – 158;
Atelier Roma; nr. inv. 30.374.
262. Antoninus Pius;denar; AR; axa 12;
2,86 gr; 16,5- 15,7mm;RIC.,vol.III,
p. 59, nr. 274; anii 157 – 158;
Atelier Roma; nr. inv. 30.375.
263. Antoninus Pius; denar;AR; axa 12;
2,35 gr; 15,8 – 15,3 mm;RIC.,vol.III,
p. 59, nr. 274; anii 157 – 158;
Atelier Roma; nr. inv. 30.376.
264. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
3,13 gr; 17,3- 16,8 mm;RIC.,vol.III,
p. 59, nr. 275; anii 157 – 158;
Atelier Roma; nr. inv. 30.377.
265. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,68 gr; 16,8 – 16,4 mm;RIC.vol.III,
p. 59,nr. 275; anii 157 – 158;
Atelier Roma; nr. inv. 30.378.
266. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
3,17 gr;16,9 -16,3 mm; RIC.,vol.III,
p. 59, nr. 283 a; anii 157 – 158;
Atelier Roma; nr. inv. 30.379.
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267. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
3,21 gr;17,1- 16,2mm;RIC., vol.III,
p. 60, nr. 286 a; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.380.
268. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,85 gr; 18,2-17,2mm;RIC.,vol.III,
p. 60, nr.286 a; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.381.
269. Antoninus Pius;denar; AR; axa 12;
2,62 gr;17,4-17,1 mm; RIC.,vol.III,
p. 60, nr. 286 a; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.382;
270. Antoninus Pius; denar; AR; axa 6;
2,78 gr; 16,8-15,8mm;RIC.,vol III,
p. 60, nr. 286 a; anii 158 -159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.383.
271. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,62 gr; 16,9- 16,5 mm;RIC.,vol.III,
p. 60, nr. 286 a; anii 158 -159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.384.
272. Antoninus Pius;denar;AR; axa 7;
3,25 gr; 16,7 – 16 mm; RIC., vol. III,
p. 60, nr. 286 a; anii 158 – 159:
Atelier Roma; nr. inv. 30.385.
273. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
2,64 gr; 17,4 – 15,5 mm; RIC.,vol.III,
p. 60, nr. 286 a; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.386.
274. Antoninus Pius;denar; AR; axa 1;
2,99 gr; 16,7-16,2 mm; RIC.,vol.III,
p. 60, nr. 286 a; anii 158 -159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.387.
275. Antoninus Pius; denar; AR; axa 6;
2,74 gr ; 16,2- 15,9 mm;RIC.,vol.III,
p. 60, nr. 286 a; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.388.
276. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
2,77 gr; 17,9 -17 mm;RIC., vol. III,
p. 60, nr. 288; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.389.
277. Antoninus Pius;denar; AR; axa 12;
2,80 gr; 16,7 – 16,6 mm;RIC.,vol.III,

p. 60, nr. 290 a; anii 158 -159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.390.
278. Antoninus Pius; denar;AR; axa 12;
2,57 gr; 17,1 – 16,1 mm;RIC.,vol.III,
p. 60, nr. 290 a ; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.391.
279. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,82 gr; 17,8 – 16,9mm;RIC.,vol.III,
p. 60, nr. 290 a; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.392.
280. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,84 gr; 17,6 – 16,5 mm;RIC.,vol.III,
p. 60, nr. 290 a; anii 158 -159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.393.
281. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,96 gr; 17,9 – 17,5 mm;RIC.,vol.III,
p. 60, nr. 290 a; anii 158 -159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.394:
282. Antoninus Pius;denar; AR, axa 12;
2,60 gr; 17,6 – 17 mm;RIC.,vol.III,
p. 61, nr. 292 a; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.395.
283. Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
2,80 gr; 18,3 – 17,4mm;RIC.,vol.III,
p. 61,nr. 292 a; anii 158 -159;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 396.
284. Antoninus Pius; denar; AR; axa 6;
2,52 gr; 17,5 -16,8 mm; RIC.,vol. III,
p. 61, nr. 292 a ; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.397.
285. Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
2,71 gr; 17,2 -16mm; RIC., vol. III,
p. 61, nr.293 a; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30. 398.
286. Antoninus Pius; denar; AR; axa 6;
2,90 gr; 17,4 – 17,2 mm;RIC.,vol. III,
p. 62, nr.294 b; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.399.
287. Antoninus Pius; denar; AR; axa 6;
3,02 gr; 18 – 17,2 mm; RIC.,vol.III,
p. 62, nr. 294 b; anii 158 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.400.
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288. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,74 gr; 17,5 –16,4 mm;RIC.,vol. III,
p.62, nr. 294 b; anii 158 -159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.401.
289. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
2,71 gr; 17,5-17,2mm;RIC.,vol.III,
p. 62,nr. 294 b; anii 158 -159;
Atelier Roma; nr.inv. 30.402.
290. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,96 gr; 17,2-16,6mm;RIC.,vol.III,
p.62,nr. 297; anii 159 -160 ;
Atelier Roma; nr. inv. 30.403.
291. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6,
2,57 gr; 17,9-16,7mm;RIC.,vol.III,
p.62,nr. 299; anii 159 – 160;
Atelier Roma; nr. inv. 30.404.
292. Antoninus Pius;denar; AR; axa 6;
2,44 gr; 17,9- 17,2mm;RIC.,vol.III,
p. 62, nr. 299; anii 159 -160 ;
Atelier Roma; nr. inv. 30.405.
293. Antoninus Pius;denar;AR; axa 12;
2,66 gr;18,5-16,6 mm; RIC.,vol.III,
p. 62,nr. 299; anii 159 -160;
Atelier Roma,; nr. inv. 30.406.
294. Antoninus Pius; denar; AR; axa 12;
3,05 gr; 18,3-17,2mm;RIC.,vol. III,
p. 62, nr. 299 ; anii 159 – 160;
Atelier Roma; nr. inv. 30.407.
295. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,78 gr;16,9 – 15,9mm;RIC.,vol.III,
p. 62, nr. 300 a; anii 159 -160;
Atelier Roma; nr. inv. 30.408.
296. Antoninus Pius;denar; AR; axa 12;
2,83 gr;16,5 – 16,3mm;RIC.,vol.III,
p.62, nr. 301; anii 159 -160;
Atelier Roma; nr. inv. 30.409.
297. Antoninus Pius; denar;AR; axa 6;
1,50 gr; 16,6 – 16,4mm;RIC.vol., III,
p. 62, nr. 301; anii 159 -160 ;
Atelier Roma; nr. inv. 30.410.
298. Antoninus Pius; denar;AR, axa 6;

2,85 gr;17,8-16,5 mm;RIC.,vol,III,
p.62, nr. 301; anii 159 – 160;
Atelier Roma; nr. inv. 30.411.
299. Antoninus Pius;denar;AR; axa 6;
2,93 gr; 17,7- 16,6mm; RIC.,vol.III,
p.33, nr. 64; anii 140 – 143;
Atelier Roma; nr. inv. 30.412.
300. Antoninus Pius pentru Marcus Aurelius
Caesar; denar; AR; axa 12; 3,12 gr,
17,8-16,3mm;RIC.,vol.III, p.78, nr.417 a;
anul 140;Atelier Roma;nr.inv. 30.413.
301. Antoninus Pius pt. Marcus Aurelius
Caesar;denar;AR; axa 12; 2,96 gr;
17,3-16,9mm;RIC.vol.III,p.80, nr. 426;
anii 140 -144;Atelier Roma; nr.inv.30.414.
302. Antoninus Pius pt M.Aurelius Caesar;
denar;AR; axa 6; 2,56 gr; 16,9-16,7mm;
RIC.,vol,III, p.81, nr. 433; anii 145- 147;
Atelier Roma; nr. inv. 30.415.
303. Antoninus Pius pt. M.Aurelius Caesar;
denar;AR; axa 12; 2,88 gr;18,4-17,3mm;
RIC.,vol.III, p. 82, nr.444; anii 148- 149.
Atelier Roma; nr. inv. 30.416.
304. Antoninus Pius pt. M. Aurelius Caesar;
denar;AR; axa 6; 2,90 gr; 17,9-17,1mm;
RIC.,vol.III, p.86, nr.463 a ; anii 154 -155; Atelier Roma; nr. inv. 30.417.
305. Antoninus Pius pt. M.Aurelius Caesar;
denar;AR; axa 12; 2,77 gr; 17 – 16,7mm;
RIC.,vol. III, p.86, nr. 463 a; anii 154 -155;
Atelier Roma; nr.inv. 30.418.
306. Antoninus Pius pt. M. Aurelius Caesar;
denar; AR; axa 12; 2,51 gr;18,5-17,1mm;
RIC.,vol.III, p.87, nr. 467 b; anii 155 –
156; Atelier Roma; nr. inv. 30.419.
307. Antoninus Pius pt. M. Aurelius Caesar;
denar; AR; axa 6; 2,16 gr; 16,8-16mm;
RIC.,vol.III, p.89, nr. 475 b; anii 157158;Atelier Roma; nr.inv. 30.420.
308. Antoninus Pius pt. M. Aurelius Caesar;
denar; AR; axa 12; 2,23 gr; 18,4- 16,5
mm; RIC. vol.III, p.89,nr.479 a; anii
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158 -159; Atelier Roma; nr.inv.30.421.
309. Antoninus Pius pt. M.Aurelius Caesar;
denar; AR; axa 12; 2,71 gr; 16,8 – 16,6
mm; RIC.,vol.III, p.89, nr.479 a; anii
158 – 159;Atelier Roma;nr.inv. 30.422.
310. Antoninus Pius pt. M. Aurelius Caesar;
denar; AR; axa 6; 2,81 gr; 16,8-16,5mm;
RIC.,vol.III, p. 90,nr. 480 e; anii 158 -159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.423.
311. Antoninus Pius pt. M. Aurelius Caesar;
denar; AR; axa 6; 2,79 gr;17,9- 17,2 mm;
RIC.,vol.III, p. 90,nr. 480 e;anii158-159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.424.
312. Antoninus Pius pt.M.Aurelius Caesar;
denar; AR; axa 12; 2,87 gr; 17,1 –
16,7mm; RIC.,vol.III, p. 91, nr.483;
anii 159-160;Atelier Roma; nr.inv.30.425.
313. Antoninus Pius pt. M. Aurelius Caesar;
denar; AR; axa 6; 2,96 gr; 19,1 – 17,1mm;
RIC:,vol.III, p.91, nr.483; anii 159-160;
Atelier Roma; nr. inv. 30.426;
314. Faustina I; denar; AR; axa 6; 2,66 gr;
16,6 -16,4mm;RIC.,vol.III, p. 68,
nr. 338; anii 139 – 141; Atelier Roma;
nr. inv. 30.427.
315. Faustina I; denar; AR, axa 7 ; 3,07 gr;
18,3 – 17,1 mm;RIC.,vol.III, p. 68,
nr.338 ; anii 139 -141; Atelier Roma;
nr. inv. 30.428.
316. Faustina I; denar; AR; axa 6; 2,85 gr;
17,1 – 15,8 mm; RIC., vol. III, p.69,
nr. 343 ; anii 140 – 141; Atelier
Roma; nr. inv. 30.429.
317. Faustina I; denar;AR; axa 6;
2,60 gr; 18,2-17,3mm; RIC.,vol.III,
p. 69,nr.343; anii 140 -141;
Atelier Roma; nr. inv. 30.430.
318. Faustina I; denar;AR; axa12;
2,81 gr; 17,5- 17,3 mm; RIC.,
vol. III, p. 69, nr. 343; anii 140 -141;
Atelier Roma; nr. inv. 30.431.

319. Faustina I; denar;AR; axa 6 ;
2,54 gr; 18,8 – 17,1 mm; RIC.,
vol. III, p. 69, nr. 343; anii 140141; Atelier Roma; nr.inv. 30.432.
320. Faustina I; denar;AR; axa 6 ;
2,50 gr; 17,5 – 17 mm; RIC.,vol.III,
p. 69, nr.343; anii 140 -141;
Atelier Roma; nr. inv. 30.433.
321. Faustina I; denar; AR; axa 6;
2,68 gr; 18,4 – 17,8 mm; RIC.,
vol. III, p. 69, nr. 344; anii 140141; Atelier Roma; nr. inv. 30.434.
322. Faustina I; denar; AR; axa 6 ;
3,19 gr; 17,3 – 16,6 mm; RIC.,
vol.III, p.69, nr. 347; anii 140141; Atelier Roma;nr.inv. 30.435.
323. Faustina I; denar; AR; axa 6;
2,85 gr; 18-17,5 mm; RIC., vol.
III, p.69,nr. 347; anii 140 -141;
Atelier Roma; nr.inv. 30.436.
324. Faustina I;denar;AR; axa 12;
2,81 gr; 17,7- 17,2mm; RIC.,
vol.III, p.69,nr.347; anii 140141; Atelier Roma; nr.inv. 30.437.
325. Faustina I;denar; AR; axa 6;
3,02 gr; 17,6-16,6 mm;RIC.,
vol. III, p. 69, nr. 347; anii 140141; Atelier Roma;nr.inv.30.438.
326. Faustina I; denar;AR; axa 12;
2,95 gr; 17,5-16mm; RIC., vol.
III, p. 69, nr. 347; anii 140 -141;
Atelier Roma; nr. inv. 30.439.
327. Faustina I; denar;AR; axa 6;
3,12 gr; 17,9 -17,4 mm; RIC.,
vol.III, p. 70,nr. 348; anii 140141; Atelier Roma;nr.inv.30.440
328. Faustina I;denar;AR; axa 6;
3,04 gr; 17,5-16,6mm;RIC.,vol.
III, p. 70, nr.351; anii 140 -141;
Atelier Roma; nr.inv. 30.441.
329. Faustina I; denar;AR; axa 6;
2,85 gr; 17,3-16 mm; RIC.,vol. III,
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p. 70, nr. 351; anii 140 – 141;
Atelier Roma; nr. inv. 30.442.
330. Faustina I; denar;AR; axa 12;
2,93 gr; 17,9-17,3 mm; RIC.,
vol.III, p.71, nr.358; anii 140141; Atelier Roma;nr.inv. 30.443.
331. Faustina I; denar;AR; axa 6;
2,84 gr; 18,6-16,4 mm; RIC., vol.
III, p. 71, nr.361, anii 140 -141;
Atelier Roma; nr. inv. 30.444.
332. Faustina I; denar;AR; axa 6;
2,90 gr; 17,6- 16 mm; RIC., vol.
III, p. 71, nr. 366; anii 140-141;
Atelier Roma; nr.inv. 30.445.
333. Faustian I;denar;AR; axa 6;
2,73 gr; 17,7 -17,1 mm; RIC.,
vol.III, p.71,nr. 362; anii 140 –
141; Atelier Roma;nr.inv. 30 446.
334. Faustina I; denar;AR; axa 6;
2,71 gr; 16,7-16,6mm;RIC., vol.
III, p. 72, nr. 370; anii 140-141;
Atelier Roma; nr. inv. 30.447.
335. Faustina I; denar;AR; axa 6;
2,63 gr; 17,4 -16,8mm;RIC., vol.III,
p.72, nr.370; anii 140 -141;
Atelier Roma; nr. inv. 30.448.
336. Faustina I; denar; AR; axa 6;
2,60 gr; 17,6 -15,8mm;RIC.,vol.
III, p.72, nr. 370; anii 140 -141;
Atelier Roma; nr.inv. 30.449.
337. Faustina I; denar; AR; axa 6;
2,53 gr; 16,9- 16 mm;RIC.,vol.III,
p. 72, nr. 370; anii 140 – 141;
Atelier Roma; nr. inv. 30.450.
338. Faustina I;denar; AR; axa 6;
2,79 gr; 17,3-16,1mm;RIC., vol.
III, p. 72, nr. 371; anii 140 – 141;
Atelier Roma; nr.inv. 30.451;
339. Faustina I; denar; AR; axa 6;
2,42 gr;16,9- 15,4 mm;RIC.,
vol.III, p.72,nr. 373; anii 140 –
141;Atelier Roma;nr.inv. 30.452.

340. Faustina I; denar;AR; axa 6;
2,65 gr; 17,8 – 17,3mm;RIC., vol.
III, p. 72, nr. 374; anii 140 -141;
Atelier Roma; nr.inv. 30.453.
341. Faustina I;denar; AR; axa 6;
2,98 gr;17,4-16,8 mm;RIC., vol,
III;p . 72,nr. 374; anii 140-141;
Atelier Roma; nr.inv. 30.454.
342. Faustina I;denar;AR; axa 12;
2,04 gr; 17,1-15,4 mm;RIC.,vol,
III, p.72, nr. 374; anii 140 -141;
Atelier Roma; nr. inv. 30.455.
343. Faustina I; denar;AR; axa 6;
2,86 gr; 17,7- 16,8 mm;RIC.,vol.
III, p.72, nr. 378; anii 140 -141;
Atelier Roma; nr. inv. 30.456.
344. Faustina I; denar, AR; axa 6;
0,90 gr; 16,8-15,7 mm;RIC.,
vol.III, p. 72, nr. 378; anii 140141; Atelier Roma; nr.inv. 30.457.
345. Faustina I;denar; AR; axa 6;
2,68 gr; 17,7-16,9 mm; RIC.,vol.
III, p. 72, nr. 378; anii 140 -141;
Atelier Roma; nr.inv. 30.458.
346. Faustina I;denar;AR; axa 6;
2,79 gr; 18,8- 16,5 mm; RIC.,
vol.III, p.72, nr.378; anii 140141; Atelier Roma; nr.inv. 30.459.
347. Faustina I; denar; AR; axa 12;
3.06 gr; 18,3-17,8 mm;RIC.,vol. III,
p. 72, nr. 379; anii 140 – 141;
Atelier Roma; nr. inv: 30.460.
348. Faustina I;denar; AR; axa 6;
2,51 gr; 17,8 – 16,7 mm;RIC., vol.
III, p. 72, nr. 379; anii 141 -159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.461.
349. Faustina I;denar; AR; axa 6;
2,23 gr; 17- 16,7 mm;RIC.,vol.III,
p. 72, nr. 382 a;anii 141 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.462.
350. Faustina I;denar; AR; axa 6;
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2,71 gr; 18- 17,2mm; RIC.,vol.III,
p. 75, nr. 400; anii 141 -159;
Atelier Roma; nr.inv. 30.463.
351. Faustina I;denar; AR; axa 6;
2,94 gr; 17- 16,4 mm;RIC.,vol.III,
p. 73, nr. 382 b; anii 141 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.464.
352. Faustina I;denar; AR; axa 6;
2,65 gr; 16,4 – 15,7 mm; RIC.,vol.
III, p. 73, nr. 384; anii 141 – 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.465.
353. Faustina I; denar; AR; axa 6;
2,18 gr; 18,1- 17,2 mm; RIC., vol.
III, p.74, nr. 396; anii 141 -159;
Atelier Roma; nr.inv. 30.466.
354. Faustina I; denar; AR; axa 6;
3,37 gr; 18,9 -16,6 mm;RIC.,vol.
III, p.76, nr. 404 B; anii 141 -159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.467.
355. Faustina I;denar; AR; axa 12;
2,91 gr; 17,1- 16,6 mm; RIC., vol.
III, p. 70, nr. 351; anii 141- 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.468.
356. Faustina I; denar; AR; axa 11 ?;
1,84 gr; 18 – 17,6 mm; RIC., vol.
III, p. 67 – 77; nr. ?; anii 141- 159;
Atelier Roma; nr. inv. 30.469.
357. Faustina II; denar; AR; axa 6;
2,54 gr; 16,7 – 16 mm;RIC., vol.
III, p. 93, nr. 496; anii 145 -161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.470.
358. Faustina II; denar; AR; axa 6;
2,68 gr; 17,5 – 16,2 mm; RIC.,vol.
III, p. 93, nr. 496; anii 145-161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.471.
359. Faustina II; denar; AR; axa 5;
2,34 gr; 17 – 16,5 mm; RIC.,vol.
III, p. 93, nr. 497; anii 145 – 161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.472.
360. Faustina II; denar;AR; axa 5;
2,28 gr; 17,1-15,6 mm; RIC., vol.
III, .93, nr. 497; anii 145 – 161;

Atelier Roma; nr. inv. 30.473.
361. Faustina II;denar;AR; axa 12;
2,16 gr; 18,3 – 15,1 mm; RIC., vol.
III, p. 93, p. 497; anii 145 – 161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.474.
362. Faustina II;denar;AR; axa 6;
2,59 gr; 17,6- 15 mm;RIC.,vol.
III, p. 93, nr. 497; anii 145- 161;
Atelier Roma; nr.inv. 30.475.
363. Faustina II; denar;AR; axa 7;
2,56 gr; 17,9- 16,2 mm;RIC., vol,
III, p. 93, nr. 497; anii 145 – 161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.476.
364. Faustina II; denar; AR; axa 12;
2,89 gr; 17,3 -16,4 mm;RIC., vol.
III, p. 93, nr. 497;anii 145 -161;
Atelier Roma; nr. inv, 30.477.
365. Faustina II;denar; AR; axa 6;
3,52 gr; 17,2 -16,8mm; RIC.,vol.
III, p. 93, nr. 497; anii 145 -161;
Atelier Roma; nr. inv. 30.478.
366. Faustina II; denar;AR; axa 7;
2,84 gr; 18,9 – 17,3 mm;RIC.,
vol.III, p. 93, nr. 500 b; anii 149-152; Atelier Roma; nr.inv. 30.479.
367. Faustina II; denar;AR; axa 7;
2,90 gr; 17,8- 17,5 mm;RIC., vol.
III, p. 93, nr. 502 a; anii 149 – 152;
Atelier Roma; nr. inv. 30.480.
368. Faustina II; denar ;AR; axa 6;
3,20 gr; 17,8-17,1mm;RIC., vol.
III, p. 93, nr. 502 a; anii 149 -152;
Atelier Roma; nr.inv. 30.481.
369. Faustina II;denar;AR; axa 12;
2,42 gr; 17,6-14,1 mm;RIC.,vol.III
p. 93, nr. 502 a; anii 149 – 152;
Atelier Roma; nr. inv. 30.482.
370. Faustina II; denar;AR; axa 12;
2,48 gr; 17,7- 16,1 mm;RIC.,vol.
III, p. 93, nr. 502 a;anii 149-152;
Atelier Roma; nr.inv. 30.483.
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371. Faustina II;denar;AR; axa 6;
2,52 gr;17,5 –17,4 mm;RIC.,vol.
III, p. 93 nr. 502 a; anii 149-152;
Atelier Roma; nr. inv. 30.484.
372. Faustina II;denar;AR;axa 6;
2,73 gr;18,5-17,6 mm;RIC.,vol.
III, p. 272, nr.728;anii 161-176;
Atelier Roma; nr. inv. 30.485.
373. Faustina II;denar;AR; axa 6;
3,26 gr; 17,3-16,8 mm;RIC., vol.
III, p. 272, nr. 728; anii 161- 176;
Atelier Roma; nr. inv. 30.486.
374. Faustina II;denar; AR; axa 6;
2,88 gr; 17,8- 16,4 mm;RIC., vol.
III, p. 272, nr, 728;anii 161-176;
Atelier Roma; nr. inv. 30.487.
375. Faustina II;denar;AR; axa 6;
3,02 gr;17,8-17,6 mm;RIC.,vol.
III,p. 95, nr.515 a;anii 146 -161;

Atelier Roma; nr. inv. 30.488.
376. Faustina II;denar;AR; axa 6;
2,60 gr; 18,1-16,4 mm; RIC., vol.
III, p. 268, nr.674;anii 161 -180.
Atelier Roma; nr. inv. 30.489.
377. Faustina II; denar; AR; axa 6;
2,53 gr; 17,5-17,1 mm;RIC.,vol.
III, p. 268, nr. 674; anii 161 -180;
Atelier Roma; nr.inv. 30.490.
378. Faustina II; denar; AR; axa 6;
2,75 gr; 18,1-16,8 mm; RIC., vol.
III, p. 268, nr.674; anii 161 -180;
Atelier Roma; nr. inv. 30,491
379. Faustina II; denar; AR; axa 6;
2,87 gr; 17,6 -17,2 mm; RIC.,vol.
III, p. 272, nr 730; anii 161 – 180;
Atelier Roma; nr. inv. 30.492.
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INEL SIGILAR DIN BRONZ DESCOPERIT CU TEZAURUL MONETAR ROMAN DE
LA TELEȘTI.
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Monede romane de bronz din Imperiul Roman Târziu din colecţia
Alexandru şi Aristia Aman descoperite la Sucidava-Celei (jud. Olt) şi
împrejurimi
Toma Rădulescu
Cele 140 de monede de bronz din colecţia „Aman”1 cronologic se eşalonează între
anii: 287 – 394 d. Hr. şi reflectă în bună parte circulaţia monetară din zona de sud a
Olteniei, în special din Câmpia Romanaţilor, cu privire specială asupra unui important
centru romano-bizantin – Sucidava-Celei, de unde au fost recuperate şi aceste monede.
Ştefan Ciuceanu, în calitate de reprezentant al Comisiei Monumentelor Istorice pentru
Oltenia şi de director al Fundaţiei „Alexandru şi Arestia Aman”, împreună cu prof. Ilie
Constantinescu, în vara anului 1911, dar şi cu alte ocazii, a făcut unele deplasări cu acesta
la Sucidava şi în multe alte locuri din judeţul istoric Romanaţi (Romula-Reşca, Caracal,
Dioşti, Orlea, etc.)2. Aşa cum am întâlnit în arhiva Bibliotecii „Aman” din Craiova, o
parte din aceste monede au fost aduse personal de către Ştefan Ciuceanu în urma
deplasărilor sale efectuate în timpul vacanţelor de primăvară şi vară ale elevilor. Ele au
fost colectate personal de la elevi şi locuitori ai zonei de către profesorul Ilie
Constantinescu, directorul Gimnaziului „Ioniţă Asan” din Caracal, dar şi de către Ştefan
Ciuceanu şi elevii săi de la Liceul „Carol I”, dar şi de la alţi elevi craioveni, şi localnici
sau din alte părţi, care le aveau de la Sucidava sau din împrejurimi.
Despre monedele de după retragerea aureliană a stăpânirii romane din Dacia
descoperite la Sucidava există o bogată literatură de specialitate3.
1

Despre constituirea colecţiei numismatice a Muzeului „Aman” vezi Toma Rădulescu, Colecţia Alexandru
şi Aristia Aman. Catalog numismatic. I. Monede antice de aur şi argint, Ed. „Sim Art”, Craiova, 2008, 296
p.
2
Paul-Emanoil Barbu, Ilie Constantinescu. Profesor. Cercetător. Colecţionar, Editura ALMA, Craiova,
2008, pp. 225-226.
3
Despre emisiunile monetare descoperite la Sucidava şi în împrejurimi din epoca romană târzie s-au
elaborat numeroase studii, semnate de cercetători de prestigiu din care amintim: Dumitru Tudor, Monede
romane din Sucidava, în rev. „Arhivele Olteniei”, nr. 20-21, 1941; Trei tezaure monetare găsite la Celei, în
„Cronica numismatică şi arheologică”, XVI, 1942, pp. 121-122; Sucidava II. Seconde (1937) et troisième
(1940) compagnes de fouilles dans la fronteresse de Celei (département de Romanaţi), Dacia, VII-VIII,
1937-1940, pp. 359-400; Unele monede barbare de bronz dintr-un tezaur de monete romane din sec. IV
e.n. găsit la Celei, în rev. „Cronica numismatică şi arheologică, IX, 1945, pp. 135-136; Bucur Mitrea,
Câteva monede romane imperiale, greceşti şi bizantine descoperite în împrejurimile Celeiului, în SCN, IV,
1968, pp. 393-396; Gheorghe Poenaru Bordea, Monedele descoperite în necropola Sucidavei în campania
a XX-a(1968), în Materiale şi cercetări aheologice, X, 1978, pp. 141-146; Descoperirile monetare din
cetăţuia romano-bizantină de la Sucidava, cu specială privire asupra perioadei 260-328. Campanie 19661971, în SCN, VI, 1975, pp. 60-106; (în colab.); Ibidem, Contribution à l’histoire du Bas-Empire Romain à
la lumière des trésores monétaires des IVe-Ve siecles, découverts à Celeiu, Dacia, NS, 14, 1970, pp. 251295; Octavian Toropu, Noi contribuţii la Podul lui Constantin cel Mare peste Dunăre, în „Analele
Universităţii Craiova”, seria istorie, I, 1972, pp. 30-32; Romanitatea târzie şi străromânii în Dacia Traiană
sudcarpatică (sec. III-IX), Editura „Scrisul Românesc”, Craiova, 1976, pp. 205-217; Gheorghe Poenaru
Bordea, Monede din vremea Imperiului roman din colecţia şcolii din cartierul Celeiu al oraşului Corabia,
jud. Olt, în „Studii şi Cercetări de Numismatică”, XII, Buc., 1998, pp. 41-81; Ştefan Vasiliţă, Monede
romane târzii descoperite la Sucidava-Celei. Colecţia Gh. Georgescu-Corabia, în vol. „Rezumatele
comunicărilor Societăţii Numismatice Române. Secţia Braşov”, p. 53; Toma Rădulescu, Pr. prof. dr. Ion
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Prezentarea acestui lot de monede a fost făcută de noi în dorinţa manifestă de
evidenţiere a continuităţii cercetării Sucidavei de către Petre Gherghe, cercetare finalizată
prin mai multe studii de specialitate cum sunt: Cercetări arheologice de la Sucidava
(judeţul Olt). Campania 20094, Un important centru paleocreştin din nordul Dunării,
Sucidava-Celei (Corabia – judeţul Olt), Antichităţi paleocreştine descoperite la
Sucidava-Celei (Corabia, judeţul Olt), în colaborare cu O. Toropu5; Cercetări
arheologice de la Sucidava-Celei (judeţul Olt). Campania 20056, Rezultatele cercetărilor
arheologice de la Sucidava-Celei (judeţul Olt). Campania 20077, Rezultatele cercetărilor
arheologice de la Sucidava, judeţul Olt, efectuate în perioada 2003-20098, Noi elemente
de arhitectură în legătură cu podul lui Constantin cel Mare, descoperite la SucidavaCelei (Judeţul Olt)9, Rezultatele ultimelor campanii de cercetări arheologice din
interiorul cetăţii romano-bizantine de la Sucidava (jud. Olt)10, Noi elemente de
arhitectură descoperite în zona cetăţii romano-bizantine de la Sucidava-Celei (judeţul
Olt) în campaniile de cercetări din anii 2002 şi 200311, Noi date în legătură cu podul lui
Constantin cel Mare de la Sucidava12, Noi informaţii cu privire la edificiile recent
descoperite în cetatea romano-bizantină de la Sucidava13, O amforă ştampilată
descoperită în cetatea romano-bizantină de la Sucidava (judeţul Olt)14, Cetatea romanobizantină Sucidava: o sinteză asupra celor mai semnificative rezultate ale cercetărilor
arheologice din ultimii ani15, O sinteză a cercetărilor arheologice dintre anii 1996-2002
de la Sucidava, judeţul Olt16, Termele cetăţii romano-bizantine Sucidava17, Repertoriul
monumentelor sculpturale şi inscripţiile votive din secolele II-VI p. Chr. descoperite la
Sucidava18, Un nou umbo de scut descoperit în cetatea romano-bizantină Sucidava
(judeţul Olt)19 în colaborare cu Lucian Amon, The Archaeological excavations of
Sucidava (Olt County), campaign of. 201020, Noutăţi sucidavense. O sinteză a
cercetărilor din ultimii ani21, (în colab. cu Lucian Amon şi Mirela Cojoc), Noi rezultate
ale cercetărilor arheologice din perimetrul şi zona adiacentă a cetăţii romano-bizantine
Popescu-Cilieni, donator la Muzeul Olteniei a unei importante colecţii de numismatică antică, medievală şi
modernă – catalog, în rev. „Mitropolia Olteniei”, LXVI, nr. 5-8, mai-aug., 2014, pp. 218-220, nr. 20-28.
4
„Analele Universităţii Craiova”, secţia istorie; XII, nr. 2, 2007, pp. 89-94.
5
Rev. „Oltenia”, s.n., Muzeul Olteniei, 1997, I, nr. 1, pp. 13-23; „Mitropolia Olteniei”, LI, 1999, nr. 5-6,
sept.- dec., pp. 114-124.
6
„Analele Universităţii Craiova”, secţia istorie; XII, nr. 2, 2007, pp. 45-57.
7
Ibidem, XIII, nr. 1, 2008, pp. 327-336.
8
Ibidem, XV, nr. 1, 2010, pp. 37-50.
9
Rev. „Mitropolia Olteniei”, LVIII, 2006, nr. 9-12, sept.- dec., pp. 182-187.
10
„Drobeta”, XVI, 2006, pp. 201-206.
11
În „Istorie şi societate”, vol. I, Buc. 2004, pp. 11-24.
12
„Pontica”, XL, 2007, pp. 359-370.
13
În vol. Politică, diplomaţie şi război. Profesorul Gheorghe Buzatu la 70 de ani, Craiova, 2009, pp. 6069.
14
„Analele Universităţii Craiova”, secţia istorie; XVI, nr. 1, 2011, pp. 23-26.
15
În vol. Stat şi societate în Europa, vol. 3, Craiova, 2011, pp. 30-41.
16
Ibidem, vol. 1, Craiova, 2009, pp. 18-28.
17
Ibidem, vol. 4, Târgovişte, 2012, pp. 27-34.
18
În vol. Continuitate istorică în spaţiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Craiova, 2011, pp.
86-103.
19
„Analele Universităţii Craiova”, secţia istorie, XVII, nr. 1, 2012, pp. 7-12.
20
Ibidem, XV, nr. 2, 2010, pp. 17-27.
21
„Muzeul Olt”, I, 2011, pp. 61-76.
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Sucidava (jud. Olt). Campania din anul 2002 (în colab. cu Lucian Amon şi Florea
Bâciu)22, Roma amphorae found at Sucidava (în colab. cu Mircea Negru)23, SucidavaCelei (Rumania) un yacimiento romano-bizantino excepcional en la frontiera del
Danubio (în colab.)24, Cercetări arheologice de la Sucidava (judeţul Olt). Campania
201125, Monede descoperite la Sucidava (Corabia, jud. Olt) în campania de cercetări
arheologice din 201126, Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la
Sucidava (judeţul Olt), campania 201227 (în colab. cu Lucian Amon, Mirela Cojoc şi
Ştefan Vasiliţă), Opaiţe firmalampen de provenienţă nord italică descoperite în teritoriul
Sucidavei28, Opaiţele romane şi romano-bizantine descoperite în teritoriul Sucidavei29
(în colab. cu Mirela Cojoc)
Pentru uşurarea cercetării am folosit pentru lotul monetar descoperit în această
zonă a Sucidavei-Celei (jud. Olt), cronologizarea propusă de Emanoel Petac şi Ştefan
Vasiliţă, eşalonată în cinci perioade, legate de evenimentele politice şi reformele
monetare adiacente acestora30.
Prima perioadă, cronologic este încadrată între anii 284 şi 313. Pentru această
perioadă se află în colecţia „Aman” 29 monede de bronz, emisiuni ale împăraţilor
Diocletianus - 2 antoninieni (nr. 1-2) - 6 follis (nr. 10-11, 14- 15, 22-23) două fracţiuni
follis (nr. 16-17); Carausius – un antoninian (nr. 3); Maximianus Herculius- 2 antoninieni
(nr. 4-5) - 4 follis (nr. 7, 19-21) – două fracţiuni de follis (nr. 8-9); Galerius Maximianus 2 follis (nr. 6, 24) – fracţiune radiată (nr. 13); Constantius I Clorus – 2 follis (nr. 12, 18);
Constantinus II – un follis (nr. 25), Licinius – 2 follis (nr. 26, 29); Maxentius – follis (nrt.
27); Maximianus – 1 follis (nr. 28).
Deci pentru această epocă avem ca numerar: antoninieni, follis şi fracţiuni de
follis, emisiuni bătute în monetăriile de la Ticinum (nr. 1); Heraclea (nr. 2, 4, 5, 8, 16, 17,
29); Roma (nr. 3, 15, 23, 27); Nicomedia (nr. 6); Siscia (nr. 7, 12, 26, 28); Cyzicus (nr.
9); Aquileia (nr. 10-11, 19-22), Antiohia (nr. 13); Treveri (nr. 14); Tesalonic (18, 24-25),
aceasta în funcţie de perioadă şi emitent.
A doua perioadă, cuprinsă cronologic între anii 313-337 ai domniei lui Constantin
cel Mare, are un număr de 68 monede de bronz, emisiuni ale împăraţilor Constantin cel
Mare - aes (nr. 30-31, 41-45, 52, 55, 65-76), follis (nr. 48), as (nr. 83-87, 90-91, 94-95) şi
asociaţilor săi, Licinius I – aes (nr. 32-36, 39-40, 46-47, 49-50), follis (37-38);
Constantinus II –aes (nr. 51, 88-89); Licinius II – aes (nr. 56); Crispus – aes (nr. 57-60),
follis (nr. 61); Helena – aes (nr. 62), Constantius II – aes (nr. 63-64, 77, 81-82, 96-97),
Urbs Roma – aes (nr. 78-80, 92-93).
Ca numerar domină aes, urmat de as şi follis, adică monede mărunte de bronz,
specifice epocii şi unei populaţii familiarizată cu utilizarea curentă a monedei romane de
mică valoare. Monedele sunt emise în monetăriile de la: Heraclea (nr. 36, 41, 47, 53, 60,
22

Ibidem, VIII, 2003, pp. 83-90.
Ibidem, XIII, nr. 1, 2008, pp. 33-41.
„Lancia”, nr. 3. Universidad de Leon, 1998-1999, pp. 297-308.
25
„Analele Universităţii Craiova”, secţia istorie; XVI, nr. 2, 2011, pp. 25-36.
26
„Studii şi Cercetări de Numismatică”, XIII, 2012, pp. 141-148.
27
„Analele Universităţii Craiova”, secţia istorie; XVII, nr. 2, 2012, pp. 19-25.
28
„Muzeul Olt”, II, 2012, pp. 65-78.
29
Editura „Univesitaria”, Craiova, 2011, 121 p.
30
Tezaurul Academiei Române /coord.: acad. Ionel Haiduc, acad. Păun Ion Otiman-Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2012, vol. 3. Partea 1: Monedele de aur, greceşti şi romane, pp. 27-43.
23
24
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67, 80, 84-85); Tesalonic (nr. 30, 31, 34, 35, 45, 59, 72-74, 78-79); Cyzic (nr. 39-40, 46,
50, 56, 62, 68, 70, 71, 75, 82, 87-88, 93); Siscia (nr. 33, 37-38, 42-43, 52, 55, 58, 76-77,
89); Constantinopol (nr. 81, 86, 90, 96; Nicomedia (nr. 48-49, 95); Antiohia (nr. 61, 63,
89); Roma (nr. 32, 52); Trier (nr. 54); Londra, Trier sau Siscia (nr. 57); monetărie incertă
(nr. 64).
Din a treia perioadă, cuprinsă cronologic între anii 337 (moartea lui Constantin
cel Mare) şi 364 (sfârşitul dinastiei constantiniene) sunt 27 de monede de bronz, emisiuni
ale împăraţilor: Constantius II – bronz (nr. 98, 105-111), aes (nr. 104, 113-115), follis (nr.
112); Constans – aes (nr. 99-100, 102-103, 116-117, 119), follis (nr. 118), Iulianus –
follis (nr. 120-123), Iovianus – aes (nr. 124); Constantinopol – aes (nr. 101). Majoritatea
monedelor sunt ca nominal aes – 13 ex., bronz – 8 ex., follis – 6 ex. Ca nominal aceste
emisiuni monetare sunt bătute în monetăriile de la Tesalonic (nr. 100, 103, 110, 116, 117,
119); Siscia (nr. 98, 102, 104, 112, 115, 118); Constantinopol (nr. 99, 106-107, 111, 121,
123); Sirmium (nr. 108-109, 114, 124); Aquileia (nr. 113); Lyon (nr. 105); Nicomedia
(nr. 120-121); Antiohia, nr. 101).
Pentru a patra perioadă, cuprinsă cronologic între anii 364 (proclamarea lui
Valentinian I) şi 378 (moartea lui Valens) avem în acest lot monetar 11 de monede de
bronz, emisiuni ale împăraţilor: Valens – aes III (nr. 125-130); Valentinian I – aes III (nr.
131-134) şi Gratianus aes II (nr. 135). Majoritatea monedelor sunt ca nominal aes III – 10
ex. şi un singur exemplar aes II. Aceste emisiuni monetare sunt bătute în monetăriile de
la Tesalonic (nr. 134-135); Siscia (nr. 126, 128-133); Sirmium (nr. 125); atelier
neprecizat (nr. 127).
A cincea perioadă, cuprinsă cronologic între anii 378 (moartea lui Valens) şi 395
(moartea lui Teodosie cel Mare) are în acest lot monetar numai 5 monede de bronz,
emisiuni ale împăraţilor: Valentinianus II – aes I (nr. 137), aes II (nr. 139), aes III (nr.
136, 138) şi Theodosius I – aes III (nr. 140) Majoritatea monedelor sunt ca nominal aes
III – 2 ex. şi câte un singur exemplar aes I şi aes II. Aceste emisiuni monetare sunt bătute
în monetăriile de la Roma (nr. 140); Tesalonic (nr. 136); Siscia (nr. 138); Nicomedia (nr.
139); Antiohia (nr. 137).
După o sumară analiză a monetăriilor existente în cadrul acestui lot monetar
constituit din descoperiri întâmplătoare în cadrul Sucidavei şi în împrejurimile sale
înainte de primul război mondial, rezultă că majoritatea acestora provin din Peninsula
Balcanică şi Asia Mică, monetăriile occidentale în frunte cu cele de la Roma fiind mult
mai puţin reprezentate. Ele reflectă şi o realitate politică concretă generată de prezenţa
împăraţilor şi cezarilor în această zonă de unde şi emiteau monedele necesare remunerării
armatei şi a unor tranzaţii comerciale de strictă necesitate.
Cele 140 de monede de bronz, sau în cazul antoninienilor târzii cu un mic strat de
argint care s-a şters în timp sunt emise în 15 monetării. În ordinea numărului de emisiuni
monetare prezentăm şi monetăriile din acest lot: Siscia – 29; Thesalonic – 23; Heraclea –
16; Cyzic – 15; Constantinopol – 10; Nicomedia – 7; Roma – 7; Aquileia – 7; Antiohia –
6; Sirmium – 5; câte una – Ticinum, Treveri, Trier, Londra, monetărie incertă şi atelier
neprecizat.
Din analiza lotului rezultă pentru prima perioadă (284-313) o scădere a numărului
de monede de la Diocleţian şi până la Constantin cel Mare, determinată de criza
financiară şi de situaţia politico-militară de la Dunăre, urmată de o creştere spectaculoasă
a numărului de monede de bronz emise în numele lui Constantin cel Mare şi al fiilor săi
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(mai ales Constantius II). În situaţia conferită de acest lot monetar întăreşte faptul,
confirmat şi de alte numeroase descoperiri, că un rol important l-a avut şi construirea
podului lui Constantin cel Mare în anii 326-328, inaugurat festiv chiar de împărat în anul
328, care lega Oescus de la sud de Dunăre de Sucidava31.
Numărul masiv de monede de bronz (numerar de mică valoare) demonstrează că
populaţia locală era familiarizată cu schimburile bazate pe monedă, că monedele au
aparţinut daco-romanilor, locul descoperirii lor fiind în centrul urban Sucidava şi
împrejurimile sale. Ele confirmă teoria lui Dumitru Protase că în Oltenia, ca şi în
Transilvania erau prezente atelierele de la Siscia, Roma, Aquileia, Sirmium, Ticinium,
dar în plus masiv de la Thesalonic, Cyzic, Constantinopol, Heraclea, dar ca şi în Banat de
la Sirmium, Siscia şi Aquileia. Acest fapt arată orientarea Daciei postromane spre sudest32. În cazul nostru practic întâlnim o situaţie apropiată în cadrul tezaurului roman de
bronz datat mai târziu între anii 340 post 378 descoperit la vărsarea Jiului în Dunăre, la
Bechet-Dolj, localitate relativ apropiată de Sucidava33.
Deşi nu ne-am propus să comentăm greutatea emisiunilor în funcţie de cea
standard pentru că am ţinut cont şi de cele două acţiuni de conservare a acestora în peste
un secol de când au ajuns în colecţii publice, constatăm că unele reforme monetare, cum
este cea din anii 348-354 a lui Constantius II, a dus la o reducere a greutăţii monedei de
bronz semnificativă mai ales pentru emisiunile din anii 358-361, fapt reflectat şi în lipsa
monedelor din componenţa acestui lot, posibil şi din acest motiv34.
Stilistic constatăm, pe lângă o reprezentare mai mult simbolică a efigiei imperiale,
folosirea diademei perlate, cu rozete, cu rozete şi lauri, a cununii de lauri, a globului
existent în mâna împăratului, în special a globului nichefor, personificarea
Constantinopolului şi Romei (probă a schimbării centrului de influenţă spre răsărit de la
Roma la noua capitală – Constantinopol) etc.35
În concluzie prezentarea la peste un secol de la recuperarea acestor emisiuni
monetare descoperite în zona Sucidavei-Celei (jud. Olt) contribuie firesc la completarea
unor noi date legate de circulaţia monetară existentă în zona Câmpiei Romanaţilor după
retragerea stăpânirii romane. Descoperirea unui număr relevant de nominale de bronz
arată că aici a continuat să existe o populaţie autohtonă daco-romană, familiarizată cu
avantajele conferite de folosirea curentă a monedei romane.

31

Gheorghe Poenaru Bordea, Monede din vremea Imperiului roman din colecţia şcolii din cartierul Celeiu
al oraşului Corabia, jud. Olt, în „Studii şi Cercetări de Numismatică”, XII, Buc., 1998, p. 71; despre podul
lui Constantin cel Mare de la Sucidava vezi lucrările semnate de Petre Gherghe şi colaboratorii, vezi şi D.
Tudor, Podurile romane de la Dunărea de Jos, Buc., 1971, pp. 151-192, şi altele.
32
Detalii asupra acestei probleme vezi David Protase, Câteva consideraţii privind circulaţia monetară în
Dacia postromană şi semnificaţia ei istorică, în „Buletinul Societăţii Numismatice Române”, aniiXCIIXCVII (1998-2003), Ed. Academiei Române, Buc., 2003, pp. 156-157.
33
Delia Moisil, Tezaurul de monede romane târzii de bronz descoperit la Basarabi, jud. Dolj, în „Cercetări
Numismatice”, VIII, Buc., 2002, pp. 112-115.
34
Gheorghe Poenaru Bordea, Monede din vremea Imperiului roman din colecţia şcolii din cartierul Celeiu
al oraşului Corabia, jud. Olt, p. 73.
35
Detalii despre acest aspect vezi la Delia Gatea, Consideraţii statistice asupra utilizării unor simboluri şi
teme monetare în Imperiul roman târziu, în „Cercetări Numismatice”, VII, Buc., 1996, pp. 75-84.
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CATALOG
I. De la aclamarea lui Diocletian la sfârşitul sistemului tetrarhic (284-313)
DIOCLETIANUS (284-305)
1. Antoninianus
Av. IMP C VAL DIOCLETIANVS AVG. Bustul împăratului Diocletianus, radiat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. HERCVLI CONSERVAT. Hercules în picioare, cu privirea spre dr., ţine în mâna
dr. măciucă, iar pe braţul st. o blană de leu sprijinită de o stâncă.
|
C.p.e.
PXXIT
Ax 12, G = 3,68 g, D = 21,86 x 29,08 mm; M.O., inv. 14.043/7, bine conservată, patină
nobilă.
RIC V/II, p. 242, nr. 215. Ticinum, off. 6, an 287 d.Hr.
2. Antoninianus
Av. IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG. Bustul împăratului Diocletianus,
drapat, radiat, spre dr. C.p.e.
Rv. CONCORDIA MIL-ITVM. Diocletianus în picioare, spre dr., în ţinută militară,
ridică parazonium în mâna st., oferă Victoria pe un glob lui Jupiter situat în st., cu mâna
st. Jupiter ţine sceptru.
H C.p.e.
[.XXI.]
Ax 12, G = 2,89 g, D = 20,18 x 19,42 mm; M.O., inv. 14.047/4, bine conservată, patină
nobilă.
RIC V/II, p. 249, nr. 284, Heraclea, off.1, an 291 d.Hr.
CARAUSIUS
3. Antoninianus
Av. [IMP CAR]AVSIVS [P F AVG]. Bustul împăratului Carausius, radiat, cuirasat la
dr.
Rv. [FE]LICIT [TEMP]. Felicitas în picioare, spre st., ţine caduceus în mâna dr. şi
sceptru în cea st.
Ax 12, G = 1,64 g, D = 16,3 x 17,3 mm; M.O., inv. I 3253, vechi 12.423 A47/244, ştearsă
în parte mai ales la legendă.
RIC V/II, p. 466, nr. 30. Roma, anii 287-296 d.Hr.
MAXIMIANUS HERCULIUS (Caesar 284-286; Augustus 286-305, 307-309)
4. Antoninianus
Av. IMP C MA MAXIMIANVS P F AVG. Bustul împăratului Maximianus, drapat,
radiat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. CONCORDIA MILI-TVM. Maximianus în picioare, spre dr., în ţinută militară,
oferă Victoria pe un glob lui Jupiter situat în st., cu mâna st. Jupiter ţine sceptru,
Maximinaus cu st. ţine parazonium sau sceptru.
H Δ C.p.e.
[XXI]
Ax 12, G = 3,25 g, D = 20,57 x 20,03 mm; M.O., inv. I 14.045/1, bine conservată, patină
nobilă.
RIC V/II, p. 289, nr. 595. Heraclea, off. 4, anii 292-295 d.Hr.
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5. Antoninianus
Av. IMP C MA MAXIMIANVS P F AVG. Bustul împăratului Maximianus, drapat,
radiat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. CONCORDIA MILI-TVM. Maximianus în picioare, spre dr., în ţinută militară,
oferă Victoria pe un glob lui Jupiter situat în st., cu mâna st. Jupiter ţine sceptru,
Maximinaus cu st. ţine parazonium sau sceptru.
H C C.p.e.
[XXI]
Ax 6, G = 3,15 g, D = 27,32 x 20,17 mm; M.O., inv. I 14.045/2, bine conservată, patină
nobilă.
RIC V/II, p. 289, nr. 595. Heraclea, off. 4, anii 292-295 d.Hr.
GALERIUS MAXIMIANUS
6. Follis
Av. GAL VAL MAXIMIANVS NOB CAES. Efigia împăratului diademat la dr.
Rv. Rv. GENIO POPV-LI ROMANI. Genius în picioare, spre st. cu modius pe cap, nud
cu hlamida pe umărul st., ţine în mâna dr. flori, iar în st. cornucopiae.
C.p.e.
SMN
Ax 6, G = 6,45 g, D = 24,8 x 24,8 mm; M.O., inv. I 10.834, vechi A53/248(5), ştearsă
puţin la legendă rv.
RIC VI, p. 556, nr. 28b. Nicomedia, anii 294- 295 d.Hr.
MAXIMIANUS HERCULIUS
7. Follis
Av. IMP C MAXIMIANVS PF AVG. Bustul împăratului Maximianus, drapat, laureat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GENIO POP-VLI ROMANI. Genius în picioare, spre st. cu modius pe cap, nud cu
hlamida pe umărul st., ţine în mâna dr. patera, iar în st. cornucopiae.
µA
*SIS
Ax 6, G = 8,80 g, D = 26,10 x 27,08 mm; M.O., inv. I 14.048/1, bine conservată.
RIC VI, p. 464, nr. 85b. Siscia, an 295 d.Hr.
8. Fracţiune follis
Av. IMP C M A VAL [MA]XIMIANVS P F AVG. Bustul împăratului Maximianus,
drapat, laureat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. CONCORDIA MILI-TVM. Maximianus în picioare, spre dr., în ţinută militară,
oferă Victoria pe un glob lui Jupiter situat în st., cu mâna st. Jupiter ţine sceptru.
C.p.e.
H∆
Ax 12, G = 2,72 g, D = 20,25 x 20,13 mm; M.O., inv. I 14.042/1, bine conservată.
RIC VI, p. 331, nr. 14. Heraclea, anii 295-296 d.Hr.
9. Fracţiune follis
Av. IMP C M A MAXIMIANVS P F AVG. Bustul împăratului Maximianus, drapat,
radiat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. CONCORDIA MIL-ITVM. Maximianus în picioare, spre dr., în ţinută militară,
oferă Victoria pe un glob lui Jupiter situat în st., cu mâna st. Jupiter ţine sceptru.
K ∆ C.p.e.
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Ax 6, G = 2,19 g, D = 19,95 x 21 mm; M.O., inv. I 14.050/1, bine conservată.
RIC VI, p. 581, nr. 16b. Cyzicus, anii 295-299 d.Hr.
DIOCLETIANUS (284-305)
10. Follis
Av. IMP C DIOCLETIANVS P F AVG. Bustul împăratului Diocletianus, drapat,
laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. GENIO POPV-LI-ROMANI. Genius în picioare, spre st. cu modius pe cap, nud cu
hlamida pe umărul st., ţine în mâna dr. patera, iar în st. cornucopiae.
C.p.e.
AQP
Ax 6, G = 8,83 g, D = 25,60 x 25,33 mm; M.O., inv. I 14.043/2, bine conservată.
RIC VI, p. 314, nr. 23a. Aquileia, an 296 d.Hr.
11. Follis
Av. IMP C DIOCLETIANVS P F AVG. Bustul împăratului Diocletianus, drapat,
laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. GENIO POPV-LI-ROMANI. Genius în picioare, spre st. cu modius pe cap, nud cu
hlamida pe umărul st., ţine în mâna dr. patera, iar în st. cornucopiae.
C.p.e.
AQP
Ax 6, G = 8,99 g, D = 27,65 x 27,03 mm; M.O., inv. I 14.043/1, bine conservată.
RIC VI, p. 314, nr. 23a. Aquileia, an 296 d.Hr.
CONSTANTIUS I CHLORUS (Caesar 293-305; Augustus 305-306)
12. Follis
Av. CONSTANTIVS NOB CAES. Bustul lui Constantius I, laureat, drapat, la dr. C.p.e.
Rv. GENIO POP-VLI ROMANI. Genius în picioare, spre st. cu modius pe cap, nud cu
hlamida pe umărul st., ţine în mâna dr. patera, iar în st. cornucopiae. |B C.p.e.
*SIS
Ax 12, G = 7,91 g, D = 26,34 x 27,31 mm; M.O., inv. I 14.057/19, bine conservată.
RIC VI, p. 466, nr. 98. Siscia, an 296 d.Hr.
GALERIUS MAXIMIANUS
13. Fracţiune radiată
Av. GAL [VAL] MAXIMIANVS NOB CAES. Bust, radiat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. CON[COR]DIA MIL-ITVM. Galerius Maximianus în picioare, spre dr., în haine
militare, oferă o Victorie pe un glob lui Jupiter, aflat în st., şi se sprijină pe un sceptru.
A-Δ . C.p.e.
A[NT]
Ax 6, G = 1,80 g, D = 21,70 x 18,30 mm; M.O., inv. I 14.050/2, mediocru conservată.
conservată.
RIC VI, p. 622, nr. 63b. Antiohia, an 297 d.Hr.
DIOCLETIANUS (284-305)
14. Follis
Av. IMP DIOCLETIANVS P F AVG. Bustul împăratului Diocletianus, drapat, laureat,
spre dr. C.p.e.
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Rv. GENIO POPV-LI ROMANI. Genius în picioare, spre st. cu modius pe cap, nud cu
hlamida pe umărul st., ţine în mâna dr. patera, iar în st. cornucopiae. C|Г C.p.e.
TR
Ax 6, G = 7,15 g, D = 23,80 x 24,80 mm; M.O., inv. I 14.043/4, bine conservată.
RIC VI, p. 181, nr. 170a. Treveri, anii 296-297 d.Hr.
15. Follis
Av. IMP DIOCLETIANVS P F AVG. Bustul împăratului Diocletianus, drapat, laureat,
spre dr. C.p.e.
Rv. GENIO POP-VLI ROMANI. Genius în picioare, spre st. cu modius pe cap, nud cu
hlamida pe umărul st., ţine în mâna dr. patera, iar în st. cornucopiae. R | C.p.e.
Г
Ax 12, G = 9,34 g, D = 26,62 x 27,12 mm; M.O., inv. I 14.043/6, bine conservată.
RIC VI, p. 357, nr. 63. Roma, anii 296-297 d.Hr.
16. Fracţiune follis
Av. IMP [C] C VAL DIOCLETIANVS P F AVG. Bustul împăratului Diocletianus,
drapat, radiat, spre dr. C.p.e.
Rv. CO[N]CORDIA MILI-TVM. Diocletianus în picioare, spre dr., în ţinută militară,
oferă Victoria pe un glob lui Jupiter situat în st., cu mâna st. Jupiter ţine sceptru.
C.p.e.
HЄ
Ax 12, G = 2,26 g, D = 20,45 x 20,35 mm; M.O., inv. I 14.056/33, bine conservată.
RIC VI, p. 532, nr. 21. Heraclea, anii 297-298 d.Hr.
17. Fracţiune follis
Av. IMP C C VAL DIOCLETIANVS P F AVG. Bustul împăratului Diocletianus,
drapat, radiat, spre dr. C.p.e.
Rv. CONCORDIA MIL-ITVM. Diocletianus în picioare, spre dr., în ţinută militară,
oferă Victoria pe un glob lui Jupiter situat în st., cu mâna st. Jupiter ţine sceptru.
C.p.e.
HЄ
Ax 12, G = 2,26 g, D = 19,15 x 18,58 mm; M.O., inv. I 14.056/22, bine conservată.
RIC VI, p. 532, nr. 21. Heraclea, anii 297-298 d.Hr.
CONSTANTIUS I CHLORUS (Caesar 293-305; Augustus 305-306)
18. Follis
Av. FL VAL CONSTANTIVS NOB CAES. Bustul lui Constantius I, laureat, la dr.
C.p.e.
Rv. GENIO POPV-L-I ROMANI. Genius în picioare, spre st. cu modius pe cap, nud cu
hlamida pe umărul st., ţine în mâna dr. patera, iar în st. cornucopiae.
C.p.e.
TSB ?
Ax 12, G = 10,65 g, D = 28,67 x 27,85 mm; M.O., inv. I 14.046, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VI, p. 512, nr. 20a. Tesalonic, anii 298-299 d.Hr.
MAXIMIANUS HERCULIUS (Caesar 284-286; Augustus 286-305, 307-309)
19. Follis

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

298

Av. IMP MAXIMIANVS P F AVG. Bustul împăratului Maximianus, drapat, laureat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR. Moneta în picioare, spre st., ţine în
mâna dr. balanţa, iar în st. cornucopiae.
C.p.e.
AQГ
Ax 12, G = 9,28 g, D = 26,68 x 24,75 mm; M.O., inv. I 14.044/3, bine conservată.
RIC VI, p. 315, nr. 29b. Aquileia, an 300 d.Hr.
20. Follis
Av. MAXIMIANVS NOB CAES AVG. Bustul împăratului Maximianus, drapat,
laureat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR. Moneta în picioare, spre st., ţine în
mâna dr. balanţa, iar în st. cornucopiae. | V C.p.e.
AQГ
Ax 6, G = 10,89 g, D = 27,55 x 26,82 mm; M.O., inv. I 14.044/1, bine conservată.
RIC VI, p. 315, nr. 32b. Aquileia, an 301 d.Hr.
21. Follis
Av. MAXIMIANVS NOB CAES. Bustul împăratului Maximianus, drapat, laureat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. SACRA MONET AVGG ET CAESS NOSTR. Moneta în picioare, spre st., ţine în
mâna dr. balanţa, iar în st. cornucopiae. | VI C.p.e.
AQГ
Ax 6, G = 7,58 g, D = 25,10 x 25,16 mm; M.O., inv. I 14.044/2, bine conservată.
RIC VI, p. 316, nr. 36b. Aquileia, anii 302-303 d.Hr.
DIOCLETIANUS (284-305)
22.Follis
Av. IMP DIOCLETIANVS P F AVG. Bustul împăratului Diocletianus, drapat, laureat,
spre dr. C.p.e.
Rv. SACR MONET AVGG ET CAESS NOSTR. Moneta în picioare, spre st., ţine în
mâna dr. balanţa, iar în st. cornucopiae. | VI C.p.e.
AQS
Ax 12, G = 10,79 g, D = 28,17 x 28,08 mm; M.O., inv. I 14.043/3, bine conservată.
RIC VI, p. 316, nr. 35a. Aquileia, anii 302-303 d.Hr.
23. Follis
Av. IMP C DIOCLETIANVS P F AVG. Bustul împăratului Diocletianus, drapat,
laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. SACRA MON VRB AVGG ET CAESS NN. Moneta în picioare, spre st., ţine în
mâna dr. balanţa, iar în st. cornucopiae. | * C.p.e.
R.P
Ax 12, G = 8,20 g, D = 27,64 x 26,87 mm; M.O., inv. I 14.043/5, bine conservată.
RIC VI, p. 362, nr. 103a. Roma, anii 302-303 d.Hr.
GALERIUS MAXIMIANUS (Caesar 293-305; Augustus 305-311)
24. Follis
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Av. GAL VAL MA[XIMIA]NVS NOB CAES. Bustul împăratului Maximianus,
laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. GENIO POPV-[L]-I ROMANI. Genius în picioare, spre st. cu modius pe cap, nud
cu hlamida pe umărul st., ţine în mâna dr. patera, iar în st. cornucopiae. | Δ C.p.e.
TS
Ax 12, G = 7,93 g, D = 27,34 x 27,86 mm; M.O., inv. I 14.055, perforată şi lipsă o parte
sus.
RIC VI, p. 512, nr. 24b. Tesalonic, anii 302-303 d.Hr.
CONSTANTINUS II (Caesar 317-337)
25. Follis
Av. CONSTANTIVS FIL AVGG. Bustul lui Constantius II, laureat, la dr. C.p.e.
Rv. GENIO CA-ESARI[S] Genius în picioare, spre st. cu modius pe cap, nud cu
hlamida pe umărul st., ţine în mâna dr. patera, iar în st. cornucopiae. * | Δ C.p.e.
·SM·T[S·]
Ax 12, G = 6,49 g, D = 24,40 x 25,58 mm; M.O., inv. 14.057/7, ştearsă parţial la legendă
av-/rv, patină nobilă.
RIC VI, p. 514, nr. 32 b. Tesalonic, decembrie 308- mai 310 d.Hr.
LICINIUS
26. Follis
Av. [IM]P LIC LICINIVS P F AVG. Bustul împăratului Licinius, laureat, spre dr.
C.p.e.
Rv. GENIO A-V[GVS]TI. Genius în picioare, spre st. cu modius pe cap, nud cu hlamida
pe umărul st., ţine în mâna dr. patera, iar în st. cornucopiae. ˘ µA
SIS
Ax 12, G = 4,93 g, D = 24,74 x 24,81 mm; M.O., inv. I 14.051/1, lipsă o parte margine,
patină nobilă.
RIC VI, p. 479, nr. 198b. Siscia, anii 309-310 d. Hr.
MAXENTIUS
27. Follis
Av. IMP C MAXENTIVS P F AVG. Bustul împăratului Maxentius, laureat, drapat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. CONSERV-VRB SVAE. Roma din faţă, stând, cu capul spre st., într-un templu
hexastyl, în dr. ţine un glob, iar în st. sceptru; scut la partea st. a scaunului; acroteria,
coroană din faţă, jos
C.p.e.
[REP]-Q
Ax 6, G = 5,01 g, D = 25,36 x 29,57 mm; M.O., inv. I 14.057/17, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VI, p. 382, nr. 258. Roma, anii 310 - 311 d.Hr.
MAXIMIANUS
28. Follis
Av. IMP MAXIMIANVS P F AVG. Bustul împăratului Maximianus, drapat, laureat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

300

Rv. [GE]NIO AV-GVSTI. Genius în picioare, spre st. cu modius pe cap, nud cu hlamida
pe umărul st., ţine în mâna dr. patera, iar în st. cornucopiae. µζ
SIS
Ax 6, G = 6,22 g, D = 24,80 x 25,07 mm; M.O., inv. I 14.042/2, bine conservată.
RIC VI, p. 480, nr. 207a. Siscia, anii 310 – mai 311 d.Hr.
LICINIUS I
29. Follis
Av. IMP C VAL LIC LICINIVS P F AVG. Bustul împăratului Licinius, laureat, spre
dr. C.p.e.
Rv. IOVI CONS-ERVATORI. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru; un
vultur în faţă la picioare în st. cu coroană în cioc.
C.p.e.
HTЄ
Ax 6, G = 5,05 g, D = 24,58 x 24,30 mm; M.O., inv. I 14.052/7, imagine rv. st. neclară
datorită unor impurităţi, patină nobilă.
RIC VI, p. 540, nr. 64, dar nr. 1c se regăseşte la nr. 65, vezi nota 2. Heraclea, an 311 d.
Hr.
II. De la domnia comună a lui Constantin cel Mare şi Licinius la moartea lui
Constantin (313-337)
CONSTANTINUS – Constantin cel Mare (Caesar 306-307; Augustus 307-337)
30. AES
Av. IMP C CONSTANTINVS P F AVG. Bustul împăratului Constantin cel Mare,
drapat, laureat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. IOVI CONSERVATORI AVGG NN. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st.
ţine hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru;
un vultur în faţă la picioare în st. cu coroană în cioc.
C.p.e.
TS . Г
Ax 12, G = 2,72 g, D = 23,02 x 23,06 mm; M.O., I inv. 14.057/12, bine conservată.
RIC VI, p. 519, nr. 61b. Tesalonic, anii 312 – 313 d.Hr.
31. AES
Av. IMP C CONSTANTINVS P F AVG. Bustul împăratului Constantin cel Mare,
drapat, laureat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. IOVI CONSERVATORI AVGG NN. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st.
ţine hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru;
un vultur în faţă la picioare în st. cu coroană în cioc.
C.p.e.
TS . Є
Ax 12, G = 2,93 g, D = 23,39 x 21,93 mm; M.O., inv. I 14.056/1, bine conservată.
RIC VI, p. 519, nr. 61b. Tesalonic, anii 312 – 313 d.Hr.
LICINIUS I
32. AES
Av. IMP LICINIVS P F AVG. Bustul împăratului Licinius, drapat, laureat, cuirasat,
spre dr. C.p.e.
Rv. SOLI INV-I-CTO COMITI. Sol, în picioare din faţă, spre st. ţine hlamida pe
umărul st., în mâna st. ţine un glob.
C.p.e.
[R]PT
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Ax 6, G = 3,69 g, D = 22,22 x 20,82 mm; M.O., inv. I 14.052/3, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VI, p. 388, nr. 323c, Roma, anii 312 – 313 d.Hr.
33. AES
Av. IMP LIC LICINI[VS] P F AVG. Bustul împăratului Licinius, drapat, laureat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. IOVI C[ONS]ERVATORI AVGG NN. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre
st. ţine hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un fulger, cu st. se sprijină de
sceptru; un vultur în faţă la picioare în st. cu coroană în cioc. | A C.p.e.
SIS
Ax 12, G = 3,68 g, D = 20,85 x 23,53 mm; M.O., inv. I 14.049, bine conservată.
RIC VI, p. 484, nr. 232a. Siscia, anii 312 - început 313 d.Hr.
34. AES
Av. IMP LIC LICINIVS P F AVG. Bustul împăratului Licinius, drapat, laureat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. IOVI CONSERVATORI AVGG NN. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st.
ţine hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru;
un vultur în faţă la picioare în st. cu coroană în cioc.
C.p.e.
T.S.∆
Ax 12, G = 2,71 g, D = 21,45 x 22,85 mm; M.O., inv. I 14.052/10, bine conservată.
RIC VI, p. 519, nr. 59. Tesalonic, anii 312 - 313 d.Hr.
35. AES
Av. IMP LIC LICINIVS P F AVG. Bustul împăratului Licinius, drapat, laureat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. IOVI CONSERVATORI AVGG NN. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st.
ţine hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru;
un vultur în faţă la picioare în st. cu coroană în cioc.
C.p.e.
T.S.∆
Ax 12, G = 3,13 g, D = 21,47 x 20,92 mm; M.O., inv. 14.052/8, bine conservată.
RIC VI, p. 519, nr. 59. Tesalonic, anii 312 - 313 d.Hr.
36. AES
Av. IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG. Efigia împăratului Licinius, drapat,
laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. IOVI [CO]NSER-VATORI AVGG. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st.
ţine hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru;
un vultur în faţă la picioare, în st. cu coroană în cioc. |A C.p.e.
SMHT˙
Ax 12, G = 2,22 g, D = 20,27 x 21,27 mm; M.O., inv. I 14.051/2, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 542, nr. 6. Heraclea, anii 313 - 314 d.Hr.
37. Follis
Av. IMP LIC LICINIVS P F AVG. Bustul împăratului Licinius, laureat, spre dr. C.p.e.
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Rv. IOVI CON-SERVATORI. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un fulger, cu st. se sprijină de sceptru; un
vultur în faţă la picioare în st. cu coroană în cioc. | Г C.p.e.
SIS
Ax 6, G = 3,09 g, D = 20,20 x 20,59 mm; M.O., inv. I 14.052/11, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 423, nr. 8. Siscia, anii 313- 315 d.Hr.
38. Follis
Av. IMP LIC LICINIVS P F AVG. Bustul împăratului Licinius, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. IOVI CON-SERVATORI. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un fulger, cu st. se sprijină de sceptru; un
vultur în faţă la picioare în st. cu coroană în cioc. | Є C.p.e.
SIS
Ax 6, G = 3,09 g, D = 20,02 x 20,72 mm; M.O., inv. I 14.052/12, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 423, nr. 8. Siscia, anii 313- 315 d.Hr.
39. AES
Av. IMP C VAL LICI LICINIVS P F AVG. Bustul împăratului Licinius, laureat, spre
dr. C.p.e.
Rv. IOVI CONS-ERVATORI. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un fulger, cu st. se sprijină de sceptru; un
vultur în faţă la picioare în st., cu coroană în cioc. | B C.p.e.
SMK
Ax 6, G = 3,21 g, D = 22,01 x 19,65 mm; M.O., inv. I 14.052/6, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 643, nr. 4. Cyzicus, anii 313- 315 d.Hr.
40. AES
Av. IMP C VAL LICI LICINIVS P F AVG. Bustul împăratului Licinius, laureat, spre
dr. C.p.e.
Rv. [IOVI CONS]-ERVATORI. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un fulger, cu st. se sprijină de sceptru; un
vultur în faţă la picioare în st., cu coroană în cioc. | H C.p.e.
[SMK]
Ax 12, G = 2,20 g, D = 18,32 x 18,72 mm; M.O., inv. I 14.052/9, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 643, nr. 4. Cyzicus, anii 313- 315 d.Hr.
CONSTANTINUS – Constantin cel Mare (Caesar 306-307; Augustus 307-337)
41. AES
Av. IMP C CONSTANTINVS P F AVG. Efigia împăratului Constantin cel Mare,
laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. IOVI CONSER-VATORI AVGG. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru; un
vultur în faţă la picioare în st. cu coroană în cioc. | Є C.p.e.
SMHT
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Ax 12, G = 2,90 g, D = 21 x 20,9 mm; M.O., inv. I 3275/1, vechi 12.385, A64/254(4),
bine conservată.
RIC VII, p. 542, nr. 5. Heraclea, anii 313 – 314 d.Hr.
42. AES
Av. IMP CONSTANTINVS P F AVG. Bustul împăratului Constantin cel Mare, drapat,
laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. IOVI CONS-ERVATORI. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru; un
vultur în faţă la picioare în st. cu coroană în cioc. | B C.p.e.
SIS
Ax 12, G = 2,61 g, D = 21,38 x 20,13 mm; M.O., inv. I 14.057/6, bine conservată.
RIC VII, p. 423, nr. 6. Siscia, anii 313 – 315 d.Hr.
43. AES
Av. IMP CONSTANTINVS AVG. Bustul împăratului Constantin cel Mare, drapat,
laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. IOVI CON-SERVATORI. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru; un
vultur în faţă la picioare în st. cu coroană în cioc. | ∆ C.p.e.
SIS
Ax 12, G = 3,62 g, D = 20,45 x 21,57 mm; M.O., inv. 14.057/4, bine conservată.
RIC. VII, p. 423, nr. 7. Siscia, anii 313 – 315 d.Hr.
44. AES
Av. IMP CONSTANTINVS P F AVG. Bustul împăratului Constantin cel Mare, drapat,
laureat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. SOLI INV-I-CTO COM[ITI]. Sol, în picioare din faţă, spre st. ţine hlamida pe
umărul st., în mâna st. ţine un glob. T | F (sub litera T *). C.p.e.
PLG
Ax 6, G = 2,34 g, D = 18,13 x 18,80 mm; M.O., inv. I 14.056/12, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 123, nr. 16. Lyons, anii 314 – 315 d.Hr.
45. AES
Av. IMP C CONSTANTINVS P F [AV]G. Efigia împăratului Constantin cel Mare,
laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. [IO]VI CONSE-RVATORI AVGG. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st.
ţine hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru;
un vultur în faţă la picioare în st. cu coroană în cioc.
C.p.e.
·TS·B
Ax 12, G = 2,22 g, D = 22,5 x 22,5 mm; M.O., inv. I 3275/2, vechi 12.378, A45/240(7),
mediocru conservată.
RIC VII, p. 498, nr. 2. Tesalonic, anii 313 – 316 d.Hr.
LICINIUS I
46. AES
Av. IMP C VAL LICIN LICINIVS P F AVG. Bustul împăratului Licinius, laureat,
spre dr. C.p.e.
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Rv. IOVI CONS-ERVATORI. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un fulger, cu st. se sprijină de sceptru; un
vultur în faţă la picioare în st., cu coroană în cioc. | VIII C.p.e.
SKM·
Ax 12, G = 2,98 g, D = 22,37 x 22,39 mm; M.O., inv. I 14.052/5, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 644, nr.6. Cyzicus, anii 316- 317 d.Hr.
47. AES
Av. IMP LICI-NIVS AVG. Bustul împăratului Licinius, spre st., laureat, drapat, glob,
sceptru în mâna st., mappa în dr. C.p.e.
Rv. PROVIDEN – TIAE AVG. Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra, jos
semnele monetăriei
C.p.e.
MHTΔ
Ax 12, G = 3,11 g, D = 19,76 x 19,74 mm; M.O., inv. I 14.052/2, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 545, nr.17. Heraclea, an 317 d.Hr.
CONSTANTINUS – Constantin cel Mare (Caesar 306-307; Augustus 307-337)
48. Follis
Av. IMP CONSTA-NT[I]NVS AVG. Bustul împăratului Constantin cel Mare, spre st.,
laureat, drapat, glob, sceptru în mâna st., mappa în dr. C.p.e.
Rv. IOVI CONS-ERVATORI AVGG. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru;
ramură | ∆ C.p.e.
SMN
Ax 12, G = 2,97 g, D = 18,08 x 19,68 mm; M.O., inv. I 14.056/9, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 603, nr. 23. Nicomedia, anii 317 – 320 d.Hr.
LICINIUS
49. AES
Av. IMP LICI-NIVS AVG. Bustul împăratului Licinius, spre st., laureat, drapat, glob,
sceptru în mâna st., mappa în mâna dr. C.p.e.
Rv. IOVI CONS-ERVATORI AVGG. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru.
crenguţă| B C.p.e.
SMN
Ax 12, G = 3,11 g, D = 17,68 x 21,20 mm; M.O., inv. I 14.052/4, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 644, nr. 24. Nicomedia, anii 317 - 320 d.Hr.
50. AES
Av. IMP LICI-NIVS AVG. Bustul împăratului Licinius, spre st., laureat, drapat, glob,
sceptru în mâna st., mappa în dr. C.p.e.
Rv. IOVI CONS-ERVATORI AVGG. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un glob, cu st. se sprijină de sceptru.
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cunună | ∆ C.p.e.
SMK
Ax 12, G = 3,50 g, D = 17,29 x 18,75 mm; M.O., inv. I 14.052/1, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 644, nr. 9. Cyzicus, anii 317 - 320 d.Hr.
CONSTANTINUS II (Caesar 317-337)
51. AES
Av. CONSTANTINVS IVN NOB C. Efigia lui Constantin II, drapat, laureat, spre dr.
C.p.e.
Rv. CAESARVM NOSTRORVM. Legendă circulară; pe două rânduri într-o coroană de
lauri VO[T]/V
C.p.e.
ASIS
Ax 12, G = 3,62 g, D = 20,45 x 21,57 mm; M.O., inv. I 14.057/16, bine conservată.
RIC VII, p. 443, nr. 157. Siscia, an 320 d.Hr.
CONSTANTINUS – Constantin cel Mare (Caesar 306-307; Augustus 307-337)
52. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, drapat, laureat, cuirasat, spre dr.
C.p.e.
Rv. D N CONSTANTINI MAX AVG. Legendă circulară; pe două rânduri într-o
coroană de lauri VOT/XX
C.p.e.
PT
Ax 12, G = 3,12 g, D = 18,98 x 18,62 mm; M.O., inv. I 14.056/24, bine conservată;
RIC VII, p. 321, nr. 237, a doua serie. Roma, an 321 d.Hr.
53. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, drapat, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. D N CONSTANTINI MAX AVG. Legendă circulară; pe două rânduri într-o
coroană de lauri VOT/XX
C.p.e.
SMHA
Ax 12, G = 2,80 g, D = 18,03 x 18,13 mm; M.O., inv. I 14.056/28, bine conservată.
RIC VII, p. 549, nr. 56. Heraclea, anii 321-324 d.Hr.
54. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Efigia împăratului Constantin I, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. SARMATIA-DEVICTA. Victoria în mers spre dr., ţine un trofeu, iar cu piciorul dr.
pe grumazul unui captiv.
C.p.e.
PTR,
Ax 6, G = 2,76 g, D = 17,76 x 18,92 mm; M.O., inv. I 14.056/2, bine conservată.
RIC VII, p. 201, nr. 429. Trier, anii 323-324 d.Hr.
55. AES
Av. CON[STAN-TI]NVS AVG. Efigia împăratului Constantin I, laureat, spre dr.
Rv. [VI]CTORI[AE DD AVGGQ] NN. Două Victorii faţă în faţă, fiecare ţine câte o
coroană şi o ramură de palmier •ASIS
Ax 12, G = 1,13 g, D = 15,44 x 15,70 mm; M.O., inv. I 14.057/25, ştearsă în parte.
RIC ?. Siscia, anii ? d.Hr.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

306

LICINIUS II
56. AES
Av. D N VAL LICIN LICINIVS NOB C. Bustul lui Licinius II, spre dr., cuirasat,
poartă suliţă pe umărul dr. şi scut pe umărul la st. C.p.e.
Rv. IOVI CONS-ERVATORI. Jupiter, în picioare din faţă, cu capul spre st. ţine
hlamida pe umărul st., în mâna dr. Victoria pe un fulger, cu st. se sprijină de sceptru; un
X
vultur în faţă la picioare în st., cu coroană în cioc. Prizonier în dr., la pământ. |III˘
SMKA'
Ax 12, G = 2,27 g, D = 18,50 x 18.60 mm; M.O., inv. I 14.054, bine conservată, patină
nobilă.
R.I.C. VII, p. 646, nr.18. Cyzicus, anii 321- 324 d.Hr.
CRISPUS (Caesar 317-326)
57. AES
Av. IVL CRI-SPVS NOB C. Efigia lui Crispus, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. [CAE]SARVM NOSTRORVM. Legendă circulară; pe două rânduri într-o coroană
de lauri [V]OT/[X], monetărie indescifrabilă. C.p.e.
Ax 12, G = 2,43 g, D = 17,18 x 18,08 mm; M.O., inv. I 14.056/27, la rv. prezintă în
partea de jos o depunere, patină nobilă.
R.I.C. VII, p. 115, nr. 291, Londra?, anii 323-324 d.Hr.; sau p.202, nr. 431, Trier, anii
323-324 d. Hr.; sau p. 445, nr. 172, Siscia, anii 321-324 d. Hr. ori p. 446, nr. 181, anii
321-324 d.Hr.
58. AES
Av. IVL CRIS-PVS NOB C. Efigia lui Crispus, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. CAESARVM NOSTRORVM. Legendă circulară; pe două rânduri într-o coroană de
lauri VOT/X, ultimul semn din catalog de la p. 444
C.p.e.
ASIS
Ax 12, G = 3,37 g, D = 18,72 x 18,83 mm; M.O., inv. I 14.047/1, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 445, nr. 169, Siscia, anii 321-324 d. Hr.
59. AES
Av. FL IVL CRISPVS NOB CAES. Bustul lui Crispus, laureat, spre st. C.p.e.
Rv. CAESARVM NOSTRORVM. Legendă circulară; pe două rânduri într-o coroană de
lauri VOT/X
C.p.e.
TSAVI
Ax 12, G = 3,49 g, D = 19,38 x 18,56 mm; M.O., inv. I 14.042/4, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 513, nr. 125, Tesalonic, an 324 d.Hr.
60. AES
Av. CRISPVS-[NOB] CAES. Bustul lui Crispus, laureat, drapat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. PROVIDEN – TIAE CAESS. Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra,
jos semnele monetăriei
C.p.e.
SMHA?
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Ax 12, G = 2,89 g, D = 20,12 x 20,90 mm; M.O., inv. I 14.056/34, ştearsă în unele părţi
la av/rv., patină nobilă.
RIC VII, p. 551, nr. 75, Heraclea?, anii 325-326 d.Hr.
61. Follis
Av. FL IVL CRISPVS NOB CAES. Bustul lui Crispus, laureat, drapat, cuirasat, spre st.
C.p.e.
Rv. PROVIDEN – TIAE AVGG.: Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra,
jos semnele monetăriei
C.p.e.
SMANTЄ
Ax 12, G = 2,71 g, D = 19,31 x 19,38 mm; M.O., inv. I 14.042/5, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 688, nr. 64, Antiohia, anii 325-326 d.Hr.
HELENA
62. AES
Av. FL HELENA-AVGVSTA. Bustul Helenei la dr. diademată, cu mantie, şi cu colier.
C.p.e.
Rv. SECVRITAS-REIPVBLICE. Securitas în picioare spre st., ţine în jos o ramură, îşi
ridică rochia cu mâna dr.
C.p.e.
SMKΓ·
Ax 6, G = 2,77 g, D = 18,60 x 19,97 mm; M.O., inv. I 14.057/14, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 649, nr. 39, Cyzicus, anii 325-326 d.Hr.
CONSTANTIUS II (Caesar 324-337)
63. AES
Av. FL IVL CONSTANTIVS NOB C. Bustul lui Constantius II, laureat, drapat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. PROVIDEN – TIAE CAESS.: Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra,
jos semnele monetăriei
C.p.e.
SMANTH
Ax 12, G = 3,23 g, D = 20,4 x 20 mm; M.O., inv. I 3294, nr. vechi 13.838, A64/259(4),
bine conservată.
RIC VII, p. 688, nr. 66, Antiohia, anii 325-326 d.Hr.
64. AES
Av. [CONSTAN]-TIVS P F AVG. Bustul lui Constantius II, laureat, drapat, cuirasat,
spre dr.
Rv. [PA]CI-PVBLICA. Împăratul? în picioare din faţă, în ţinută militară, spre st., ţine în
mâna dr. un glob, iar în st. o suliţă; monetăria în afara flanului monedei.
Ax 6, G = 2,53 g, D = 14,24 x 13,33 mm; M.O. inv. I 14056/25, bine conservată, patină
nobilă.
RIC?, monetărie incertă.
CONSTANTINUS– Constantin cel Mare (Caesar 306-307; Augustus 307-337)
65. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, laureat, spre dr. C.p.e.
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Rv. D N CONSTANTINI MAX AVG. Legendă circulară; pe două rânduri într-o
coroană de lauri VOT/XXX
C.p.e.
SMHA
Ax 12, G = 2,02 g, D = 17,88 x 17,94 mm; M.O., inv. I 14.056/13, bine conservată,
patină nobilă.
RIC VII, p. 550, nr. 69. Heraclea, anii 325-326 d.Hr.
66. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. D N CONSTANTINI MAX AVG. Legendă circulară; pe două rânduri într-o
coroană de lauri VOT/XXX
C.p.e.
SMHA
Ax 12, G = 3,45 g, D = 18,58 x 19,07 mm; M.O., inv. I 14.056/29, bine conservată,
patină nobilă.
RIC VII, p. 550, nr. 69. Heraclea, anii 325-326 d.Hr.
67. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. D N CONSTANTINI MAX AVG. Legendă circulară; pe două rânduri într-o
coroană de lauri VOT/XXX
C.p.e.
SMHB
Ax 12, G = 3,16 g, D = 19,02 x 18,67 mm; M.O., inv. I 14.056/11, bine conservată,
patină nobilă.
RIC VII, p. 550, nr. 69. Heraclea, anii 325-326 d.Hr.
68. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. PROVIDEN – TIAE AVGG. Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra,
jos semnele monetăriei
C.p.e.
SMKA
Ax 6, G = 3,13 g, D = 17,83 x 18,22 mm; M.O., inv. I 14.056/6, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 648, nr. 34. Cyzicus, anii 325-326 d.Hr.
69. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Efigia împăratului Constantin I, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. PROVIDEN – TIAE AVGG. Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra,
jos semnele monetăriei
Δ|Є C.p.e.
SMANTA
Ax 6, G = 2,89 g, D = 19,77 x 19,33 mm; M.O., inv. I 14.056/1, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 688, nr. 63. Antiohia, anii 325-326 d.Hr.
70. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. PROVIDEN – TIAE AVGG. Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra,
jos semnele monetăriei
C.p.e.
·SMKГ·
Ax 6, G = 2,99 g, D = 18,48 x 19,30 mm; M.O., inv. I 14.056/7, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 650, nr. 44. Cyzicus, anii 326-327 d.Hr.
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71. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. PROVIDEN – TIAE AVGG. Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra,
jos semnele monetăriei
C.p.e.
·SMKГ·
Ax 6, G = 3,25 g, D = 19,85 x 20,25 mm; M.O., inv. I 14.056/5, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 650, nr. 44. Cyzicus, anii 326-327 d.Hr.
72. AES
Av. [CO]NSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. PROVIDEN – TIAE AVGG. Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra,
jos semnele monetăriei
|·
C.p.e.
SMTSA´
Ax 6, G = 2,96 g, D = 18,76 x 19,32 mm; M.O., inv. I 14.056/10, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 518, nr. 153. Tesalonic, anii 326-328 d.Hr.
73. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. PROVIDEN – TIAE AVGG. Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra,
jos semnele monetăriei
|·
C.p.e.
SMTS∆´
Ax 6, G = 2,98 g, D = 17,88 x 19,35 mm; M.O., inv. I 14.057/5, bine conservată, patină
nobilă.
R.I.C. VII, p. 518, nr. 153. Tesalonic, anii 326-328 d.Hr.
74. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, rozete diademate, drapat cuirasat,
spre dr. C.p.e.
Rv. PROVIDEN-TIAE AVGG. Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra, jos
semnele monetăriei
C.p.e.
SMTSГ
Ax 12, G = 4,07 g, D = 18,2 x 18,4 mm; M.O., inv. I 3292/2, vechi 13.835 A64/259(1),
bine conservată.
RIC VII, p. 518, nr. 154. Tesalonic, anii 326-328 d.Hr.
75. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. PROVIDEN – TIAE AVGG. Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra,
jos semnele monetăriei
·|
C.p.e.
SMK∆´
Ax 6, G = 3,14 g, D = 19,14 x 19,03 mm; M.O., inv. I 14.056/3, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 651, nr. 51. Cyzicus, anii 327-328 d.Hr.
76. AES
Av. CONSTAN-TINVS AVG. Bust, Constantin I, laureat, spre dr. C.p.e.
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Rv. PRO[VI]DEN – TIAE A[V]GG. Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă
deasupra, jos semnele monetăriei
C.p.e.
ASIS semilună cu punct în mijloc
Ax 6, G = 2,99 g, D = 18,03 x 18,50 mm; M.O., inv. I 14.057/1, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 452, nr. 214. Siscia, anii 328-329 d.Hr.
CONSTANTIUS II (Caesar 324-337)
77. AES
Av. FL IVL CONSTANTIVS NOB C. Bustul lui Constantius II, laureat, drapat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. PROVIDEN – TIAE CAESS.: Arc de triumf cu două turnuleţe, o steluţă deasupra,
jos semnele monetăriei
C.p.e.
ASIS semilună
Ax 12, G = 2,82 g, D = 17,9 x 18,6 mm; M.O., inv. I 3292/1, nr. vechi 13.841,
A64/259(4), bine conservată.
RIC VII, p. 452, nr. 217, Siscia, anii 328-329 d.Hr.
URBS ROMA
78. AES
Av. VRBS-ROMA. Bust, Roma, cu coif şi armură, spre st. C.p.e.
Rv. Lupoaica sre st., la care sug doi copii; deasupra două steluţe.
C.p.e.
SMTSЄ
Ax 12, G = 1,76 g, D = 18,08 x 18,83 mm.
M.O., inv. 14.056/19, bine conservată, patină nobilă.
RIC VII, p. 524, nr. 187. Tesalonic, anii 330-333 d.Hr.
79. AES
Av. VRBS-ROMA. Bust, Roma, cu coif şi armură, spre st. C.p.e.
Rv. Lupoaica sre st., la care sug doi copii; deasupra două steluţe.
C.p.e.
SMTSЄ
Ax 6, G = 1,77 g, D = 17,33 x 17,90 mm; M.O., inv. I 14.056/17, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 524, nr. 187. Tesalonic, anii 330-333 d.Hr.
80. AES
Av. VRBS-ROMA. Bust, Roma, cu coif şi armură, spre st. C.p.e.
Rv. Lupoaica sre st., la care sug doi copii; deasupra două steluţe.
C.p.e.
·SMHЄ·
Ax 12, G = 2,72 g, D = 17,29 x 18,57 mm; M.O., inv. I 14.056/18, bine conservată,
patină nobilă.
RIC VII, p. 558, nr. 124. Heraclea, anii 330-333 d.Hr.
CONSTANTIUS II (Caesar 324-337)
81. AES
Av. FL IVL CONSTANTIVS NOB C. Bustul lui Constantius II, laureat, drapat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
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Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
CONSA
Ax 12, G = 2,32 g, D = 17 x 18 mm; M.O., inv. I 14.056/30, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 579, nr. 61, Constantinopol, anii 330-333 d.Hr.
82. AES
Av. FL IVL CONSTANTIVS NOB C. Bustul lui Constantius II, laureat, drapat,
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
SMKΓ
Ax 12, G = 2,31 g, D = 18,19 x 17,86 mm; M.O., inv. I 14.056/26, bine conservată,
patină nobilă.
RIC VII, p. 654, nr. 69. Cyzicus, anii 330, 334 d.Hr.
CONSTANTINUS – Constantin cel Mare (Caesar 306-307; Augustus 307-337)
83. As
Av. CONS[TANTI]-NVS MAX AVG. Bustul împăratului Constantinus I, cu rozete
diademate, drapat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
SMTSA
Ax 6, G = 2,56 g, D = 17,12 x 17,42 mm; M.O., inv. I 14.057/3, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 524, nr. 183. Tesalonic, anii 330-333 d.Hr.
84. As
Av. CONSTANTI-NVS MAX AVG. Bustul împăratului Constantinus I, cu rozete
diademate, drapat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
SMHA
Ax 12, G = 2,12 g, D = 15,39 x 15,79 mm; M.O., inv. I 14.057/10, bine conservată,
patină nobilă.
RIC VII, p. 557, nr. 111. Heraclea, anii 330-333 d.Hr.
85. As
Av. CONSTANTI-NVS MAX AVG. Bustul împăratului Constantinus I, cu rozete
diademate, drapat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
·SMHB·
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Ax 12, G = 2,12 g, D = 18,15 x 17,84 mm; M.O., inv. I 14.056/44, bine conservată,
patină nobilă.
RIC VII, p. 558, nr. 121. Heraclea, anii 330-333 d.Hr.
86. As
Av. [CONSTA]NT[I]-NVS MAX AVG. Bustul împăratului Constantinus I, cu rozete
diademate, drapat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
CONSA
Ax 6, G = 1,86 g, D = 17,09 x 16,22 mm; M.O., inv. I 14.057/11, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 579, nr. 59. Constantinopol, anii 330-333 d.Hr.
87. As
Av. CONSTANTI-[NVS] MAX AVG. Bustul împăratului Constantinus I, cu rozete
diademate, drapat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA [EXERC]-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
SMKA·
Ax 6, G = 3,01 g, D = 15,05 x 15,72 mm; M.O., inv. I 14.057/21, bine conservată.
RIC VII, p. 653, nr. 65. Cyzicus, anii 330, 334 d.Hr.
CONSTANTINUS II (Caesar 317-337)
88. As
Av. CONSTANTINVS IVN NOB C. Bustul lui Constantinus II, cu perle diademate,
drapat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
SMKЄ
Ax 12, G = 1,49 g, D = 15,13 x 16,23 mm; M.O., inv. I 14.057/12, bine conservată,
patină nobilă.
RIC VII, p. 655, nr. 83. Cyzicus, anii 331, 333-334 d.Hr.
89. As
Av. CONSTANTINVS IVN NOB C. Bustul lui Constantinus II, laureat, cuirasat, spre
dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
·ASIS·
Ax 12, G = 2,68 g, D = 17,93 x 18,03 mm; M.O., inv. I 14.057/15, bine conservată.
RIC VII, p. 455, nr. 236. Siscia, anii 334-335 d.Hr.
CONSTANTINUS– Constantin cel Mare (Caesar 306-307; Augustus 307-337)
90. As
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Av. CONSTANTI-NVS MAX [AVG]. Bustul împăratului Constantinus I, cu rozete
diademate, drapat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
·CONSH·
Ax 6, G = 1,69 g, D = 15,80 x 18,47 mm; M.O., inv. I 14.056/21, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 582, nr. 80. Constantinopol, anii 333-335 d.Hr.
91. As
Av. CONSTANTI-[NVS MAX AVG]. Bustul împăratului Constantinus I, cu rozete
diademate, drapat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
·ASIS·
Ax 6, G = 2,15 g, D = 17,99 x 17,57 mm; M.O., inv. I 14.057/13, bine conservată, ştearsă
parţial legenda av., patină nobilă.
RIC VII, p. 455, nr. 235, Siscia, anii 334-335 d.Hr.
URBS ROMA
92. AES
Av. VRBS-ROMA. Bust, Roma, cu coif şi armură, spre st. C.p.e.
Rv. Lupoaica sre st., la care sug doi copii; deasupra două steluţe.
C.p.e.
·BSIS·
Ax 6, G = 2,07 g, D = 17,07 x 17,93 mm; M.O., inv. I 14.056/16, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 456, nr. 240. Siscia, anii 335-336 d.Hr.
93. AES
Av. VRBS-ROMA. Bust, Roma, cu coif şi armură, spre st. C.p.e.
Rv. Lupoaica sre st., la care sug doi copii; deasupra două steluţe.
C.p.e.
*SMKΓ
Ax 12, G = 2,39 g, D = 17,64 x 18,78 mm; M.O., inv. I 14.057/9, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 658, nr. 118. Cyzicus, anii 335-336 d.Hr.
CONSTANTINUS – Constantin cel Mare (Caesar 306-307; Augustus 307-337)
94. As
Av. CONSTAN[TI-NVS] MAX AVG. Bustul împăratului Constantinus I, cu rozete
diademate, drapat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-[IA EXER]CITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi un stindard.
C.p.e.
SMTSГ
Ax 12, G = 1,21 g, D = 15,32 x 15,78 mm; M.O., inv. I 14.056/15, bine conservată,
patină nobilă.
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RIC VII, p. 529, nr. 232. Tesalonic, anii 336-337 d.Hr.
95. As
Av. CONSTANTI-NVS MAX AVG. Bustul împăratului Constantinus I, cu rozete
diademate, drapat, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
SMN∆
Ax 12, G = 2,23 g, D = 17,83 x 18,73 mm; M.O., inv. I 14.056/27, bine conservată,
patină nobilă.
RIC VII, p. 635, nr. 199. Nicomedia, anii 336-337 d.Hr.
CONSTANTIUS II (Caesar 324-337)
96. AES
Av. FL IVL CONSTANTIVS NOB C. Bustul lui Constantius I, laureat, drapat, cuirasat,
spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
CONSГ·
Ax 6, G = 1,96 g, D = 17,7 x 18,2 mm; M.O., inv. I 3295, vechi A64/ 254(5), bine
conservată.
RIC VII, p. 581, nr. 75. Constantinopol, anii 333-335 d.Hr.
97. As
Av. FL IVL CONSTANTIVS NOB C. Bustul lui Constantius I, laureat, drapat, cuirasat,
spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXER-CITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi două stindarde.
C.p.e.
SMTSA
Ax 6, G = 2,67 g, D = 18,85 x 18,50 mm; M.O., inv. I 14.057/22, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VII, p. 529, nr. 224. Tesalonic, anii 336-337 d.Hr.
III. De la moartea lui Constantin cel Mare la sfârşitul dinastiei constantiniene (337364)
CONSTANTIUS II (337-364)
98. Bronz
Av. CONSTAN-[T]IVS P F AVG. Bustul împăratului Constantius II, drapat, diademat
şi cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv.GLOR-IA EX[ERC]-ITVS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi un stindard.
C.p.e.
·ASIS·
Ax 12, G = 1,70 g; D = 16,38 x 16,15 mm; M.O., inv. I 14.057/24; ştearsă în unele locuri,
mediocru conservată.
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RIC VIII, p. 355, seria a doua: stindard cu crisma pe bener, nr. 103 sau 104. Siscia, 9
septembrie 337- primăvara 340 d.Hr.
CONSTANS (337-350)
99. AES
Av. DN CONSTA-NS P F AVG. Capul împăratului descoperit, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITUS. Doi soldaţi, în picioare, cu cască, faţă în faţă, ţin fiecare
în mână câte o suliţă cu vârful inversat, cu cealaltă mână se sprijină de un scut; între cei
doi un stindard.
C.p.e.
CONSA
Ax 6, G = 1,36 g, D = 14,17 x 14,91 mm; M.O., inv. I 14.056/32, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VIII, p. 449, prima grupă, nr. 28. Constantinopol, 9 septembrie 337- primăvara 340
d.Hr.
100. AES
Av. DN CONSTANS P F AVG. Capul împăratului descoperit, laureat, spre dr. C.p.e.
Rv. Indescifrabil.
1,22 g, D = 16 x 16,53 mm, M.O., inv. I 14.056/28, rv. indescifrabil, patină nobilă.
RIC VIII, p. 407?, prima grupă, nr. ?, Tesalonic?, 9 septembrie 337- primăvara 340?
d.Hr.
CONSTANTINOPOL
101. AES
Av. CON[ST]AN-[T]INOPOLIS. Constantinopolis spre st. spiralat, ţine o ramură şi un
stindard, în spate o proră.
Rv. Victoria, în picioare, din faţă, cu privirea spre st., cu piciorul dr. pe o proră, ţine un
sceptru dispus transversal în mâna dr., iar cu st. se sprijină de un scut.
*
C.p.e.
SMA[NA]
Ax 6, G = 1,33 g; D = 14,51 x 14,12 mm.
M.O., inv. I 14057/26; mediocru conservată.
RIC VIII, p. 515, prima serie, nr. 38 . Antiohia, 9 septembrie 337- sfârşitul lui 347 d.Hr.
CONSTANS (337-350)
102. AES
Av. CONSTAN-S P F AVG. Capul împăratului descoperit, perlat, diademat, cuirasat,
spre dr. C.p.e.
Rv. [VI]CTORIAE DD AVGGQ NN. Două Victorii faţă în faţă, fiecare ţine câte o
coroană şi o ramură de palmier. ASIS C.p.e.
Ax 6, G = 1,32 g, D = 15,63 x 16,20 mm; M.O., inv. I 14.056/31, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VIII, p. 363, prima grupă, a doua serie, nr. 183. Siscia, anii 347-348 d.Hr.
103. AES
Av. CONSTANS-P F AV[G]. Capul împăratului descoperit, drapat, cuirasat, laureat şi
rozete diademate, spre dr. C.p.e.
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Rv. VICTORIA[E DD AV]GGQ NN. Două Victorii faţă în faţă, fiecare ţine câte o
coroană şi o ramură de palmier. SMTSB C.p.e.
Ax 6, G = 1,53 g, D = 15,02 x 15,48 mm; M.O., inv. I 14.042/3, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VIII, p. 411, prima grupă, nr. 100. Tesalonic, anii 347-348 d.Hr.
CONSTANTIUS II (337-361)
104. AES
Av. CONSTANT-IVS P F AVG. Capul împăratului descoperit, drapat, cuirasat, laureat
şi rozete diademate, spre dr. C.p.e.
Rv. VICTORIAE DD AVGGQ NN. Două Victorii faţă în faţă, fiecare ţine câte o
coroană şi o ramură de palmier. ASIS C.p.e.
Ax 12, G = 1,48 g, D = 15,6 x 15,5 mm; M.O., inv. I 3298, nr. vechi 13.843, A64/259(9),
bine conservată.
RIC VIII, p. 363, a doua serie, nr. 182, Siscia, anii 347-348 d.Hr.
105. Bronz
Av. DN CONSTAN-TIVS [PF AVG]. Bustul împăratului Constantius II, drapat,
diademat şi cuirasat, spre dr.
Rv.[FEL TEMP] RE-PARATIO. Soldat cu cască, ţine în mâna st. o suliţă, orientată
spre dr., capul întors spre st; cu mâna dr. înjunghie figura uni barbar căzut la picioarele
sale. TRP, deasupra în st. litera A. C.p.e.
Ax 12, G = 3,52 g; D = 18,7 x 18,7 mm; M.O., inv. I 3293/2; nr. vechi 13845; A
64/259(11); mediocru conservată.
RIC VIII, p. 182, nr. 83, a treia grupă, Lyons, anii 348-350 d.Hr.
106. Bronz
Av. DN CONSTAN-TIVS PF AVG. Bustul împăratului Constantius II, drapat, diademat
şi cuirasat, spre st. C.p.e.
Rv. FEL[TEMP]- REPARATIO, în exergă CON[SA]. Împăratul în ţinută militară, spre
st., ridică un stindard cu hristogramă cu mâna dr., iar cu st. se sprijină de un scut; în faţa
împăratului se află doi captivi în picioare. C.p.e.
Ax 6, G = 3,97 g; D = 22 x 21,3 mm; M.O., inv. I 3296/1; nr. vechi 13840; A 64/259(6);
ştearsă la rv.
RIC VIII, p. 454, nr. 84, a treia grupă, Constantinopol, anii 348-351 d.Hr.
107. Bronz
Av. DN [CONSTAN]-TIVS P F AVG. Bustul împăratului Constantius II, drapat, cu
perle diademate, cuirasat, spre dr.
Rv. [FEL]TEMP RE-PARATIO, Soldat cu coif spre st., scut la st., cu suliţa împunge un
călăreţ; ţine piciorul se un scut la dr. Călăreţul este diademat şi cu barbă; în faţa
soldatului sunt împrăştiate arme la st. în exergă CONSA.
Ax 7, G = 2,24 g; D = 16,4 x 16 mm; M.O., inv. I 3293/1; nr. vechi 13844; A 64/259(10);
mediocru conservată.
RIC VIII, p. 458, nr. 119, a doua grupă, Constantinopol, 15 martie 351- 6 noiembrie 355
d.Hr.
108. Bronz
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Av. DN CONSTAN-TIVS P F AVG. Bustul împăratului Constantius II, drapat, cu perle
diademate, cuirasat, spre dr.
Rv. FEL TEMP RE-PARATIO, Soldat cu coif spre st., scut la st., cu suliţa împunge un
călăreţ; ţine piciorul se un scut la dr. Călăreţul este diademat şi cu barbă; în faţa
soldatului sunt împrăştiate arme la st. în exergă ASIRM.
Ax 6, G = 2,67 g; D = 18,87 x 17,2 mm; M.O., inv. I 3293/4; nr. vechi 13837; A
64/259(3); bine conservată.
RIC VIII, p. 388, a teria serie, nr. 48, Sirmium, septembrie 351- 6 noiembrie 355 d.Hr.
109. Bronz
Av. [DN CO]NSTAN-TIVS P F AVG. Bustul împăratului Constantius II, drapat, cu
perle diademate, cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. [FEL TEMP RE-PARA]TIO, Soldat cu coif spre st., scut la st., cu suliţa împunge
un călăreţ; ţine piciorul se un scut la dr. Călăreţul este diademat şi cu barbă; în faţa
soldatului sunt împrăştiate arme la st. în exergă ASIRM.
Ax 6, G = 2,14 g; D = 16,6 x 17 mm; M.O., inv. I 3300; nr. vechi 13847; A 65/260; bine
conservată.
RIC VIII, p. 388, a teria serie, nr. 48, Sirmium, septembrie 351- 6 noiembrie 355 d.Hr.
110. Bronz
Av. [DN] CONSTA[N-TIVS] P F AVG. Bustul împăratului Constantius II, drapat,
diademat şi cuirasat, spre dr.
Rv. VICTORIAE DD AVGGQ NN. Două Victorii faţă în faţă, fiecare ţine câte o
coroană şi o ramură de palmier, în exergă SMTSA.
Ax 6, G = 1,28 g; D = 14,57 x 13,8 mm; M.O., inv. I 3299; nr. vechi 13846; A
64/259(12); mediocru conservată.
RIC VIII, p. 411, a doua grupă, nr. 99, Thesalonic, 347-348 d.Hr.
111. Bronz
Av. DN CONSTAN-TIVS PF AVG. Bustul împăratului Constantius II, drapat, diademat
şi cuirasat, spre st.C.p.e.
Rv. FEL TEMP- REPARAT[IO], în exergă CONSA. C.p.e.
Ax 6, G = 2,42 g; D = 17,9 x 16,5 mm; M.O., inv. I 3293/3; nr. vechi 13836; A
64/259(2); prezintă o lipitură cu un corp străin folosit probabil pentru cercei la rv. jos.
LRBC, nr. 2022. Constantinopol, 346-350 d.Hr.
112. Follis
Av. DN CONSTAN-TIVS P F AVG. Bustul împăratului, drapat, cuirasat, cu perle
diademate, spre dr. În spatele bustului împăratului A. C.p.e.
Rv. CONCORDIA-MILITVM. Împăratul, diademat şi în ţinută militară, din faţă, cu
capul spre st.; deasupra capului stea. În ambele mâini ţine câte un stindard cu
christograma pe bener. III | C.p.e.
ASIS∪
Ax 6, G = 4,76 g, D = 21,69 x 21,58 mm; M.O., inv. I 14.056/14, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VIII, p. 371, nr. 301. Siscia, 25 decembrie 350- august 351 d.Hr.
113. AES
Av. DN CONSTAN-TIVS P F AVG. Bustul împăratului, drapat, cuirasat, cu perle
diademate, glob în mâna dr., spre st. C.p.e.
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Rv. FEL TEMP REPARATIO. Împăratul cu capul descoperit în ţinută militară, în
picioare spre st., în mâna dr. ţine un stindard cu cristogramă, iar cu st. se sprijină de un
scut. În faţă doi captivi ţinând capetele întoarse. N?| C.p.e.
[AQP·]
Ax 6, G = 3,15 g, D = 21,44 x 20,47 mm; M.O., inv. I 14.057/18, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VIII, p. 329, nr. 149, Aquileia, 19 ianuarie 350- septembrie 352 d.Hr.
114. AES
Av. D N CONSTAN-TIVS [P F] A[VG]. Bustul împăratului, cu capul descoperit,
drapat, cuirasat, cu perle diademate, spre dr.
Rv. FEL [T]EMP REPARATIO. Soldat cu coif spre st., cu scut la st., împunge un
călăreţ cu suliţa; scut jos la dr. Călăreţul este cu capul gol, se întoarce către soldat, şi
întinde in braţ.
.
ASIRM●
Ax 12, G = 2,45 g, D = 18,20 x 17,52 mm; M.O., inv. I 14.057/20, ştearsă în parte, patină
nobilă mai ales la av.
RIC VIII, p. 388, nr. 52, a treia serie, fără literă în spatele bustului împăratului, Sirmium,
septembrie 351 - iarna 354 d.Hr.
115. AES
Av. DN CONSTAN-TIVS P F AVG. Bustul împăratului, drapat, cuirasat, cu perle
diademate, spre dr. C.p.e.
Rv. FEL TEMP [RE]-PARATIO. Soldat cu coif spre st., cu scut la st., împunge un
călăreţ cu suliţa; scut jos la dr. Călăreţul este cu capul gol, se întoarce către soldat, şi
întinde un braţ (dar călăreţul poartă bonetă ascuţită).
C.p.e.
ASIS=
Ax 6, G = 2,23 g, D = 17,85 x 18,53 mm; M.O., inv. I 14.057/23, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VIII, p. 375, nr. 352, a doua serie, fără literă în spatele bustului împăratului. Siscia,
28 septembrie 351- 6 noiembrie 355 d.Hr.
CONSTANS (337-350)
116. AES
Av. CONSTANS- P F AVG. Bustul împăratului, drapat, laureat, perle diademate, spre
dr. C.p.e.
Rv. [VI]CTORIAE DD AVGG Q NN. Două Victorii faţă în faţă, fiecare ţine câte o
coroană şi o ramură de palmier. ▪
C.p.e.
SMTSA
Ax 12, G = 1,31 g, D = 15,81 x 16,19 mm; M.O., inv. I 14.042/6, bine conservată, patină
nobilă.
RIC. VIII, p. 411, nr. 104. Thesalonic, anii 347-348 d.Hr.
117. AES
Av. CONSTANS- P F AVG. Bustul împăratului, drapat, laureat, perle diademate, spre
dr. C.p.e.
Rv. VICTORIAE DD AVGG Q NN. Două Victorii faţă în faţă, fiecare ţine câte o
coroană şi o ramură de palmier. ▪
C.p.e.
SMTSA
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Ax 12, G = 1,91 g, D = 15,38 x 16,87 mm; M.O., inv. I 14.056/20, bine conservată,
patină nobilă.
RIC VIII, p. 411, nr. 104. Thesalonic, anii 347-348 d.Hr.
118. Follis
Av. DN CONSTA-NS P F AVG. Bustul împăratului, laureat, drapat, spre st. C.p.e.
Rv. FEL· TEMP-REPA[RATIO]. Împăratul, cu capul descoperit şi în ţinută militară,
din faţă spre st., în mâna dr. ţine un stindard cu christograma şi în st. ţine un scut. În faţa
sa se află doi prizonieri la pământ purtând lanţuri stg. faţă în faţă, cu capetele întoarse
unul către altul. * | C.p.e.
ASISR
Ax 12, G = 4,02 g, D = 21,12 x 19,59 mm; M.O., inv. I 14.052/13, puţin ştearsă, la rv.
unele depuneri care fac imaginea neclară, patină nobilă.
RIC VIII, p. 365, a doua grupă, prima serie, nr. 226. Siscia, anii 348-350 d.Hr.
119. AES
Av. DN CONSTA-NS P F AVG. Bustul împăratului, drapat, cuirasat, cu perle
diademate, spre dr. C.p.e.
Rv. FEL TEMP-REPARATIO. Împăratul, în ţinută militară, din faţă spre st., pe o
galeră, ţine pasărea phoenix pe un glob şi stindard cu christogramă pe bener; mai jos
Victoria aşezată la cârmă
C.p.e.
TESΓ
Ax 6, G = 2,82 g, D = 19,31 x 17,96 mm; M.O., inv. I 14.047/3, bine conservată, patină
nobilă.
RIC VIII, p. 412, a doua grupă, prima serie: fără literă în spatele bustului, nr. 120.
Tesalonic, anii 348-350 d.Hr.
IULIANUS AUGUSTUS (361-363)
120. Folles
Av. DN FL CL IVLI-ANVS PF AVG . Bustul împăratului Iulianus, drapat, diademat şi
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. SECVRITAS REIPVB, în exergă NIKΓ., în câmp bou spre dr., având steluţă între
coarne şi alta la mijloc. C.p.e.
Ax 8, G = 8,46 g; D = 26,6 x 28,4 mm; M.O., inv. I 3307/2; nr. vechi 13858; A
66/261(1); bine conservată, patină nobilă.
RIC 118, anii 3 noiembrie 361 – 26 iunie 363; LRBC, nr. 2319. Nicomedia, 361-363
d.Hr, sigla monetăriei, ultima literă diferită.
121. Follis
Av. DN FL CL IVLIAS-NVS P F AVG. Bustul împăratului, perle diademate, drapat şi
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. SECVIRITAS REI-PVB. Bou, în picioare din faţă, cu capul spre dr.; deasupra două
steluţe, CONSPA. C.p.e.
Ax 12, G = 6,42 g; D = 26,71 x 26,60 mm; M.O., inv. I 3307/1; nr. vechi 13859; A
66/261(2); bine conservată.
RIC VIII, p. 462, nr. 161, Constantinopol, 3 noiembrie 361-26 iunie 363.
d.Hr.
122. Follis
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Av. DN FL CL IVLIAS-NVS P F AVG. Bustul împăratului, perle diademate, drapat şi
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. SECVIRITAS REI-PVB. Bou, în picioare din faţă, cu capul spre dr.; deasupra două
steluţe, NIKҐ. C.p.e.
Ax 6, G = 8,46 g; D = 27 x 28,7 mm; M.O., inv. I 3307/2; nr. vechi 138578; A 66/261(1);
bine conservată.
RIC VIII, p. 483, nr. 119, Nicomedia, 3 noiembrie 361-26 iunie 363 d.Hr.
123. Folles
Av. DN FL CL IVLI-ANVS PF AVG. Bustul împăratului Iulianus, drapat, diademat şi
cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. SECVRITAS REIPVB, în exergă CONSPA., în câmp bou spre dr., având deasupra
coarnelor două steluţe. C.p.e.
Ax 12, G = 6,42 g; D = 26,7 x 26,8 mm; M.O., inv. I 3307/1; nr. vechi 13859; A
66/261(2); bine conservată, patină nobilă.
LRBC, nr. 2056. Constantinopol, 361-363 d.Hr.
IOVIANUS (363-364)
124. AES
Av. DN IOVIA-NVS P F AVG. Bustul împăratului, cuirasat, cu barbă, spre dr. C.p.e.
Rv. VOT/V/MVLT/X. Legenda într-o cunună lauri ASIRM. C.p.e.
Ax 6, G = 3,32 g; D = 18,6 x 20 mm; M.O., inv. I 3308; nr. vechi 13860; A 67/262; bine
conservată, patină nobilă.
RIC VIII, p. 394, nr. 118, Sirmium, 23 iunie 363-17 februarie 364 d.Hr.
IV. De la proclamarea lui Valentinian I la moartea lui Valens (364-378)
VALENS (364-378)
125. AES III
Av. DN VALEN-S PF AVG. Bustul împăratului, perle diademate, drapat, şi cuirasat,
spre dr. C.p.e.
Rv. GLORIA RO-MANORVM. Împăratul în picioare din faţă, cu privirea spre dr., cu
mâna dr. ţine un prizonier, în st. ridică labarum. C.p.e. ASIRM.
Ax. 12; G = 2,27 g; D = 17, 3 x 19 mm; M.O., inv. I 3314/2; nr. vechi 13867; A
69/264/(1), bine conservată, patină nobilă.
RIC IX, p. 158, nr. 4b, Sirmium, 25 februarie 364 – sfârşit 364 d.Hr.
126. Bronz – AES III.
Av. DN VALEN-S PF AVG. Bustul împăratului, drapat, diademat şi cuirasat spre dr.
C.p.e.
Rv. GLORIA RO-MANORVM. Împăratul în picioare din faţă, cu privirea spre dr., cu
mâna dr. ţine un prizonier, în st. ridică labarum
C.p.e.
DBSISC
Ax. 12; G = 2,07 g; D = 17,3 x 18,4 mm; M.O., inv. I 3314/1; nr. vechi 13871; A
69/264/(5), bine conservată, patină nobilă.
RIC IX, p. 546, 5(b), Siscia, 25 februarie 364 – 24 august 367 d.Hr.
127. AES III.
Av. DN VALEN-S PF AVG. Bustul împăratului, drapat, diademat şi cuirasat spre dr.
C.p.e.
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Rv. GLORIA RO-MANORVM. Împăratul în picioare din faţă, cu privirea spre dr., cu
mâna dr. ţine un prizonier, în st. ridică labarum. Marca monetăriei în afara flanului. C.p.e
Ax. 7; G = 2,65 g; D = 16,3 x 16,5 mm; M.O., inv. I 3314/3; nr. vechi 13870; A
69/264/(4), bine conservată, patină nobilă.
RIC ?; LRBC, nr. 1272. atelier neprecizat, 364-367 d.Hr.
128. AES III.
Av. DN VALEN-S PF AVG. Bustul împăratului, drapat, diademat şi cuirasat spre dr.
Rv. SECVRITAS-REIPVBLICAE. Victoria în mers spre st., ţine în mâna dr. o cunună,
iar în cea st., frunză de palmier. C.p.e.*
PµM
ASISC
Ax. 6; G = 1,78 g; D =17 x 16,6 mm; M.O., inv. I 3315/1; nr. vechi 13868; A 69/264/(2),
bine conservată, patină nobilă.
RIC IX, p. 147, nr. 15 (b), a doua perioadă, p. 141, nr. XVI, Siscia, 24 august 367 – 17
noiembrie 375 d.Hr.
129. AES III.
Av. DN VALEN-S PF AVG. Bustul împăratului, drapat, diademat şi cuirasat spre dr.
Rv. SECVRITAS-REIPVBLICAE. Victoria în mers spre st., ţine în mâna dr. o cunună,
iar în cea st. frunză de palmier. C.p.e.*
PµM
ASISC
Ax. 6; G = 2,57 g; D =17 x 17,7 mm; M.O., inv. I 3315/2; nr. vechi 13869; A 69/264/(3),
bine conservată, patină nobilă.
RIC IX, p. 147, nr.15 (b), a doua perioadă, p. 141, nr. XVI, Siscia, 24 august 367 – 17
noiembrie 375 d.Hr.
130. AES III
Av. DN VALEN-S PF AVG. Bustul împăratului, drapat, diademat şi cuirasat spre dr.
Rv. SECVRITAS-REIPVBLICAE, în exergă ASISCE, în câmp în st. litera R (inversat)
şi linioară având sub aceasta litera A una sub alta, iar în dr. litera S şi ٠ sub aceasta.
Victoria în mers spre st., ţine în mâna dr. o cunună, iar în cea stângă o frunză de palmier.
C.p.e.
Ax. 9; G = 3,03 g; D = 18, 3 x 17,6 mm; M.O., inv. I 3316; nr. vechi 13872; A
69/264/(6), bine conservată, patină nobilă.
RIC IX, p. 147, nr. 15(b), a doua perioadă, p. 143, nr. XXVII, Siscia 24 august 367 – 17
noiembrie 375 d.Hr.
VALENTINIANUS I (364-375)
131. AES
Av. DN VALENTINI –ANVS PF AVG. Bustul împăratului Valentinian, drapat,
diademat şi curiasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLORIA RO-MANORVM. Împăratul în picioare din faţă, cu privirea spre dr., cu
mâna dr. ţine un prizonier, în st. ridică labarum. C.p.e.
µR
BSISC
Ax 7; G = 2,45 g; D = 16,6 x 17 mm; M.O., inv. I 3319/2; nr. vechi 13887; A 68/263(2);
bine conservată, patină nobilă.
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RIC. IX, p.147, nr.14 (a), a doua perioadă, p. 141, nr. X, Siscia, 24 august 367 – 17
noiembrie 375 d.Hr.
132. AES III
Av. DN VALENTINI –ANVS PF AVG. Bustul împăratului Valentinian, drapat,
diademat şi curiasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLORIA RO-MANORVM. Împăratul în picioare din faţă, cu privirea spre dr., cu
mâna dr. ţine un prizonier, în st. ridică labarum.
*
C.p.e. .
MµF
ΓSISC
Ax 6; G = 2,12 g; D = 8 x 17,9 mm; M.O., inv. I 3319/1; nr. vechi 13886; A 65/263(1);
bine conservată, patină nobilă.
RIC. IX, p.147, nr.14 (a), a doua perioadă, p. 141, nr. XVI, Siscia, 24 august 367 – 17
noiembrie 375 d.Hr.
133. AES
Av. DN VALENTINI –ANVS P F AVG. Bustul împăratului Valentinian, drapat,
diademat şi curiasat, spre dr. C.p.e.
Rv. SECVRITAS-REIPVBLICAE. Victoria în mers spre st., ţine în mâna dr. o cunună,
iar în cea st. frunză de palmier. D|
C.p.e.
ΔSISC
Ax. 6; G = 2,14 g; D = 17,6 x 17,9 mm; M.O., inv. I 3320; nr. vechi 13888; A 68/263/(3),
bine conservată, patină nobilă.
RIC IX, p. 147, nr.15 (a), a doua perioadă, p. 141, nr. XII, Siscia, 24 august 367 – 17
noiembrie 375 d.Hr.
134. AES III
Av. DN VALENTINI –[ANVS PF AVG]. Bustul împăratului Valentinian, cu perle
diademate, drapat şi curiasat, spre dr. C.p.e.
Rv. GLORIA RO-[MAN]ORVM. Împăratul în picioare din faţă, cu privirea spre dr., cu
mâna dr. ţine un prizonier, în st. ridică labarum.
C.p.e.
TESΔ
Ax 6; G = 1,23 g; D = 16 mm; M.O., inv. I 6.104; nr. vechi 10.308; A 52/247; lipsă o
parte.
RIC. IX, p.148, nr. 26 (a), a doua perioadă, Tesalonic, 24 august 367 – 17 noiembrie 375
d.Hr.
GRATIANUS (Augustus 367-383)
135. Bronz – AES II
Av. DN GRATIA-NVS PF AVG. Bustul împăratului la dr., perlat – diademat, drapat,
cuirasat. C.p.e.
Rv. REPARATIO – REIPUB. Împăratul în picioare din faţă, cu capul spre st., cu mâna
dr. întinsă către un om îngenunchiat, iar cu mâna st. Victoria aşezată pe un glob.
µГ
SMTES᾽
C.p.e
Ax. 12; G = 5,47 g; D = 23,7 x 24,5 mm; M.O., inv. I 3328; nr. vechi 13912; A 70/265,
bine conservată, patină nobilă (raritate).
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RIC IX, p.181, nr. 37(a), marca 3. Thessalonic, a doua perioadă: 17 noiembrie 375-9
august 378.
V. De la moartea lui Valens la moartea lui Teodosius cel Mare (378-395)
VALENTINIANUS II (375-392)
136. Bronz - AES III
Av. DN VALENTINI –ANVS P F AVG. Bustul împăratului Valentinian, drapat,
diademat şi cuirasat, spre dr.
Rv. GLORIA RO-MANORVM. Împăratul în picioare din faţă, cu privirea spre dr., cu
mâna dr. ţine un prizonier, în st. ridică labarum. |A C.p.e.
TES
Ax 12; G = 2,35 g; D = 15,7 x 17 mm; M.O., inv. I 3319/3; nr. vechi 13889; A 68/263(4);
bine conservată, patină nobilă.
RIC IX, p. 186, nr. 60(a), a doua perioadă, Thesalonic, 25 august 383 – 28 august 388 d.
Hr.
137. BZ - AES I
Av. DN VALENTINI –ANVS PF AVG. Bustul împăratului Valentinian, perlatdiademat drapat şi cuirasat, spre dr. C.p.e.
Rv. RESTITV[TOR REI]PVBLICAE. Împăratul în picioare din faţă, cu privirea spre
dr., cu mâna dr. ţine labarum (sau stindar cu cruce) şi cu st. ridică o Victorie pe un glob.
ANTΔ. C.p.e.
Ax 12; G = 1,92 g; D = 17,16 x 17,62 mm; M.O., inv. I 14.047/2; bine conservată; patină
nobilă.
RIC IX, p. 274, nr.9(a), Antiohia; 25 februarie 364 – 24 august 367 d.Hr.
138. AES III
Av. DN VALENTINI –ANVS PF AVG. Bustul împăratului Valentinian, drapat,
diademat şi cuirasat, spre dr.
Rv. SECVRITAS-REIPVBLICAE. Victoria în zbor, spre st., ţine în mâna dr., o altă
Victorie şi frunză de palmier în st. C.p.e.
D|
ΔSISC
Ax 7; G = 2,14 g; D = 17, 6 x 18,6 mm; M.O., inv.I 3320; nr. vechi 13888; A 68/263(3);
bine conservată, patină nobilă.
RIC IX, p. 147, nr.15(a), a doua perioadă, 24 august 367 – 17 noiembrie 375; LRBC, nr.
1308. Siscia, 367-375 d.Hr.
139. Aes II
Av. DN VALENTINIANVS PF AVG. Bustul împăratului, drapat, diademat, cuirasat
spre dr. C.p.e.
Rv. REPARATIO REIPVB. Împăratul din faţă, cu capul spre st., cu mâna dr. ridică un
prizonier genunchiat şi ţine Victoria aşezată pe un glob în st. C.p.e. SMNB.
Ax. 12; G = 4,26 g; D = 21,6 x 21,6 mm.
M.O., inv. I 3329; nr. vechi I 3915; A 7/266, bine conservată, patină nobilă, lipsă puţin
margine st.
RIC 27(b). Nicomedia, 2 august 378 – 25 august 383 d. Hr.
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THEODOSIUS I (379-395)
140. Bronz – AES III
Av. DN THEODO-SIVS PF AVG. Bustul împăratului, perlat-diademat şi cuirasat, spre
dr.
Rv. SPES RE-IPVBLICAE. Împăratul din faţă, cu capul spre dr., ţine labarum în mâna
dr. şi glob în cea st.; la dr. la picioare prizonier; marcă de control RT. C.p.e.
Av 7, G = 2,30 g; D = 15,2 x 16,4 mm; M.O., inv. I 3332; nr. vechi 13919; A 72/267;
bine conservată.
RIC 63(b). Roma, a şasea perioadă: 28 august 388 – 6 septembrie 394 d. Hr.
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Dinamică socială în satele mo܈nene܈ti ale comunei Pe܈ti܈ani-Gorj
Dinică Ciobotea
Comuna Pe܈ti܈ani din jude܊ul Gorj, străbătută de la nord la sud de râul
Bistri܊a, cuprinde în hotarele ei de astăzi mai multe sate, care, în anumite perioade
de timp, alcătuiau ele însă܈i unită܊i administrative distincte. Teritoriul comunei are
toate atributele favorabile vie܊ii oamenilor ܈i alcătuirilor comunitare. Din Preistorie
܈i peste epocile de civiliza܊ie traco-daco-getică, romană ܈i străromânească,
cercetările arheologice au descoperit numeroase vetre de a܈ezări umane ܈i, implicit,
necropole, 1 cu bogate inventare de ceramică, unelte, arme, monede ܈i bijuterii.
Habitatul din zona subcarpatică se regăse܈te apoi, de-a lungul Evului
Mediu, în men܊ionările unei bogate arhive create de cancelaria domnească,
institu܊iile administrativ-politice zonale ܈i de oamenii locului ce ܈i-au fixat rela܊iile
de schimburi, de proprietate, de muncă în diverse forme scrise contractuale. For܊a
܈i tăria comunită܊ilor umane din centrul spa܊iului românesc le-au constituit Mun܊ii
Carpa܊i. În rela܊ie cu mediul geografic, aici au dăinuit străvechile structuri sociale
în modelarea socio-juridică din epoca etnogenezei române܈ti, comunită܊ile rurale
preluând func܊iunile de odinioară ale autorită܊ii romane. 2 Esen܊a vie܊ii sociale în
istoria satelor străvechi a fost organizarea indivizilor în ob܈ti săte܈ti pe criterii de
rudenie-care dădeau drepturi de mo܈tenire speciale în proprietatea devălma܈ă-܈i de
bună convie܊uire publică sub semnul autorită܊ii înstitu܊iei „oamenilor buni ܈i
bătrâni” – autoimpuse într-un sistem democratic ce a dăinuit până astăzi. Dinspre
această constatare istoriografică, academicianul ܇tefan ܇tefănescu a concluzionat
că „Aici s-a păstrat […] cea mai statornică ܈i cea mai omogenă popula܊ie
românească, păstrătoare a celor mai vechi ܈i mai frumoase tradi܊ii, creatoare a celei
mai autentice culturi populare, care constituie nota specifică românească la
patrimoniul cultural al umanită܊ii” 3 . Acela܈i mare istoric a subliniat faptul că în
fizionomia vie܊ii rurale române܈ti schimbările cele mai importante- ca o consecin܊ă
a dinamicii economice ce a determinat stratificări sociale - s-au produs în secolul al

1

Marin Cîrciumaru ܈.a., Mărturii de artă paleolitică în peЮtera Cioarei de la BoroЮteni, comuna
PeЮtiЮani, judeаul Gorj, în „Litua”, VII, 1997; Gheorghe Calotoiu, Ion Mocioi, Vasile Marinoiu,
Mărturii arheologice în Gorj, Tg. Jiu, 1987; Petre Gherghe, Repertoriul informaаiilor Юi
descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latene, Craiova, Editura Universitaria, 2001;
Gheorghe Calotoiu, Prima epocă a fierului în nordul Olteniei, Târgu Jiu, Editura „Alexandru
܇tefulescu”, 2002; Idem, Consideraаii asupra ritului Юi ritualului funerar în necropola tumulară de
la TeleЮti-DrăgoeЮti, judeаul Gorj, în „Litua” IX, 2003; Dumitru Tudor, Oltenia Romană, edi܊ia a
IV-a, Bucure܈ti, Editura Academiei Române, 1975; Vasile Marinoiu, Romanitatea în nordul
Olteniei, f.l., Editura Rhabon, 2004; Carmen Maria Petolescu, Repertoriul numismatic al judeаului
Gorj, în „Cercetări numismatice”, VI, Bucure܈ti, 1990; Doina Must[܊ea, Repertoriul descoperirilor
arheologice din judeаul Gorj, Târgu Jiu, 2012; ܈.a.
2
܇tefan ܇tefănescu, Aspecte ale civilizaаiei rurale româneЮti în evul mediu. Factori afectivi Юi
dinamici ai vieаii sociale, în vol. Studia Historica et Theologica Omagiu profesorului Emilian
Popescu, Ia܈i, Editura Trinitas, 2003, p. 617
3
Ibidem, p. 618
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X-lea, momentul conturând „în linii generale peisajul rural, a܈a cum acesta se
prezenta în secolele XIV-XVI. Încă din acea vreme s-a trecut la împăr܊irea ܊ării în
trupuri de mo܈ii, s-au stabilit hotarele satelor, considerate încă de primele
documente emise de cancelariile ܉ării Române܈ti ܈i Moldovei ca <<vechi ܈i
bătrâne>>”. 4
În multe din documentele cancelariei domne܈ti din ܉ara Românească datate
în secolele XIV-XVI se men܊ionează că satele, indiferent de prima lor consemnare
documentară ajunsă până astăzi în păstrarea Arhivelor Na܊ionale, au avut hotare
„vechi ܈i bătrâne”. Acest fapt impune în sensul logicii că vechimea oricărui sat
atestat documentar în secolele XIV-XVI avea o existentă anterioară îndelungată.
Prezen܊a în satele din jurul mun܊ilor a unor indivizi instări܊i, cu stăpâniri funciare
de întinderi mari ܈i cu prerogative administrativ-politice zi܈i majores terrae este
probată atât arheologic cât ܈i de izvoarele scrise înainte ܈i după momentul
constituirii marelui stat feudal ܉ara Românească de la sfâr܈itul secolului al XIIIlea, ca o consecin܊ă a ridicării lor dintre autohtoni, iar nu prin vreo a܈ezare a unor
cuceritori afla܊i în migra܊ie precum s-a întâmplat în anumite păr܊i ale câmpiei.
Totu܈i, în satele de sub munte, în care se încadrează ܈i cele din comuna Pe܈ti܈ani,
structurile sociale au perpetuat predominarea oamenilor liberi zi܈i mo܈neni.
Apari܊ia unei clase sociale suprapuse, a boierilor, avantajată de privilegiile acordate
܈i impuse de domnie, a fost indicată mereu de documentele vremii întrucât prin acte
(„căr܊i”) se ob܊ineau ܈i se etalau drepturi ale acesteia pe care nu le mo܈teniseră în
cadrul ob܈tilor. Ceea ce nu se mo܈tenea, se ob܊inea ܈i se statua în forme juridice
prin acte emise de cancelaria domnească. Iar primele documente care atestă
existen܊a satelor de pe Bistri܊a gorjeană sunt tocmai cele care men܊ionează ܈i
înăl܊area socială a unor indivizi prin acaparări de întinderi funciare (delni܊e, păr܊i de
mo܈ii, mo܈ii de sate etc.). Exemplele sunt concludente.
Primul document care face referire precisă la satul Pe܈ti܈ani este hrisovul
emis la 5 august 1451 prin care se precizează că domnul ܈i voievodul Vladislav al
II-lea a confirmat lui Barbu ܈i fiilor săi stăpânirea asupra satului Pe܈ti܈ani,
scutindu-l de toate dăjdiile ܈i năpă܈tile, „slujbele ܈i dăjdiile mari ܈i mici, câte se află
în ܊ara de sine stătătoare”. 5
La 30 aprilie 1518, Neagoe Basarab vv. a întărit lui Datco ܈i fratelui său
Mihail stăpânirea asupra a două păr܊i din mo܈ia Ohabi܊a (=Hobi܊a). În hrisov se
men܊ionează că Datco ܈i fratele său cumpăraseră aceste două păr܊i de ocină de la
Fiat. Cel din urmă stăpânise cinci păr܊i în Hobi܊a, însă s-a văzut nevoit să renun܊e la
toate. Pe trei dintre ele le-a lăsat cetei sale, iar pe celelalte două le-a vândut. 6 După
moartea lui Datco ܈i a fratelui său cele două păr܊i din mo܈ia Hobi܊a pe care le
cumpăraseră urmau să revină urma܈ilor celor doi, indifferent dacă erau fete sau
băie܊i.
La aceea܈i dată, 30 aprilie 1518, este men܊ionat ܈i satul Brădiceni în
hrisovul dat de Neagoe Basarab prin care li se întărea stăpânirea lui Datco ܈i
F

F

F

F


4

Ibidem,p. 619
DIR, B, ܉ara Românească, veac XIII-XIV-XV, p. 120
6
DIR, B, veac XVI, vol. I, p. 200
5
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fratelui său Mihai peste păr܊ile de mo܈ie cumpărate în acest sat de le Drăgoi ܈i
Stan. 7
La 10 iunie 1525, când apare atestat documentar satul Gureni, în hrisovul
lui Vladislav III se întăre܈te lui Dragomir ܈i cetei sale stăpânirea muntelui Gemenii
܈i viei din plai, cumpărată de la Lupu. 8
Satul Drăgoe܈ti apare documentar la 22 mai 1530, atunci când Moise Vodă
a solu܊ionat conflictul dintre Datco din Drăgoe܈ti ܈i mănăstirea Tismana, primului
reconfirmându-i-se stăpânirea unei păr܊i de mo܈ie din Tope܈ti pe care o cumpărase
încă din timpul domniei lui Vlad Călugărul ܈i care fusese acaparată de călugării
mănăstirii în zilele lui Neagoe Basarab. 9
Hrisovul din 5 mai 1584 emis de voievodul Mihnea Turcitul atestă satul
Frânce܈ti cu prilejul întăririi stăpânirii peste o delni܊ă pentru popa Ion ܈i călugărul
Vasilie, cumpărată de la câ܊iva săteni, care, ܈i ei, la rândul lor, o achizi܊ionaseră de
la un anume Mihăi܊ă. 10
Satul Seuca apare documentar la 3 mai 1586, atunci când Mihnea Turcitul
vv a confirmat lui Dragomir ܈i fratelui său Tatomir stăpânirea peste ni܈te
cumpărături de la Bere܈ti în câmpul de la Sili܈te. 11
Satul Bere܈ti, azi dispărut, situat între Pe܈ti܈anii de Jos ܈i Hobi܊a, este
men܊ionat documentar la 3 septembrie 1512, când Neagoe Basarab vv. a întărit lui
Datco ܈i fratelui său Stanislav, lui Dumitru ܈i fratelui său Maniul mai multe păr܊i în
Bere܈ti pe care le cumpăraseră de la Onea, Radu, Micle, Roman, Stanislav Bogatul
܈i Stoian încă din zilele lui Vald Călugărul. 12
În hrisovul din 5 mai 1583 este atestat documentar satul Plo܈tina
Drăgoe܈tilor. Domnul ܊ării, Mihnea Turcitul a confirmat popii Ion ܈i călugărului
Vasilie stăpânirea peste o ocină în Plo܈tina Drăgoe܈tilor („din hotarul Hobi܊ei până
la pârâul cu pietre peste tot ܈i iar din Dealul Maniului de la drumul Telestilor până
peste apă”) cumpărată de la Hamu, Stan, Portariul, Pătru, Ivăneac, Sin ܈i Stanciu
din Pe܈ti܈anii de Jos, ace܈tia având-o, tot prin cumpărare, de la Oprea, La܊co, Pătru
܈i de la fiul lui Arca. 13
Începând cu secolul al XVI-lea, documentele men܊ionează existen܊a a două
sate cu numele de Pe܈ti܈ani: Pe܈ti܈anii de Sus ܈i Pe܈ti܈anii de Jos. Prin hrisovul din
2 iunie 1544, Radu Paisie vv. a confirmat lui Manul, Dragomir, Slaivciul, Danciul,
Stan ܈i Lupu mo܈ie în Pe܈ti܈anii de Sus cu toate hotarele, precum ܈i mun܊ii
Muncelul, Gemenele ܈i Prislopul Stogului pentru că aceasta era „a lor bătrână ܈i
dreaptă mo܈tenire”. 14 Pe܈ti܈anii de Jos apar în hrisovul din 5 mai 1584, amintit de
noi mai sus.
F
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7

Ibidem
DRH, B, vol II, p. 445-447
9
DIR, B, veac XVI, vol III, p. 376
10
DIR, B, veac XVI, vol V, p. 105
11
Alexandru ܇tefulescu, Documente slavo-române relative la Gorj, p. 246 ..
12
DIR, B, veac XVI, vol. I, p. 86
13
DIR, B, veac XVI, vol V, p. 105-106
14
Alexandru ܇tefulescu, op.cit, p.110-111
8
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De-a lungul evolu܊iei satelor de pe teritoriul de astăzi al comunei Pe܈ti܈ani,
dinamica economico-socială tot mai accentuată a dus la dispari܊ia unor sate (ex:
Plo܈tina Drăgoe܈tilor, Bere܈ti, Brăte܈ti, Isari, Huloni, Sohodoale, Racova, Melari܊a
܈i Boa܈ca), 15 dar mai cu seamă la cuprinderea lor în procesele de rumânire ܈i
cnezire declan܈ate de A܈ezământul (legătura) lui Mihai Vodă Viteazul.
O certitudine rămâne, însă, documentele care atestă în scris satele din
comuna Pe܈ti܈ani, datate în secolele XV-XVI, sunt clare în privin܊a structurii
sociale anterioare a comunită܊ilor rurale de aici. Termenul de „ceată”, care
presupune o spi܊ă de neam sau un grup de familii descendente dintr-un „bătrân” sau
„mo”܈, real sau prezumtiv, sau expresiile de hotare „vechi ܈i bătrâne” ܈i mo܈ie
„bătrână ܈i dreaptă ܈i de mo܈tenire” probează elementele sigure ale mo܈neniei ca
formă de via܊ă socială în satele existente înainte de men܊ionările documentare
scrise. Totodată, fondul tuturor analizelor istoriografice rămâne stăpânirea asupra
pământului derivată din dreptul asupra unei mo܈ii ce a fost a oamenilor de aici
dintr-o străvechime anterioară formării statului feudal ܉ara Românească, coborâtă
în timp până în epoca romană.
Acelea܈i elemente care definesc calitatea satelor mo܈nene܈ti înainte de
atestarea lor documentară se regăsesc ܈i după acest moment, mai ales că cele mai
multe dintre ele s-au men܊inut până în zilele noastre.
După întemeierea mănăstirii Tismana, constituirea domeniului funciar al
acesteia a afectat în primul rând satele din jur, care, treptat-total sau par܊ial – au
intrat în stăpânirea ei. Satele comunei Pe܈ti܈ani care au intrat în stăpânirea
mănăstirii au fost Boro܈teni ܈i jumătate din Hobi܊a.
Unii mari boieri din zona Gorjului au ajuns ܈i ei stăpâni de mo܈ii în satele
de pe apa Bistri܊ei. Un exemplu grăitor a fost Stoica (Stoichi܊ă) Râio܈anu din
Strâmba, logofăt, mare vistier ܈i mare postelnic în domniile lui Mihai Viteazul ܈i
Radu ܇erban, care a cumpărat mai multe sate mo܈nene܈ti, locuitorii acestora
devenind „vecini (rumâni) cu toată mo܈ia lor”, între care Pe܈ti܈anii de Sus, Gurenii
܈i Brădiceni. 16 După ce sătenii ܈i-au răscumpărat mo܈ia ܈i calitatea de mo܈neni în
prima jumătate a secolului al XVII-lea, în interiorul comunită܊ilor s-au accentuat
diferen܊ierile sociale. În această perioadă apar mul܊i cumpărători de ocini: preo܊i
(popi), arma܈i, ceau܈i, postelnici ܈i logofe܊i. Dinamica economico-socială s-a
accentuat sub presiunea factorilor dornici de a stăpâni cât mai mult pământ
productiv, în dauna proprietă܊ii devălma܈e a mo܈nenilor.
F

F

F

F


15

Vasile Arimia, Moise Bojincă, Constantin Codi܊ă, Monografia comunei PeЮtiЮani, vol I, Târgu
Jiu, Editura „Academica Brâncu܈i”, 2015, passim
16
Nicolae Mischie, ObЮtea sătească în judeаul Gorj, Târgu Jiu, Editura Funda܊iei „Constantin
Brâncu܈i”, 2002, p. 54-55, 121-122
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Implicarea boierilor Pârúcoveni în viaĠa politică a ğării
Româneúti (secolele XVII-XVIII)
Ileana Cioarec
Rolul claselor sociale a constituit úi constituie o preocupare constantă a
istoriografiei româneúti datorită importanĠei deosebite pe care influenĠa aspectelor
privind naúterea, evoluĠia, relaĠiile úi interacĠiunile; locul úi rolul în societate,
precum úi dispariĠia acestora a determinat-o la nivelul întregului proces istoric,
derulat într-un spaĠiu úi orizont temporal, bine determinate. Este firească atenĠia
acordată claselor conducătoare în societate, cele care au avut un rol determinant în
evoluĠia istorică a diferitelor popoare sau naĠiuni. În cazul românilor această clasă
conducătoare a fost încă din perioada întemeierii statelor feudale, boierimea, care
úi-a exercitat rolul conducător timp de aproape úapte secole, până la desfiinĠarea sa
instituĠională. Clasă dominantă, se deosebea de marea masă a populaĠiei, nu numai
prin stăpânirea pământului úi dregătoriilor, ci úi printr-un întreg sistem de privilegii,
care în acelaúi timp slujeau unele din interesele ei esenĠiale úi fixau o limită de
democraĠie precisă între cele două secĠiuni fundamentale ale societăĠii medievale:
privilegiaĠi úi neprivilegiaĠi. Boierimea era aúadar clasa stăpânilor de moúii
exploatate cu mâna de lucru a Ġăranilor dependenĠi, înzestrată cu statut de privilegii
úi care, deĠinând monopolul dregătoriilor, domina viaĠa de stat 1 .
În cazul nostru, un interes deosebit îl vom arăta studiului evoluĠiei boierimii
din Oltenia, componentă reprezentativă a întregii boierimi româneúti. Stăpânirea
moúiei era factorul primordial care determina situaĠia boierului în viata socială úi în
stat. Pământul, Ġăranii dependenĠi úi robii stăpâniĠi nu alcătuiesc doar baza
economică a poziĠiei lor sociale, ci le deschide úi calea spre afirmarea politică, spre
dregătorii.
Marile familii boiereúti oltene, foarte vechi, care au contribuit la dezvoltarea
societăĠii româneúti úi au jucat un important rol în istoria Ġării au fost: Argetoianu,
Băleanu, Bengescu, Brăiloiu, Fărcăúanu, Glogoveanu, Oteteliúeanu, Poienaru,
Obedeanu, Pârúcoveanu etc 2 . Aceútia alcătuiau categoria marilor boieri sau boieri
de gradul întâi, úi erau un grup restrâns de latifundiari úi mari dregători, foarte
puternic sudat prin legături de rudenie, cu o evidentă tendinĠă de închidere: „noi cei
care ne aparĠinem familiilor de treapta întâia suntem cea mai mare parte înrudiĠi
prin sânge úi căsătorii úi abia dacă mai putem să ne căsătorim între noi” 3 .
cercet. út. III dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopúor”, Craiova al
Academiei Române, email: ileanacioarec@yahoo.com
1
ùerban Papacostea, Oltenia sub stăpânire austriacă (1718-1739), Bucureúti, Editura Enciclopedică,
1998, p. 147.
2
Ibidem, p. 162.
3
Nicolae Iorga, Studii úi documente cu privire la istoria românilor, vol. IV, Bucureúti, 1904, p. 490.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

332
Un rol important l-a jucat încă de la începutul atestării lor, la începutul
secolului al XVII-lea, familia boierească, Pârúcoveanu.

Stema familiei Pârúcoveanu
(apud Emil Hagi Mosco, Steme boiereúti din România, Bucureúti,
1918)
Primul personaj al acestui neam boieresc care s-a implicat în viaĠa politică a
fost Trufanda postelnic. În legătură cu originea acestui personaj s-au emis mai
multe ipoteze. Unii specialiúti consideră că acesta ar fi fost grec úi ar fi venit în Ġară
în timpul celei de a patra domnii a lui Radu Mihnea (august 1620-august 1623).
AlĠii insistă asupra originii române a acestuia, care aflându-se la ğarigrad s-a întors
cu Radu Mihnea, la Bucureúti, atunci când acesta a obĠinut tronul ğării Româneúti
la Constantinopol. P. V. Năsturel infirmă toate opiniile exprimate de ceilalĠi
specialiúti susĠinând că Trufanda se afla deja în Ġară înainte de anul 1620.
Trufanda postelnic s-a implicat în viaĠa politică a ğării Româneúti în timpul
domniilor lui Radu Mihnea, Alexandru Coconul úi Alexandru Iliaú, îndeplinind
funcĠiile de mare postelnic úi mare vistier. Cu titlul de mare postelnic este
menĠionat într-un document emis în anul 1621 în timpul domniei lui Radu Mihnea.
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Patru ani mai târziu, Trufanda postelnic semnează cu titlul de mare vistier. Această
funcĠie a păstrat-o úi în timpul domniilor lui Alexandru Coconul úi Alexandru
Iliaú 4 .
Un alt membru al familiei Pârúcoveanu care a jucat un rol important în viaĠa
politică a ğării Româneúti în secolul al XVII-lea a fost Iordache, fiul lui Trufanda.
Acesta, în documentele emise în timpul domniei lui Matei Basarab, apare
menĠionat cu titul de postelnic (8 martie 1645 5 , 4 iunie 1648 6 ). Această funcĠie úia păstrat-o pentru scurt timp úi pe perioada domniei lui Constantin ùerban (20
ianuarie 1653, 8 ianuarie 1654 7 ). După anul 1656 Iordache Pârúcoveanu semnează
în documente cu titlul de mare clucer (29 mai 1656 8 ). Tot cu titlul de mare clucer îl
găsim úi într-un document emis la 15 februarie 1662 9 . În timpul domniei lui
Mihnea al III-lea úi Gheorghe Ghica, Iordache Pârúcoveanu a deĠinut din nou
funcĠia de postelnic, aúa cum rezultă din documentele emise la 22 aprilie-12 iunie
1658 10 úi 3 martie 1660 11 . Ulterior, sub Grigorie I Ghica, Radu Leon úi Antonie din
Popeúti a deĠinut dregătoria de mare stolnic (9 februarie-2 decembrie 1665 12 , 27
ianuarie 1667 13 , 27 decembrie 1671 14 .
Nu numai Iordache Pârúcoveanu s-a implicat activ în viaĠa politică a ğării
Româneúti ci úi cei trei fii ai săi. Fiul său cel mare, Matei este menĠionat într-un
docuemt din 17 iulie 1691 ca purtând titlul de postelnic. Cel de-al doilea fiu, Papa
semnează într-un document din 14 decembrie 1684 ca postelnic. Cel de-al treilea
fiu, Preda a ocupat, pe rând funcĠiile de spătar (20 februarie 1680, 19 ianuarie
1682, 2 octombrie 1686, 22 iunie 1694-27 septembrie 169415 ), mare clucer de arie
(12 ianuarie-2 noiembrie 1699 16 ) úi mare medelnicer (31 mai 1700 17 -13 mai
1701 18 ).
Acesta a fost trimis de Constantin Brâncoveanu (vărul său) să oprească din
drum solia compusă din marele spătar Iordache Cantacuzino, marele căpitan
ùerban Cantacuzino, marele comis ùerban Vlădescu úi condusă de către aga
Constantin Bălăceanu, trimisă de Serban Cantacuzino la Viena în anul 1688 pentru
4

P. V. Năsturel, Neamul boierilor Pârúcoveni, în „Literatura úi arta română. Idei. SimĠire. Formă”,
anul IX, 1905, p. 28.
5
Nicolae Stoicescu, DicĠionar al marilor dregători din ğara Românească úi Moldova. Secolele
XIV-XVII, Bucureúti, Editura Enciclopedică Română, 1971, p. 226.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem, p. 226-227.
16
Ibidem, p. 227.
17
Ibidem,
18
Theodora Rădulescu, Sfatul domnesc úi alĠi mari dregători ai ğării Româneúti din secolul al
XVIII-lea¸ în „Revista Arhivelor”, anul XLIX, vol. XXXIV, 1972, nr. 3, p. 460.
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a stabili noi relaĠii cu Frederico Veterani, comandantul trupelor austriece 19 . A cerut
celor însărcinaĠi cu această solie să transmită că ei se vor rezuma doar la
înútiinĠarea CurĠii imperiale de schimbarea de domnie petrecută în ğara
Românească úi la menĠinerea contactelor dintre Viena úi Bucureúti 20 .
Fiul său ùtefan, prin care se continua familia Pârúcovenilo,r a fost úi el
mare dregător, figurând ca postelnic la 20 mai 1715.
În anul 1716 a izbucnit un nou război între Austria úi Imperiul Otoman,
desfăúurat în cea mai mare parte pe teritoriul ğării Româneúti. În acelaúi an, ùtefan
I Pârúcoveanu împreună cu alĠi boieri olteni, profitând de declanúarea acestui război
în care vedeau o modalitate de înlăturare a domnitorului fanariot ce urmărea
desfiinĠarea armatei Ġării, s-au răsculat. Pentru a avea mai mulĠi sorĠi de izbândă au
apelat la comandantul trupelor austriece Eugeniu de Savoia. Acesta le-a trimis în
ajutor 200 de soldaĠi. Cu aceúti soldaĠi úi cu trupele pe care le aveau, boierii au
învins oastea lui Mavrocordat la Bengeúti în Gorj în anul 1716. Domnitorul sperând
să împiedice extinderea miúcării boierilor a arestat pe câĠiva dintre conducătorii lor.
În loc să pună capăt acestei stări de revoltă Mavrocordat mai mult a amplificat-o
deoarece boierii au reuúit să câútige din ce în ce mai mulĠi susĠinători. Ei au reuúit
la 14 noiembrie 1716, să-l aresteze pe domnul Nicolae Mavrocordat úi să-l predea
autorităĠilor habsburgice 21 . Războiul ruso-austro-turc s-a încheiat în anul 1718 prin
pacea de la Passarowitz (21 iulie 1718), când Oltenia a trecut de sub stăpânirea
otomană sub cea habsburgică. Noii ocupanĠi au încredinĠat, prin decret imperial,
administraĠia provinciei unui organ central AdministraĠia cu sediul la Craiova,
format din patru consilieri puúi sub autoritatea unui ban sau preúedinte, care dirija
úi supraveghea întregul proces fiscal, de la întocmirea catagrafiilor la repartiĠia úi
încasarea dărilor impuse populaĠiei. Activitatea acestui organ administrativ era
controlată de un comandant austriac cu sediul la Sibiu devenit director suprem al
Olteniei (Principatus Valachiae Supremus Director). În primii ani ai stăpânirii
banul úi cei 4 consilieri erau numiĠi din rândurile marilor boieri pământeni. După
1722 banul úi mai apoi unul dintre consilieri erau de origine germană. Printre cei 4
consilieri care au făcut parte din acest organ administrativ în perioada 1732-1737 sa numărat úi ùtefan Pârúcoveanu 22 . În august 1732 comitele Wallis, trimis să
inspecteze administraĠia, a propus să fie înlocuit ùtefan Pârúcoveanu úi I.
Băleanu. Propunerea a fost respinsă de către Curtea de la Viena, acesta continuând
să rămână în această funcĠie până în 1737.
Unul dintre cei mai de seamă reprezentanĠi ai acestei familii boiereúti, care
a jucat un rol important în viaĠa politică a ğării Româneúti timp de aproape două
decenii, este ùtefan II Pârúcoveanu, fiul lui ùtefan Pârúcoveanu mare vornic úi al
ZoiĠei Golescu.

19

Constantin Basarab Brâncoveanu, Craiova, Editura Universitaria, 2004, p. 248.
Ibidem, p. 249.
21
Constantin V. Obedeanu, Petrache Obedeanu, în „Arhivele Olteniei”, anul VI, 1927, nr. 29-30, p.
41-46.
22
ùerban Papacostea, op. cit., p. 253.
20
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La 24 martie 1753, atunci când socrul său Constantin Obedeanu l-a numit
epitrop al averii sale, ùtefan Pârúcoveanu deĠinea deja dregătoria de vel
medelnicer 23 . A deĠinut această dregătorie doar o lună de zile deoarece în perioada
aprilie-decembrie 1753 el semnează în documente cu titlul de vel úetrar 24 . Cu titlul
de vel medelnicer apare úi în perioada ianuarie-februarie 1760 25 , pentru ca la 23
aprilie acelaúi an să avanseze la dregătoria de clucer. În mai 1762 apare biv vel
stolnic, iar în perioada 1765-22 ianuarie 1766 ca biv vel paharnic 26 . În perioada
1770-1774 ùtefan Pârúcoveanu vel vistier 27 a fost membru în Divanul Craiovei
alături de Stan Jianu úi serdarul Barbu ùtirbei 28 . La 14 mai 1774 este confirmat de
către feld-mareúalul rus Potemkin cu titlul de mare ban 29 .
Înainte ca Poarta otomană să fi ratificat tratatul de la Kuciuk Kainardji
(1774), boierimea munteană a încercat încă o dată să-úi impună propriile cereri pe
care le susĠinuse úi în anii războiului: respectarea autonomiei úi a vechilor drepturi
úi privilegii, domnie pământeană numită de marea boierime úi nu de puterea
suzerană, alegerea pe viaĠă a domnitorilor (cerere care exprima dorinĠa de a se evita
frecvenĠa imixtiunilor úi stoarcerilor din partea PorĠii cu ocazia deselor schimbări
de domnie), simplificarea obligaĠiilor fiscale prin instituirea unei dări unice úi
eliberarea robilor 30 . În acest sens ei au trimis o delegaĠie compusă din doi boieri
Cocorescu úi Dumitrache Cantacuzino, înlocuit cu ùtefan Jianu, ca să propună
sultanului să investească ca domn al ğării Româneúti pe vornicul ùtefan
Pârúcoveanu 31 . Anterior unii dintre boieri susĠinuseră fie pe Manolache Rosetti 32
23

Theodora Rădulescu, op. cit., p. 462.
Ibidem, p. 458.
25
Ibidem, p. 462.
26
P. V. Năsturel, op. cit., p. 258-571; Theodora Rădulescu, op. cit., p. 312.
27
Ibidem, p. 299.
28
Paul Emanoil Barbu, Haiducul Iancu Jianu. Adevăr úi legendă, Bucureúti, Casa de Editură úi
Librărie „Nicolae Bălcescu”, 1998, p. 17.
29
Nicolae Iorga, Istoria relaĠiilor române. Antologie, ediĠie îngrijită úi note de Florin Rotaru,
Traducere de Anca Verjinschi, Bucureúti, Editura Semne, 1995, p. 221.
30
Valeriu ùotropa, Proiectele de constituĠie, programele de reformă úi petiĠiile de drepturi din
ğările Române în secolul al XVIII-lea úi prima jumătate a secolului al XIX-lea, Bucureúti, Editura
Academiei Române, 1976, p. 36.
31
Leonid Boicu, Principatele Române în raporturile politice internaĠionale (Secolul al XVIII-lea),
Iaúi, Editura Junimea, 1986, p. 209; Veniamin Ciobanu, Statutul juridic al Principatelor Române în
viziune europeană (sec. al XVIII-lea), Iaúi, Editura UniversităĠii „Al. I. Cuza”, 1999, p. 84;
Gheorghe Brătianu, Sfatul domnesc úi Adunarea Stărilor în Principatele Române, Bucureúti, Editura
Enciclopedică, 1995, p. 200; Dionisie Fotino, Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, ğării
Munteneúti úi a Moldovei, Traducere din greceúte de George Sion, Bucureúti, 2008, p. 313;
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, vol. III; partea I De la moartea lui Mihai Viteazul până
la sfârúitul epocii fanariote (1601-1821), EdiĠie îngrijită de Dinu C. Giurescu, Bucureúti, Editura All
EducaĠional, 2003, p. 212; Istoria Românilor, vol. VI Europa clasică úi Europa luminilor (17111821), coordonatori Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu, Bucureúti, Editura Enciclopedică, 2002, p.
477; Andrei OĠetea, Contribution à la Question d’Orient. Esquisse historique, suivie de la
correspondance inédite des envoyés du roi des deux-Sicilies à Constantinopole (1741-1821),
Bucureúti, 1930, p. 216.
32
V. A. Urechia, Istoria româniloru. Cursu făcut la Facultatea de litere din Bucureúti, seria de
volume pentru 1774-1786, tom I, Bucureúti, 1891, p. 21.
24
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fie pe Grigore al III-lea Ghica 33 . Însă odată ajunúi la Constantinopol cei doi boieri
au fost nevoiĠi să constate că Poarta numise deja ca domn pe Alexandru Ipsilanti.
Numirea celui din urmă se datora, potrivit afirmaĠiilor lui Dionisie Eclesiarhul
pungilor cu bani plătite de greci la ğarigrad „la vizir úi la rigeale” 34 .
Neluarea în considerare de către Poartă a cererii boierilor munteni úi
numirea ca domn al ğării Româneúti a lui Alexandru Ipsilanti este consemnată úi de
izvoarele străine. Astfel un raport olandez din 3 octombrie 1774 menĠiona:
„Sultanul a numit la 26 ale lunii trecute ca Domn al ğării Româneúti pe d-l
Alexandru Ipsilanti, Dragoman al PorĠii, care a primit cu obiúnuitele forme
învestitura de la Marele Vizir”35 . Aceeaúi idee a fost exprimată úi de un alt raport
din 3 noiembrie acelaúi an: „Dar alegerea pe care această Curte a făcut-o în
persoana d-lui Ispilanti ca Domn al ğării Româneúti se va mănĠinea, deúi boierii
Ġării alesese ca Domn al lor pe ùtefan Pârúcoveanu” 36 .
Noul domn numit, Alexandru Ipsilanti, în încercarea de a-úi atrage marea
boierime munteană de partea sa, nu s-a răzbunat pe fostul său contracandidat, ci
chiar i-a acordat acestuia numeroase dregătorii: mare logofăt al ğării de Sus (15
februarie 1775-6 februarie 1776) úi al ğării de Jos (21 septembrie 1777-29
septembrie 1777; 26 mai 1781-10 decembrie 1781) 37 . Spre sfârúitul aceluiaúi an
primeúte dregătoria de mare vornic al celor două Ġări 38 .
Acest personaj s-a implicat în viaĠa politică a ğării Româneúti úi după
înlocuirea ca domn a lui Alexandru Ispilanti: vel vornic al ğării de Sus (12 iunie
1786-12 aprilie 1787; 30 noiembrie 1789; 19 iulie 1790-ianuarie 1791). În preajma
izbucnirii unui nou război ruso-austro-turc (1788-1792) úi în timpul desfăúurării
acestuia ùtefan Pârúcoveanu a fost de nenumărate ori membru în Divanul
Craiovei 39 .
Implicarea activă a boierilor Pârúcoveni în viaĠa politică a ğării Româneúti
a reprezentat pentru ei nu numai un mijloc de înavuĠire, ci le-a conferit úi un anumit
prestigiu úi autoritate în societate în raporturile cu marea masă a populaĠiei.

33

Nicolae Isar, Istoria modernă a României (1774-1848), partea I 1774/1784-1848, Bucureúti,
Editura FundaĠiei România de Mâine, 2001, p. 22.
34
Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (1764-1815), Transcriere după original, indice úi glosar de
Dumitru Bălaúa. Studiu introductiv de Dumitru Bălaúa úi Nicolae Stoicescu. Note úi comentarii de
Nicolae Stoicescu, Bucureúti, Editura Academiei Române, 1987, p. 36-37.
35
Nicolae Iorga, ùtiri despre veacul al XVIII-lea în Ġerile noastre. După corespondenĠe diplomatice
străine, Bucureúti, 1910, p. 32-33.
36
Ibidem, p. 33.
37
Theodora Rădulescu, op. cit., p. 129-130.
38
Ibidem, p. 121-122.
39
Theodora Rădulescu, op. cit., p. 121.
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L’implication des boyards Pârúcoveni dans la vie politique du Pays Roumain
(XVII-XVIII siècle)
(Résumé)
Dans cet article l’auteur vise à présenter l’ implication boyards Pârúcoveni
dans la vie politique du Pays Roumain dans les XVIIe et XVIIIe siècles. La
participation active des boyards Pârúcoveni dans la vie politique roumaine était
pour eux non seulement un moyen de devenir riche, mais leur a donné un certain
prestige et de l'autorité dans la société en relation avec la population générale.
Mots clefs: boyards, Pârúcoveanu, vie politique, Pays Roumain
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Bisericile de lemn din comuna Stoina
Claudiu Stancu

Bisericile de lemn sunt parte componentă a artei populare româneúti,
expresie a tradiĠiilor arhitecturale ancestrale ale poporului român, o continuitate a
artei construcĠiilor în lemn în arta bisericească. Planul acestora este de tip navă,
asemănător caselor Ġărăneúti, cu frumoase decoraĠiuni geometrice, săpate în lemnul
stâlpilor de susĠinere, în cerdac, pe brâiele ce înconjoară corpul unora din aceste
minunate construcĠii sau pe uúile lor. Unele îúi înalĠă sveltă spre cer turla, în vârf de
săgeată, asemănătoare cu imensitatea catedralelor gotice occidentale, sau cu alura
unor simple case Ġărăneúti.
Bisericile din lemn au fost înălĠate din Maramureú până în Oltenia, o parte
din ele rezistând timpului până în zilele noastre. În 1918 existau 1440 biserici de
lemn, din care 650 în Banat úi Transilvania, 490 în Oltenia úi Muntenia úi 300 în
Moldova, iar în zilele noastre numărul lor este de 1276. Astfel, în Oltenia, se mai
cunosc 142 de biserici de lemn, cele mai cunoscute fiind cele din : Socoteni-Gorj,
Curtiúoara-Gorj, Olăneúti-Vâlcea. 1 Astfel de construcĠii sunt întâlnite peste tot, în
Europa: bisericile din Urnes-Norvegia numite stavkirke (biserici de stâlpi), în
Suedia sau complexul Kiji Pogost-Karelia din Rusia.
Valoarea artistică constă în elementele specifice ale acestora : îmbinarea cu
măiestrie a bârnelor de lemn, finisarea lor, turla maiestuoasă, decorurile exterioare
(crucea, brâul, motivele geometrice), absenĠa temeliei îngropate. În arta úi
arhitectura religioasă a Gorjului, bisericile de lemn mărturisesc cel mai bine
existenĠa unei vechi civilizaĠii a lemnului cu rădăcini adânci în trecut. Astfel, în
Gorj se mai păstrează în prezent 119 biserici de lemn, fiind judeĠul cu cele mai
multe astfel de clădiri de patrimoniu, aparĠinând secolelor XVII-XIX. Specific
acestor construcĠii de lemn gorjeneúti, este aúezarea temeliei direct pe pământ,
1

Andrei Pănoiu, Din arhitectura lemnului, Ed. Tehnică, Bucureúti, 1977, p.122
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absenĠa turlei-clopotniĠă pe pronaos, prezenĠa unui perete plin între pronaos úi naos,
precum úi lipsa unor pisanii care să aducă dovezi cu privire la istoricul lor.
Acoperiúul avea învelitoarea din úiĠă material lemnos bătut într-o tehnică anume, cu
ajutorul cuielor de lemn. De asemenea, ctitorii lor sunt oameni de diverse categorii,
de la boieri, clerici, la simpli moúneni. Erau construite pe dealuri úi coline înalte
sau pe văi greu accesibile. 2
I .Biserica satului StoiniĠa
Notat ca pârâu pe harta Scwantz cu numele Stoiniza, atestat ca sat megieú în
Plasa Hamărăzii de Sus, conform Catagrafiei din 1831, numit mai târziu úi StoeniĠa.
Biserica de lemn SfinЮii Voievozi a fost construită ca biserică filială a Parohiei
Păiúani, în cătunul StoiniĠa, din comuna Stoina în anul 1796 aúa cum se
menĠionează în Catagrafia Episcopiei Rîmnicului de la 1840 : „pe proprietatea dea valma StoiniĠa, este o biserică de lemn cu hramul SfinĠii Voievozi, construită de
Pătru DruĠu i popa ùtefan la anul 7305 (1796), noiemvrie 8.” 3 În alte documente
anul construcĠiei diferă, anul 1800 sau 1830-1831, probabil sunt menĠionaĠi anii în
care biserica a suferit unele modificări ulterioare, cînd este amintită ca avînd
hramul Sfântului Grigore Decapolitul. Este reparată la 1879 úi 1911, când este
înzestrată úi cu 6 pogoane de pămînt. Charles Laugier o aminteúte ca fiind
construită din bârne de lemn, veche de vreo 60 de ani, aflată în stare mediocră úi
împrejmuită cu ulucă, având în jurul ei pădure úi livezi. Al. Lahovary, în Marele
DicĠionar Geografic Lahovary, arată că satul StoiniĠa are o biserică de lemn cu
hramul
Sfântul
Grigore
Decapolitul
deservită
de
un
preot
.
Date despre ctitorii acestei biserici ne sunt oferite de catagrafiile vremii,
astfel într-una din ele se aminteúte de popa ùtefan ce avea o jumătate de pogon de
vie, 3 stânjeni de pământ, 80 de pruni, iar Pătru DruĠu era moúnean úi proprietar de
pămînturi, satul StoiniĠa fiind un sat de moúneni în integralitate. De asemenea, popa
ùtefan alături de diaconul Gheorghe semna între 1832-1834, Condica de stare
civilă ale parohiei Sf Grigorie Decapolitul, mahalaua StoiniĠa. Cercetând
Registrele de stare civilă ale comunei Stoina, anii 1830-1866, aflate în fondul
Arhivelor NaĠionale Gorj, întâlnim consemnate numele altor preoĠi ce au slujit aici,
precum popa ùerban Călugăru, popa ùtefan Peptan, popa Dumitru, popa Kostandin
sau popa Dumitru Petrescu. Din păcate, nu s-au păstrat imagini foto consemnate
sau obiecte ce au aparĠinut acestei biserici. 4 S-a păstrat totuúi, peste timp, un
inventar ce se află în momentul de faĠă în Fondul Protoieria Dolj, din cadrul
Arhivelor NaĠionale Dolj, document datat 1848, ce poartă útampila parohială úi
semnăturile preoĠilor Avram úi Gheorghe, se arată că biserica făcea parte din
parohia satelor Stoina úi StoiniĠa. 5 Se pare că în jurul anului 1922 o furtună a
2

Radu CreĠeanu, Biserici de lemn din Muntenia, Ed. Meridiane, Bucureúti, 1968, p. 69
Dumitru Bălaúa, Date cu privire la localităĠile din Oltenia úi bisericile lor, între anii 1823-1840, în
rev. Mitropolia Olteniei , an XXVIII, 1976,nr. 5-6, p. 419
4
S.J.A.N Gorj, fond Registre stare civilă comuna Stoina 1830-1866
5
S.J.A.N Dolj, fond Protoieria Dolj , dosar 221/1848, fila 33
3
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afectat aceast lăcaú, un trăznet provocând un incendiu ce a făcut ca ea să fie închisă
iar consiliul parohial să ia decizia demolării ei úi construirea uneia noi la úoseaua
judeĠeană, lucrare ce a demarat în anul 1924, după ce s-au purtat o serie de
corespondenĠe cu protoieria, Episcopia Râmnicului úi direcĠia de patrimoniu ce nu
dorea demolarea ei. Se pare că biserica era construită asemănător celei din satul
Socoteni-SlăvuĠa, comuna CruúeĠ, învecinată comunei Stoina, ridicată între anii
1683-1684, de meúteri populari locali. De fapt, singura descriere a acestei bisericii
o avem relatatată în Memoriul explicativ alcătuit de trimisul episcopiei de Râmnic ,
arhitectul Al. Referendaru, în iulie 1923 : „La depărtare de 40 km de Craiova, pe
dreapta râului Amaradia, într-o mică livadă cu pruni este o mică biserică de lemn
cu înfăĠiúare rustică úi agreabilă. Este aúezată în marginea drumului vicind úi în
preajma dealurilor acoperite de pomi, vii úi râpe. Alături de biserică este o mică
baracă acoperită unde se Ġine clopotul. Biserica este cu totul de lemn fără soclu de
zidărie. Bârnele sunt foarte groase úi nu este putrezită decât puĠin, talpa de jos. La
exterior lemnăria este aparentă văzându-se încheieturile úi îmbinările meúteúugite.
În interior este tencuită úi văpsită în coloare de apă, în gălburiu. Învelitoarea este
în scânduri de 1 metru de stejar- draniĠe, cari sunt cam căscate la unire, dar nu
reformate. Nu are turlă. Pe acoperiú are 2 cruci de fier. Planul este un dreptunghi
fără sânuri. Amvonul este o tindă Ġărănească cu 4 colonete de stejar, pe care se
sprijină cosoroaba crestată formând pe cei 4 stâlpi trei arcade cu crestituri, una în
ax de 0,77 cm pe care se intră urcând o treaptă de stejar masiv, iar altele 2 lângă
ea mai largi de 1,40 cm, iar în laturi câte una, închise în staciĠi simpli subĠiri de
stejar. Se intră pe o uúe cu tăbli de brad prevăzută cu geamuri. Cea veche este
trântită
alăturea
úi
este
din
blăni
late
de
brad.
Sub un brâu ce încinge în lung faĠada principală este ca ornamente o cruce de
stejar, sculptată în bârnă , ca cheie de legătură în mijlocul unui arc de mâner de
coú, formând ….cu sculptură în crestături ce înconjoară uúa ca un cadru úi se
termină cu un cap în formă de himeră bine prins ca formă úi tehnică. Lărgimea
tindei este de 4000 cmt, iar lungimea este de 122 cmt. Peretele despărĠitor al
pronaosului a fost din bârne tăiate úi îndreptate úi prinse îmbinările în exterior.
Din tindă se intră direct în naos, mare de 5,60 mt în lungime úi 4 mt lăĠime. Altarul
hexagonal larg de 2,68 mt úi 2,75 mt lăĠime. Are în naos două ferestre de o,33 mt úi
0,41 mt de stejar cu grilaj vertical de fier în vergele, în altar o fereastră la fel ca a
naosului úi două mici deschideri de 0,08 mt pe 0,20 mt fără geamuri.
Tâmpla e de lemn, fără să aibă uúile zugravite cu apă úi culori. Are 4 icoane
împărăteúti frumos pictate úi 12 mici, cu crucea úi cele două accesorii în partea
superioară. Mai sunt în biserică încă 6 icoane. Nu are pisanie úi nici semnări pe
lemnărie, pe una din icoane Maica Domnului cu Pruncul în braĠe este leatul 1827.
În biserică, bolta e un cilindru din scânduri bărduite úi tencuite, aúezate pe
dublouri-arcuri de lemn îmbinate. În altar, sub formă cilindru úi segment sferic pe
arcuri-dublouri de lemn ca la naos.
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Piciorul prestolului de zid, masa proscomidiarului úi a prestolului de blăni de
uzate,fără importanĠă ca úi întregul mobilier ce se află ruinat.Duúumelile sunt de
lemn, uzate,iar
-

ca aspect: are simplitate, structura proporĠionată úi caracterul cătunului
acestuia oltenesc;
ca elemente materiale : săvârúită din stejar, de dimensiuni mari, în exterior,
bine îmbinată, făradecoraĠiuni;
ca elemente de compoziĠie: tinda cu stâlpi, cosoroabele crestate, uúa decorată
simplu úi corect.”

Aminteúte de asemenea úi de stadiul construcĠiei noii biserici: „biserica nouă e
tot în acelaúi stadiu, nu s-a început, are puĠin nisip úi câteva mii cărămizi.” 6
În urma acestui memoriu úi al celui făcut de protopopul Pârúcoveanu
Gheorghe la 31 decembrie 1923, direcĠia monumentelor va da aprobarea demolării
bisericii de lemn úi folosirea lemnului ei la construcĠia celei noi. Despre acest lucru
aminteúte úi preotul Constantin Nicolaescu, în monografia personală referitoare la
parohia Păiúani, datată 1976, că prin anul 1780-1790 s-a ridicat în mijlocul acestui
sătuc o bisericuĠă de lemn ce a fost deschisă cultului până în anii 1923-1924, când o
furtună a dărâmat-o. Icoanele care erau portative úi ce mai era de valoare au fost
duse la Sfânta Episcopie a Râmnicului, constituind piese la muzeul bisericesc al
Epicopiei. La sfîrúitul anului 1924 s-a pus bazele unei biserici de zid sfinĠită la
1936, pictată de pictorul Ilie Belgun între 1930-1932. 7
II. Alte biserici din lemn dispărute
1. Satul Păiúani
Pe teritoriul comunei Stoina, au existat, de-a lungul timpului, numeroase
locaúuri de cult construite din lemn, înlocuite mai tîrziu de biserici de zid. Astfel, în
satul Păiúani, un toponimic local dat unei văi - Schitoaia, ne duce cu gîndul la
existenĠa unei bisericuĠe de lemn-schit situată în vatra vechiului sat Plopu.De
asemenea, generalul austriac von Bauer în călătoriile sale prin Oltenia aflată sub
stăpânire austriacă (1718-1739) aminteúte satul Poischani ca avînd o
biserică : ”village avec un eglife, des vignes, du bois.” 8

6

S.J.A.N Dolj, ColecĠia Schituri, Mănăstiri,Epitropii, dosar 28/1923, filele 5-7.
Pr. Constantin Nicolaescu, Monografia Parohiei Păiúani , 1976, în manuscris, arhivă personală.
8
Von Bauer, Memoire historique et geographique sur Valachie, Frankfurt-Leipzig, 1778.
7
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2. Satul Stoina
Sat înregistrat în Plasa Hamărăzii de Sus la 1819, 1831, 1834, 1842 ca sat
megieú , situat pe Vâlceaua Stoina, satul reúedinĠă al comunei Stoina înfiinĠată în
1864. O biserică de lemn a fost construită în satul Stoina la 8 noiembrie 1796, cu
hramul Sfântul Dimitrie de către megieúii Ioan úi Neagoe Căluúaru úi Dinu
Mondescu, preot fiind Dinu Băbălău, conform Catagrafiei Râmnicului -1840. Este
reparată la 1852 refăcută din temelie la 1936, după planurile arhitectului italian
Alex Mander, prin străduinĠa preotului Nicolae Popescu. A fost repictată úi
resfiinĠită în anul 1981 sub îndrumarea preotului Roman Gheorghe. În anul 2004 sa refăcut întreaga biserică de către preotul Ioana Daniel. Poartă în prezent hramul
Adormirea Maicii Domnului.
3.Satul Toiaga
Satul Toiaga este amintit în acte de proprietate de la 1583, apoi la 1667 úi
ca moúie megieúă la 1831,1835 úi 1837. Devine comună în 1864, apoi din 1865
până în anul 1950 face parte din comuna SlăvuĠa, apoi din comuna Baloúani úi din
1968 din comuna Stoina. În satul Toiaga este amintită existenĠa altei bisericuĠe de
lemn, în vechea vatră a satului numită Leurzaua, reparată succesiv în timp, biserica
cu hramul Sfântul Gheorghe construită la 1548, reparată în 1708, 1720. În
Catagrafia Episcopiei Râmnicului din 1840 se arată că pe proprietatea de-a valma,
Toiaga s-a ridicat biserică de lemn cu hramul Sfântul Nicolae de Gheorghe Spînu úi
Nicolae Stegaru, în anul 7283(1774), decembrie 6, reparată la 1881, 1918. În anul
1971 este refăcut acoperiúul bisericii úi apoi întreaga biserică fiind resfiinĠită la 21
mai 1978, prin strădania preotului Gheorghe Roman.
4. Satul Mieluúei
Este amintit ca sat pe harta Specht, apoi aflat pe moúia serdarului Titu
Bengescu la 1831, pe moúiile Zătreanu, Socoteanu, Hronidis, Lahovary úi ùutzo,
mai apoi face parte din comunele SlăvuĠa, Baloúani úi Stoina.Biserica cu hramul
Adormirea Maicii Domnului a fost ridicată în anul 1656, Catagrafia Episcopiei
Râmnicului aminteúte constructia unei alte bisericii :”.... satul Mieluúăi s-a ridicat
biserică de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului, rădicată de de popa Ioan
Marinescu úi Dumitraúcu Mieluúălu, în anul 7306 (1798), avgust 15.” 9 În Sinodicul
bisericii se consemnează următoarele: Biserica cu hramul Adormirea Maicii
Domnului construită la anul 1720 s-a ridicat de către obútea satului fiind ajutaĠi úi
de locuitorii din împrejurimi, iar în urmă ruinându-se din pricina vechimi, s-au
reconstruit din nou la anul 1897. Din iniĠiativa domnilor Ioan Gh Ivănescu, Ioana
Dudeanu úi Ioan Dudeanu, în anul 1918, august 15, s-a reparat sub îngrijirea
domniilor lor. La 1926 s-a acoperit din nou cu tablă aúezată peste acoperiúul de
9

Dumitru Bălaúa, op. Cit., p. 421
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úiĠă. Are formă de corabie, cu temelia de cărămidă úi corpul din bârne de lemn,
tencuite. În faĠă, are un pridvor de lemn sprijinit pe patru stâlpi sculptaĠi. Are o
singură turlă din blane de lemn încastrate în foaie de tablă. Pictură nu are,
catapeteasma este formată din icoane de lemn a căror vechime nu se cunoaúte.”.
În anul 1918 s-a reparat în totalitate, folosindu-se ca material de construcĠie
cărămida, iar ca tencuială nisip úi var pe aproximativ 70 % din suprafaĠa sa.
Credincioúii din Mieluúei, în ziua de sâmbătă, 10 octombrie 2015, s-au adunat în
număr mare în curtea lăcaúului de cult , pentru a lua parte la sfinĠirea bisericii
recondiĠionate în totalitate de meúterii care au realizat acoperiúul din úindrilă: 1.
Petru Popa, comuna Albac, satul Bărăúti nr. 45, judeĠul Alba; 2. Vasile Negrea,
comuna Albac, judeĠul Alba; 3. DănuĠ-Claudiu Petruúel, comuna Albac, judeĠul
Alba; 4. Vasile Han, comuna Albac, judeĠul Alba; 5. Titel Turbatu, satul Valea
Pojarului - Bustuchin, judeĠul Gorj (care a realizat partea de zidărie úi turnarea
betonului, precum úi a căilor de acces) úi pictată de către pictorul Peter Teo Toader
din Cluj-Napoca, cu ajutorul financiar al directorului Tudor BăluĠă, Consiliul Local
úi al administraĠiei Primăriei Stoina, Consiliul JudeĠean Gorj úi binevoitorilor
donatori úi binefăcători enoriaúi ai acestei parohii. SfinĠirea a fost efectuată de un
ales sobor de preoĠi în frunte cu Înalt PreasfinĠitul Părinte Acad. Irineu Popa,
mitropolitul Olteniei.
Sunt amintite úi alte bisericuĠe de lemn ridicate în satele învecinate precum
VăluĠa (1799), SlăvuĠa (1746), Marineúti (1782). 10 Lahovary în Marele DicĠionar
Geografic Lahovary aminteúte doua schituri de lemn în cătunele SlăvuĠa úi Ciorari,
făcute la 1812 de pitarii Iene Pană úi Teodosie, la care slujesc doi preoĠi úi patru
cântăreĠi, termenul schit desemnând probabil, bisericile de lemn existente în cele
două locaĠii amintite. După cum vedem, construirea bisericilor de lemn a
reprezentat o practică adânc înrădăcinată în arta populară specifică Olteniei, graĠie
unei civilizaĠii a lemnului foarte dezvoltată, ce a dăinuit până în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea.

10

A. LuĠă, Monografie Mierea Birnici-Istorie úi legendă, Ed. Aius, Craiova, 2009, p. 96
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-Biserica satului Mieluúei, după resfiinĠire

- Biserica actuala a satului Stoina
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- Biserica actuala a satului Toiaga
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ReferinĠe generice asupra Bisericilor de la Cernădia,
Novaci úi Pociovaliútea
Adelin Ungureanu
Despre bisericile din Gorj úi despre viaĠa bisericească din fericire,
cercetătorii au avut grijă, să aducă de sub mantia vremurilor trecute, fie úi câteva
frânturi ale vieĠii bisericeúti gorjeneúti a altor timpuri.
Nu de mult timp, mai exact la ceas de mare praznic bisericesc de la
începutul toamnei calendaristice a anului 2016, la o editură ieúeană am reuúit a
publica peste 250 de pagini, reunite sub titlul ViaĠa bisericească de odinioară la
izvoarele Gilortului, realizată în coautorat, pagini dedicate aspectelor vieĠii
bisericeúti dinspre locurile novăcene, cu aplecare asupra ultimei jumătăĠi a veacului
al XIX-lea, úi prima a secolului ce i-a urmat. Prin raportare la cele avute în vedere,
voi realiza câteva aprecieri úi voi expune unele date privind viaĠa bisericească de
odinioară, acolo sub poalele munĠilor din partea nord-estică a Gorjului nostru.
Pe teritoriul actualei localităĠi Novaci, funcĠionează în prezent cinci parohii,
chiar dacă una dintre ele acoperă teritorial aúezămintele enoriaúilor pe suprafaĠa a
două localităĠii (Parohia din Cernădia) al cărei perimetru se regăseúte pe teritoriul
administrativ atât al Novaciului dar úi al Băii de Fier. De-a lungul vremii, însă
situaĠia nu a fost permanent aúa, ci modificări dorite sau impuse, pe care unii le
prezintă drept evoluĠii, iar alĠii dimpotrivă involuĠii au influenĠat úi organizarea
locurilor de cult din zona fostului centru de plai úi plasă, apoi centru raional dar úi
protopopiat local, aúa cum avea cândva a deveni Parohia mai sus amintită.
Înainte de a purcede în a analiza situaĠia vieĠii bisericeúti propriu-zise,
trebuie evidenĠiat faptul că peste timp situaĠia administrativă a localităĠii s-a
modificat mult. Sub aspect administrativ, odată cu reformele lui Cuza, se
înfiinĠează comunele rurale, prin alipirea administrativă a satelor învecinate. E
vremea, în care apar úi cele trei comune: Cernădia, Novaci úi Pociovaliútea, purtând
denumirea unora dintre satele, care le compun. Cu unele variaĠiuni administrative,
în sensul modificării limitelor, prin pierderea ori adăugirea a câte unui sat, prin
pierderea pentru scurt timp a statului de localitate de sine stătătoare, cum e úi cazul
Pociovaliútei în vreme de război, cele trei comune se menĠin până în anul 1968,
atunci când fuzionează creând cu statut mic urban localitatea Novaci.
Inclusiv sub aspectul organizării bisericeúti, centrele parohiale iniĠial au
păstrat limitele localităĠilor, dar dacă viaĠa bisericească a fost conservatoare úi
implicit statornică sub aspect organizatoric, cea administrativă locală a fost
reformată în mai multe rânduri. Astfel, unul dintre satele din partea de apus a
localităĠii, Ghebanii a aparĠinut când Novaciului, când Pociovaliútei, apoi două alte
sate ale acestei din urmă localităĠii úi fac referire la Huluba úi Siteúti au aparĠinut fie
comunei învecinate la sud Ciocadia, fie comunei Bumbeúti de Galben, pentru ca
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unele dintre fostele sate ale Cernădiei, astăzi să facă parte din teritoriul
administrativ al Băii de Fier. Sub aspect parohial, către finalul secolului în care au
luat fiinĠă comunele, în fiecare dintre cele trei comune enumerate funcĠiona câte o
singură parohie: cea din Cernădia, în comuna cu aceeaúi denumire, apoi Parohia
Hiriúeúti, amplasată pe teritoriul comunei Novaci úi Parohia Pociovaliútea, de
asemenea încadrată geografic, în vechile limite ale comunei, ce avea o altă
structură teritorială, aúa cum deja am precizat. ùi pe aceste locuri, ca úi-n alte părĠi
ale judeĠului, viaĠa bisericească úi-a urmat cursul, inclusiv sub aspectul edificiilor,
dispărând ori apărând ctitorii bisericeúti.
În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, Parohia Cernădia era compusă
din trei biserici, cea parohială cu hramul Sf. Dumitru, din centrul de atunci al
comunei úi cele două biserici filiale cea cu hramul Intrarea în Biserică unde se
închinau credincioúii din Măgura úi o parte din Berceúti úi cea cu hramul Sf.
Voievozi, din fostul sat Vlădoi, azi aproximativ, strada Schela úi aceasta cu o
anume rezonanĠă istorică.
Parohia Cernădia a fost de-a lungul timpului una dintre cele mai puternice
din judeĠ, potenĠialul acesteia atât cel religios dar úi patrimonial fiind apreciabil. În
perioada în care am făcut trimitere pentru mult timp, cel ce a coordonat viaĠa
bisericească din parohie a fost preotul Anghel Pupă(d)zanu, hirotonisit încă de la
23 iunie 1959 1 acesta succedându-i fostului părinte Vasile, despre care ani de-a
rândul s-a tot vorbit pe locurile cernăzenilor, rămânând în memoria colectivă
generaĠii úi generaĠii.
Biserica parohială se bucură de venerabilitate, sub aspectul edificării sale în
timp, chiar dacă în prezent clădirea a fost înlocuită úi modernizată. Aici în Cernădia
anului 1813, familia Smaranda úi Dumitru Cernăzanu au ctitorit biserica 2 pare-se
pe locul alteia mai vechi din lemn. Probabil că de pe atunci s-a ales úi hramul
acesteia, în acord cu numele ălui dintâi ctitor. Dumitru Cernăzanu a fost protopop
la limita secolelor XVIII-XIX úi totodată pe vremurile în care acesta coordona
rânduielile bisericeúti, la Plaiul Novaci, vătaf era Dumitru Ursache contemporan úi
probabil bun colaborator al său. Când fac trimitere la această colaborare, am în
vedere inclusiv clopotul dăruit la 1798 către Mînăstirea Crasna, printre alĠii, de
către căpitanul Ursache úi logofătul Dumitru Cernăzanu. 3 Se crede că protopopul
Dumitru Cernăzanu ar fi locuit chiar în satul Măgura, pendinte de Cernădia, aúa
cum rezultă dintr-o informare realizată de personalul bisericesc în urmă cu câteva
zeci de ani. 4
Pe lângă construirea bisericii, aúa cum rezultă úi dintr-alte indicii familia
Cernăzanu în urmă cu mai bine de două veacuri a úi înzestrat-o cu diverse alte
1

Serviciul JudeĠean al Arhivelor NaĠionale (SJAN) – Gorj, Protoieria judeĠului Gorj, Dosar
196/1888, f. 56-58 (detalii despre enoriaúii úi personalul parohiei)
2
SJAN – PG, Dos.243/1894-1895, f.254
3
ùtefulescu Alexandru – Gorjul istoric úi pitoresc, Târgu-Jiului, Tipografia N.D.Miloúescu, 1904,
p.57
4
Istoric al Bisericii filiale Intrarea în Biserică din satul Berceúti, jud. Gorj, întocmit de pr. Năpruiu
Adrian, Mudăvoiu Ion, Spilcă Gh. Ion, pag.2

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

348
bunuri, ceea ce o plasa pe o poziĠie de netă superioritate faĠă de alte lăcaúuri de
rugăciune din partea locurilor úi nu numai. Biserica de la 1813 rămâne spre a fi de
folos enoriaúilor vreme de cca. un secol, pentru că după 1900 se ia iniĠiativa
reclădirii unei noi biserici mai mari, pentru a corespunde noilor nevoi, fapt ce avea
a prinde contur úi finalitate după o bucată de timp. Este apoi vremea, când încet dar
sigur Parohia Cernădia preia centrul decizional al domeniului, iar sub autoritatea
părintelui Sevastian Pârvulescu, de loc dinspre Calopăr-Dolj úi ginere al unei
familii din sfera bisericească a cernăzenilor, biserica parohială reprezintă locaĠia în
care se iau principalele hotărâri asupra funcĠionării vieĠii bisericeúti din partea
aceasta a judeĠului.
Aúa cum am precizat, în cadrul parohiei au funcĠionat încă două biserici cu
vechime. Una dintre ele este cea cu hramul Intrării în Biserică, construcĠie de
asemenea edificată cu mult timp în urmă. Prin raportare la o versiune orală úi
păstrată prin părĠile locului printre ctitorii săi s-a fi aflat un localnic Oprea
Niculescu sau vreun înaintaú al său. Prin raportare la documentele identificate,
aceasta a fost ridicată pe la anul 1834, ctitorul acesteia fiind familia preotului
Vasile Staicu, cu fraĠii săi. 5 Deúi edificiul are o vârstă apreciabilă úi a fost supus
mai mult timp unor lucrări de renovare, graĠie tuturor celor implicaĠi, enoriaúi,
personal bisericesc ori autorităĠi administrative, acesta se găseúte într-o stare bună,
ceea ce impune aprecieri úi respect.
În preajma bisericii, mai exact în perimetrul cimitirului, se află aici o piatră
de mormânt cu caractere chirilice, ceea ce-i conferă vechimea de cel puĠin 150 de
ani. Personal cred că aceasta se păstrează din vremuri úi mai vechi, cel puĠin cu
câteva decenii, anterior desfiinĠării utilizării alfabetului de sorginte slavonă de către
Cuza Vodă. Deúi nu avem certitudinea celor înscrise pare-se a fi totuúi vorba de un
funcĠionar local, poate venit aici sau poate localnic vechi dar care împrumutând din
alte locuri obiceiul pietrelor de mormânt ori moútenind acest tip de evocare chiar
soĠia acestuia, foloseúte acest tip de monument funerar. În fine piatra ar avea
încrustat numele de Constandina, soĠia decedată a lui Dumitrache. Exprim dorinĠa
ca în viitor să reuúim a identifica mai mult din însemnările lăsate aici, pe această
piatră funerară din vremuri demult uitate.
Cea de-a treia biserică a Parohiei Cernădia este cea din fostul sat al
Vlădoilor, partea locuită, cea mai nordică a fostei comune. Hramul acesteia este cel
al SfinĠilor Voievozi úi are o vechime de peste 150 de ani. Biserica este construită
din lemn, formă corabie úi aúezată aproape de coama unui deal, aúa cum indicau
vechile canoane autohtone. Biserica în ciuda vârstei sale venerabile se prezintă
datorită implicării tuturor factorilor într-o stare foarte bună, aúa încât iniĠiativa úi
truda înaintaúilor de a avea loc de rugăciune în satul lor n-a fost zadarnică, iar peste
ani, peste mulĠi ani, generaĠiile actuale úi cele viitoare avea-vor prilejul să vină la
biserica seculară a satului.

5
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Sub aspectul originilor sale într-un document aflat la sediul centrului
parohial aceasta ar fi fost făcută chiar de la 1834, însă documentele de arhivă
plasează începuturile BisericuĠei din Vlădoi în anul 1850, ca fiind ctitoria familiilor
Ceauúescu úi Enoiu din respectivul sat. 6 Chiar pisania sfântului locaú indică dată de
sfinĠire 3 noiembrie 1850, fapt ceea ce confirmă documentele de arhivă.
Încă úi azi se găsesc în stare bună de conservare, monumente funerare, sub
forma crucilor de mormânt, redactate în text chirilic din preajma anului 1860.
Apreciabil este úi faptul că pe pereĠii interiori ai lăcaúului, în partea de apus se află
cu grijă păstrate figurile ctitorilor úi ale familiilor acestora, pictate la jumătatea
secolului al XIX-lea.
Parohia Cernădia duce mai departe, amintirea celei ce a fost odată comuna
Cernădia, teritoriul parohiei situându-se peste limitele vechii administraĠii, chiar
dacă azi fosta comună este divizată úi reîmpărĠită administrativă între două
localităĠi. Parohia a rămas intactă úi funcĠionează astfel unitar, chiar dacă bisericile
úi enoriaúi se găsesc pe teritoriul a două unităĠi administrative actuale.
În perimetrul fostei comune Novaci azi funcĠionează două parohii úi cinci
biserici. Cu aproape două veacuri în urmă, deúi numărul bisericilor era acelaúi, iar
patru dintre acestea au funcĠionat neîntrerupt, sub aspectul organizării
administrative bisericeúti funcĠiona o singură parohia.
Vechea Parohie a Hiriúeútilor este cea care spre finele secolului al XIX-lea
coordona Biserica parohială din satul cu acelaúi nume úi celelalte patru biserici
filiale, una în satul Ghebani, alta în
Novaci-Români úi două în satul NovaciStrăini.
Despre Biserica din Hiriúeúti
originile sale se pierd în trecutul
îndepărtat al locurilor, nereuúind a
identifica o dată a ctitoriei sale. Totuúi
viaĠa bisericească trebuie a fi destul de
veche în această parte, dat fiind faptul
că tot în acest sat, cel ce a fost úi centru
administrativ după formarea comunei
Novaci, funcĠiona un schit de călugări
numit Custura. Dacă nu útim cu
exactitate data ridicării bisericii, ce avea
a deveni apoi parohială, cu atât mai mult
n-am
putut
identifica
bornele
cronologice ale schitului nominalizat,
însă cu siguranĠă acesta funcĠiona acolo
de mult timp, poate chiar de la formarea
aúezării umane.
6
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Biserica parohială poartă hramul SfinĠilor Voievozi úi în prezent constituie
o clădire relativ nouă. SfinĠirea actualei biserici a avut loc la 13 iunie 1993 úi tot
cum arată pisania acesteia, aceasta a mai fost resfinĠită peste vremuri de încă trei
ori, fapt ceea ce ne duce cu gândul că cea dintâi bisericuĠă aici ar fi putut fi ridicată
chiar înainte de 1800, fapt destul de probabil, însă izvoarele de date nu m-au ajutat
să săsesc mai mult, cine útie poate peste vremuri, cineva, cumva reuúi-va a distinge
niscaiva indicii despre începuturile Bisericii din Hiriúeúti.
Totuúi dintr-un document arhivat rezultă că aceasta a fost, fie construită, fie
sfinĠită la 9 martie 1881, 7 iar pisania bisericii indică faptul că pe la 1880 biserica
era a treia oară resfinĠită, ceea ce confirmă vechimea existenĠei pe locul respectiv a
unui locaú de rugăciune secular úi a continuităĠii vieĠii bisericeúti, de atâtea úi atâtea
generaĠii. Am precizat úi la redactarea căĠii úi adaug úi acum, faptul că înaintaúii au
ales data de 9 martie la 1881 ca zi de sfinĠire a celei mai de preĠ clădiri spirituale a
localităĠii; să fi útiut oare aceútia că 9 martie reprezintă data la care a fost emis cel
mai vechi act de atestare a Novaciului. Nu vom útii asta dar cred că ei útiau deja,
..ar fi prea mare coincidenĠa!
Unul dintre cei mai cunoscuĠi preoĠi parohi ai bisericii úi cu titlul de exarh a
fost Ion Dumitrescu sau Demetrescu în alte surse, căruia i se punea úi BălĠatu,
hirotonisit în ultima zi a anului 1865. 8
Biserica din satul Novaci-Români reprezintă tot un loc încărcat de istorie úi
energie acumulată peste vremuri. Încă de la formarea comunei Novaci, útim că
funcĠiona ca biserică filială a Parohiei Hiriúeúti úi deservea localnici de pe malul
stâng al Gilortului, exact locurile vechiului sat Novaci, ce a dat mai târziu
denumirea localităĠii, plaiului úi pentru un număr de ani chiar raionului cu sediul
aici.
Biserica aceasta a novăcenilor autohtoni poartă acelaúi hram, cel al Sf.
Voievozi, precum cea parohială. În privinĠa începuturilor, biserica filială a fost
ridicată în anul 1740, ctitorii săi fiind vistierul Ursache úi ùtefan Ceauúescu, 9 cu
mare probabilitate un localnic ceva mai înstărit din prima jumătate a secolului al
XVIII-lea. Este una dintre cele mai vechi date de atestare a unui edificiu bisericesc
de pe raza localităĠii actuale úi peste mai puĠin de un sfert de veac, împlinise-vor
trei secole de la ridicarea Bisericii vechilor novăceni, azi în centrul cimitirului
fostului sat. Conform unei mai vechi monografii despre fosta comună Novaci,
editată în perioada interbelică, Biserica din Novaci – Români fost-a ridicată pe la
anul 1847. 10 În acest context, interpretările pot căpăta unele contururi. Fie biserica
ridicată la 1740 s-a ruinat úi peste mai bine de un veac pe locul acesteia a fost
ridicată o alta, cea care există úi azi, chiar dacă nu mai este utilizată pentru slujbe
religioase, fie vechea biserică a fost doar resfinĠită la 1847 ori poate úi refăcută într7

SJAN – PG, Dos.137/1881, f.25
SJAN – PG, Dos.196/1888, f.54-56 (detalii preoĠi úi situaĠii patrimoniale)
9
Ion Popescu Cilieni/Preot – Biserici, Târguri úi satele din judeĠul Vâlcea, apud Ioan C. Palada –
Mai mult decât însemnări, Edit. Sim Art, Craiova, 2008, p.50
10
Lianu Constantin – Monografia comunei Novaci-Gorj, Institutul de Arte Grafice „Nicu D.
Miloúescu”, 1935,p.38
8

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

351
o anume proporĠie, ea având o existenĠă peste vremuri demnă de respect. Nu-i mai
puĠin adevărat că dacă s-ar dori, prin procedee de cercetare útiinĠifică a materialului
folosit, acesta ar putea fi datat cu marjă mai mică mult decât un secol, spre a se útii,
dacă vorbim de biserica cea mai veche ori de una, ce ar avea doar aproape 200 de
ani. Dar … nu-i vreme sau nu-i vremea încă! Printre cei ce au slujit peste vremuri îi
amintim úi pe preoĠii C-tin Sucamela ori Ion Kirionescu.
În satul Novaci-Români, la câĠiva ani după ce graniĠa s-a mutat de la nord
de Novaci, până unde se-ntindea România antebelică, pe limita nordică a
Transilvaniei, câĠiva localnici donează teren, pentru ca în vecinătatea vechii
bisericuĠe să fie ridicată una din zid, mai mare, mai încăpătoare úi mai durabilă.
Lucrările au durat ani mulĠi, iar în vreme de război, la sfârúitul lunii noiembrie
1942, se alege ca ÎPS al Mitropoliei Olteniei să sosească în sat úi să sfinĠească 11
noua biserică. MulĠi săteni, aúa cum arată úi însemnările de pe unul dintre pereĠi
interiori ai noii construcĠii au contribuit la ridicarea aúezământului. ApariĠia noii
biserici a reprezentat cu siguranĠă o realizare úi o mândrie a satului úi totodată o
scădere a atenĠiei acordate, vechii bisericuĠe care úade tăcută pe muchie în coastă la
câteva zeci de metri, aúteptând a nu fi uitată pentru anii în care reprezenta cel mai
important centru sătesc, pentru locuitorii dinspre izvoarele Gilortului. În ultimii ani,
din fericire prin implicarea unei familii de enoriaúi a fost ridicată úi capela biserici,
aúa încât putem spune, că acolo s-a zămislit în ani un adevărat complex bisericesc,
fără a uita úi ceea ce s-a dorit a fi casa bisericească cu toate cele necesare
pomenirilor ori altor praznice de peste ani, aúa încât scuzată-mi fie pleonastica
exprimării, nu pot fără a adăuga că úi prin aceasta complexul s-a completat
(Biserica úi terenul aferent/curtea, biserica străveche/monument istoric, cimitirul,
capela úi clopotniĠa úi casa bisericească utilată cu cele necesare).
A treia biserică a Parohiei Hiriúeúti a fost cândva úi Biserica Sf. Voievozi
din satul Ghebani. Prin anii '60 ai secolului al XX-lea, adică în urmă cu aproape opt
decenii, preotul paroh de la Hiriúeúti, V. Tomescu iúi informa superiorii, că
respectiva bisericuĠă nu mai funcĠionează de vreo 80 de ani úi că este abandonată úi
degradată puternic, aúa încât s-a luat decizia demolării acesteia, fapt confirmat de
către autorităĠile superioare. Cândva reprezenta un centru religios frecventat úi
apreciat, iar locuitorii satului se mândreau cu bisericuĠa lor, ba mai mult prin
preajmă trebuie să fi existat úi un cimitir dar azi doar puĠină lume îúi mai aminteúte
câte ceva, despre faptul că acolo a fost cândva biserica veche a satului.
Însă divinitatea a avut grijă a face într-un fel dreptate. Astfel la aproape o
jumătate de veac de la dispariĠia fizică a ceea ce mai rămăsese din Biserica
Ghebănarilor, tot în cadrul Parohiei Hiriúeúti a intrat una dintre cele mai noi biserici
ridicate în partea nordică a Gorjului úi totodată nu oriunde, ci sus la munte la peste
1500 metri altitudine. Aici la Rânca, în anul 2000, mai exact la 8 septembrie avea a
primi slujba de sfinĠire micuĠa úi cocheta bisericuĠă ridicată din lemn, prin
bunăvoinĠa unui creútin doljean, cel ce a finanĠat cea mai mare parte a investiĠiei.
Hramul noului locaú a fost ales Naúterea Maicii Domnului úi azi reprezintă poate
11

SJAN – PD, Dos.21/1943, f.19

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

352
cel mai vizitat edificiu bisericesc de pe raza localităĠii, de către cei ce tranzitează
Novaciul úi satele sale.
Cea de-a doua parohie din fosta comună Novaci, denumită chiar Parohia
Novaci este úi cea mai mare, inclusiv sub aspect numeric, privind enoriaúii
arondaĠi. Cele două biserici ale acesteia sunt Sf. Ioan Botezătorul úi Naúterea
Maicii Domnului (aceasta din urmă situându-se azi pe strada Rînca) însă nu este
una úi aceeaúi cu cea ridicată-n anul 2000 în muntele Rânca, cunoscută úi ca
staĠiunea montană cu acelaúi nume.
Despre Biserica de pe strada Rânca se útie că a fost construită în anul 1803
de către Coman Căluúeru, 12 un ardelean poposit la Novaci de la nord de CarpaĠi cel
ce a contribuit decisiv la ridicarea bisericuĠei în Slobozia Novacilor, ceea ce avea a
deveni mai târziu satul Novaci-Străini. Există două teorii despre originea bisericii.
Conform uneia dintre ele, un schit din apropiere, dinspre Gilort ar fi fost cu totul
mutat pe locul acesta úi ar fi devenit biserică, însă în conformitate cu o altă opĠiune
asupra căreia tind a crede a fi apropiată de evenimentele vremurilor trecute, aceasta
a fost adusă de către ciobanii ungureni, care după ce ajunseseră de dincolo de munĠi
úi se aúezaseră aici în părĠile Novacilor, când vremurile s-au mai liniútit decis-au a
trece iar vârfurile, iar dintr-un sat al lor, biserica pe care o iubeau atât de mult a fost
desfăcută în bucăĠi, apoi cu carele trecută în nordul Olteniei úi refăcută în mijlocul
noului sat, abia închegat. Tot atunci au fost aduse úi icoanele pictate de către
Dumitru Zugravu de la Dâmbovicioara, fiind ambalate cu mare atenĠie în útergare
úi lăzi de dinainte pregătite, cu acest scop. 13
Biserica construită de Coman a luat foc la 1854, iar localnicii peste un
deceniu au reuúit să ridice o nouă biserică, aflată úi azi în funcĠiune úi cu statut de
filială a Parohiei novăcene. Biserică parohială însă se găseúte în zona centrală a
localităĠii pe un platou ce oferă o panoramă superbă a centrului localităĠii, aflânduse totodată în apropierea centrului civic al orăúelului. Biserica Sf. Ioan, căci despre
ea este vorba a fost clădită tot în anul 1803, adică acelaúi an cu cea din partea
nordică a noilor locuri ale celor nou-veniĠi de peste munĠi. Biserica respectivă a
fost în folosinĠă mai bine de un veac, pentru ca după doi-trei ani, de când Novaciul
nu mai era localitate de graniĠă, biserică să fie dărâmată, iar în locul ei urma a fi
ridicată o alta, mai mare úi mai durabilă. Pe unele din icoanele datate cu anul 1803
sunt indicate úi câteva nume, fie ale celor ce le-au creat cum este Constantin
Zugrav, fie de cei ce le-au achiziĠionat sau donat, precum familia Tomescu sau
familia Capotă din Aniniú. 14 Noua biserică a fost ridicată pe parcursul a mai mult
de un deceniu, fiind pictată de însuúi Iosif Keber, iar la data de 3 noiembrie 1935
aceasta a úi fost sfinĠită, 15 fiind aúadar pusă la dispoziĠia enoriaúilor, cei ce aúteptau

12

Lianu Constantin – Monografia comunei Novaci-Gorj, Institutul de Arte Grafice „Nicu D.
Miloúescu” Târgu Jiu, 1935, p.38
13
ùandru Maria – Cartea vieĠii mele, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, p.16-17
14
Lianu Constantin – Monografia comunei Novaci-Gorj, Institutul de Arte Grafice „Nicu D.
Miloúescu” Târgu Jiu, 1935, p.38
15
S.J.A.N – PG, Dos.79/1935, f.14-15

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

353
de ani buni, ca noua lor biserică să-úi deschidă uúile pentru a-i primi la slujbă, aúa
cum cu ani în urmă se-ntâmpla în vechea biserică din lemn.
Printre preoĠii mai vechi ce au slujit în aceste biserici, chiar din vremea în
care ele nu erau constituite în parohie aparte de cea din Hiriúeúti îi amintim pe:
Mihai Lupu, Dumitru Lupu, Filimon Comănescu C-tin Stângă úi alĠii.
În fosta comună Pociovaliútea viaĠa bisericească este de asemenea cu vechi
rădăcini, ale cărei începuturi exacte sunt totuúi greu de stabilit. În a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, la Pociovaliútea funcĠiona o singură parohie cu două biserici.
Cum peste ani, fostei comunei i-au fost alipite administrativ încă două sate fiind
vorba de Siteúti úi Huluba úi viaĠa bisericească a fost reorganizată, aúa încât în urmă
cu aproape opt decenii, cele două biserici din forma veche administrativă a
Pociovaliútei au devenit biserici parohiale, cea dintâi, Biserica Sfântul Ioan
coordonând Parohia Pociovaliútea, iar cealaltă, Biserica Adormirii Maicii
Domnului coordonând Parohia Tomeni.
Biserica cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul a fost centrul bisericesc al
Pociovaliútei antebelice. Despre originile sale, datele au fost acoperite de ceaĠa
vremurilor apuse, iar lipsa izvoarelor nu a permis indicarea unor repere cât de cât
mai clare. Conform unei menĠiuni făcută în anul 1883, pe care am identificat-o cu
un an în urmă, pare-se că biserica a fost ridicată în vremea Ġarului Nicolae I al
Rusiei. 16 Cum anii de domnie ai acestuia au fost între 1825-1855, nu avem decât a
crede că-n această perioadă a fost edificată úi construcĠia de la Pociovaliútea úi
nimic nu ne împiedică a gândi, că în conformitatea cu tradiĠia locurilor, aceasta ar fi
putut fi ridicată chiar pe locul unei alte bisericuĠe úi mai vechi. A fost renovată în
mai multe rânduri, inclusiv la nivelul anului1855. În anul 1883, încă se găsea la
sediul bisericii o carte tipărită la 1774, fiind cuprinsă în evidenĠele bisericeúti ale
vremii. 17
Biserica situată în partea nordică a fostei comune, cu hramul Adormirii
Maicii Domnului are de asemenea vechi origini ce nu ne mai permite a deduce anul
în care aceasta ori o alta anterior să fi fost ridicată. I se spune din vremuri de
demult Biserica cea bătrână, cu trimitere la venerabilitatea existenĠială a sa, iar
Alexandru ùtefulescu era de părere că aceasta ar putea fi ridicată chiar înainte de
anul 1500. Dacă aúa stau lucrurile úi marele istoric gorjean aduce úi argumente în
acest sens, avem a crede că peste veacuri, au existat mai multe clădiri cu aceeaúi
destinaĠie, ce au fost ridicate pe acelaúi loc. La biserică, printre cele mai vechi
renovări despre care am descoperit indicii datează cea din jurul anului 1850, iar
printre cei ce au lucrat la pictură în acele vremuri au fost Mihai Zugravu úi mai apoi
Cosma Zugravu. Despre locul ridicării bisericii úi numele satului, iar apoi al
comunei circulă o versiune, atestată încă de la 1883. Se zice, că pe aceste Ġinuturi
cu mult timp în urmă era doar pădure, iar undeva în mijloc se găsea o rariúte, căreia
i se spunea valiúte. Aici au fost cândva plantaĠi niúte stâlpi din lemn de gorun,
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17

S.J.A.N – PG, Dos.160/1883, f.300
Idem

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

354
numiĠi pociumpi, care au prins rădăcini úi au devenit loc de reper – pociumpii din
Valiútea, ceea ce ulterior a úi generat denumirea satului. 18
Printre preoĠii, care au slujit la cele două biserici au fost: P. Bădescu, N.
Vâlculescu, N. Săftoiu, popa Ilie, popa Gheorghe, popa ùtefan, popa Nicolae, popa
Ionel úi alĠii, unii dintre aceútia fiind predecesori ai familiilor cu numele Popescu
din această zonă.
Despre bisericile din Huluba respectiv Siteúti, se poate adăuga faptul că azi
fac parte din parohiile pociovăliútene. Astfel Parohia Tomeni are în componenĠă
Biserica din Huluba cu hramul SfinĠii Îngeri, deúi aceasta a făcut parte mult timp
din parohia de la Ciocadia, în timpul când satul aparĠinea respectivei localităĠi, sub
aspect administrativ, iar apoi din Parohia Pociovaliútei, până la înfiinĠarea Parohiei
Tomenilor. Printre preoĠii ce au slujit cu ani în urmă în această biserică au fost úi:
Ion Popescu, Gheorghe Bengescu sau D. Lăcătuúu.
În privinĠa Bisericii din satul Siteúti, cu hramul Intrării în Biserică, se poate
menĠiona faptul că face parte din Parohia Pociovaliútea, după ce cu ani în urmă era
componentă a Parohiilor cu centrul la Biserica din Poienari, iar mai târziu la cea
din Bumbeúti, având în vedere apartenenĠa administrativă a satului de vechea
comună Bumbeúti de Galbenu'. Printre preoĠii care slujeau aici cu ani în urmă au
fost úi: Petre Rădescu, Ion D. Dragu, Nicolae Constantinescu úi mulĠi alĠii.
În legătură cu viaĠa bisericească a acestor locuri, este bine a se specifica
faptul, că reprezintă zona în care nu peste mult timp un nou edificiu, cu destinaĠia
de locaú de cult este aproape de finalizare. La iniĠiativa unor credincioúi, conturată
în anul 2001 úi pusă în aplicare în luna mai a anului 2003, mai mulĠi locuitori ori fii
ai satului plecaĠi acolo unde cărările vieĠii le-au purtat paúii au cuplat într-un mod
admirabil, iar noul edificiu urmează a fi finalizat destul de curând. Hramul noii
Biserici din Siteúti va fi Sfântul Nicodim úi va consfinĠi apariĠia pe harta
bisericească de peste vremuri a celei mai noi Case închinate Domnului úi
credincioúilor de prin părĠile Novaciului.
Oricât am avea sau nu convingeri religioase úi oricât de intense sau
dimpotrivă de relative ar fi acestea, un lucru este cert – fără biserică – viaĠa
strămoúilor noútri ar fi fost cu totul altfel, ar fi fost lipsită de multe alte orientări úi
satisfacĠii, de sprijin úi speranĠă, iar pentru contemporani, izvoarele úi datele
păstrate în jurul sau în legătură cu organizarea bisericilor reprezintă surse
apreciabile, pentru culegerea de date úi impresii, pentru a înĠelege măcar câte ceva,
despre viaĠa celor ce ocupă câteva ramuri, un pic mai îndepărtate din genealogia
celor născuĠi în judeĠul Jiului din munĠii, acolo către izvoarele Gilortului.

18
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Banca Populară ,,Românul’’
Cristian Grecoiu
La începutul secolului XX, la iniĠiativa lui Spiru Haret, în România a luat
naútere o miúcare de înfiinĠare a băncilor populare, de către preoĠi, dascăli úi alĠi
săteni fruntaúi, în majoritatea satelor din România. Scopul acestora era de a oferi
credite ieftine Ġăranilor, pentru cumpărarea de pământ, animale úi unelte agricole.
Astfel aceútia nu mai trebuiau să apeleze la cămătari sau la bănci comerciale, care
practicau o dobândă mult mai mare. Băncile populare nu au fost numai instituĠii
financiar-bancare, interesate de profit, ci au îndeplinit úi un rol cultural úi
filantropic, prin donaĠiile pe care le-au făcut úcolilor úi lăcaúelor de cult.
În comuna Pociovaliútea s-a înfiinĠat, la 27 februarie 1912, Banca Populară
,,Românul”, societate cooperativă de credit úi economie, cu un capital subscris de 8
500 de lei, din care s-a depus la constituire a zecea parte 1 :
,,Act Constitutiv
Noi subsemnaаi membri ai societăаi cooperative Banca Populară
,,Românul” declarăm cele ce urmează pentru constituirea acestei bănci:
1. Societatea Cooperativă Banca Populară ,,Românul” va avea sediul în
comuna PociovaliЮtea plasa Novaci judeаul Gorj.
2. Suma capitalului subscris este de lei opt mii cinci sute din care s-a
vărsat acum la constituire suma de lei opt sute cincizeci (850) urmând
ca restul până la completarea capitalului subscris sa se verse treptat în
proporаie de 10% lei pe lună, iar după ce acest capital subscris va fi
completat vărsat, fiecare dintre asociaаii actuali va putea să Юi-l
mărească până la suma de 5000 lei prin cotizaаiuni lunare după
voinаă.
3. Societatea Cooperativă Banca Populară ,,Românul” este compusă
acum la constituire din următoarele persoane:
1. preotul Constantin Bălăceanu (200 lei);
2. Constantin P. Badalea (20 lei);
3. Mihail Sitescu, primar (100 lei);
4. Gheorghe I. Digulescu (20 lei);
5. preotul Nicolae Constantinescu (60 lei);
6. Petre I. ğivlea (50 lei), învăĠător;
7. Petre P. Tomescu (10 lei);
8. Constantin D. Leuútean (10 lei);
9. Nicolae Buduran (10 lei);
1

Serviciul JudeĠean Gorj al Arhivelor NaĠionale, Fond ,,Camera de Comer܈ ܊i Industrie Craiova –
Oficiul Târgu-Jiu”, dosar 134/1912, filele 23-24.
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10. Dumitru I. Bondoc (10 lei);
11. Alexandru Surupăceanu (20 lei);
12. Ion I. Anghel (50 lei);
13. Petre Gigârtu (120 lei);
14. Gheorghe N.Constantinescu (50 lei);
15. Dumitru I. MoĠa (10 lei);
16. Ion Constantinescu (20 lei);
17. Eftenie Dragu (10 lei);
18. Savu P. Popescu (10 lei);
19. Ion C. Ionescu (10 lei);
20. Ispas D. MoĠa (10 lei);
21. Ilie Moldoveanu (10 lei);
22. Ion Negucioiu (10 lei);
23. Constantin D. Popescu (30 lei).
4. Consiliul de Administraаie se compune din:
PreЮedinte Preotul C. Bălăceanu
VicepreЮedinte Const. P. Badalea
Membri: M. Sitescu
Pr. N. Constantinescu
Ion I. Anghel
Gh. I. Digulescu
C. D. Popescu
Savu P. Popescu
Cenzori: P. I. Яivlea
Petre P. Tomescu
Ion Constantinescu
Supleanаi: Gh. N. Constantinescu
Ion Stanciu Negucioiu
Ion C. Ionescu
Societatea Юi-a ales statutele autentificate de odată cu acest act constitutiv
pe care în deplină înаelegere l-am subscris Юi autentificăm.
Urmează semnăturile celor 23 de mai sus Юi autentificarea Judecătoriei
Rurale Novaci sub nr. 81 din 27 februarie 1912.
Mag. Stagiar Tănăsescu
Grefier P. Stamatoiu”
Conform Statutului 2 , autentificat la Judecătoria Rurală Novaci, scopul
băncii era:
- să înlesnească creditul de care au nevoie asociaĠii, procurându-le prin
împrumuturi sau scontare de poliĠe fondurile necesare pentru gospodăria, meseria
sau comerĠul lor;
2

,,Statutul Băncii Populare Românul societate cooperativă de credit úi economie din comuna
Pociovaliútea judeĠul Gorj”, Târgu-Jiu, Institutul de Arte Grafice ,,Nicu D. Miloúescu”, 1930, pag.
2.
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- să le primească economiile;
- să facă orice operaĠiuni de bancă úi comision în folosul acestora;
- să sădească între asociaĠi spiritul de solidaritate úi de prevedere úi să contribuie la
răspândirea culturii în masele populaĠiei prin toate mijloacele potrivite acestui scop.
Durata societăĠii era nelimitată, iar organele de conducere erau: Adunarea
Generală, Consiliul de AdministraĠie úi Cenzorii. Adunarea Generală era alcătuită
din toĠi membrii băncii, se întrunea anual úi avea următoarele atribuĠii:
- să ia cunoútinĠă de rezultatul inspecĠiilor făcute de cenzori úi organele instituĠiilor
de control, precum úi să avizeze asupra măsurilor úi sancĠiunilor ce se impun;
- să aleagă úi să revoce pe administratori úi cenzori;
- să aprobe bilanĠul úi dările de seamă anuale;
- să decidă asupra repartizării excedentelor;
- să fixeze suma maximă la care societatea se poate angaja în cursul anului;
- să stabilească suma maximă la care consiliul va putea acorda împrumuturi,
precum úi dobânda ce urmează să se perceapă;
- să stabilească condiĠiile în care se primesc depunerile spre fructificare úi dobândă;
- să ia cunoútinĠă de împrumuturile membrilor din consiliu úi cenzorilor;
- să aprobe regulamentele de organizare úi funcĠionare interioară;
- să hotărască înfiinĠarea de sucursale în alte localităĠi;
- să decidă asupra cumpărării sau arendării terenurilor úi a construcĠiilor necesare
societăĠii;
- să hotărască intentarea acĠiunii de daune împotriva administratorilor aflaĠi în
funcĠie;
- să aprobe bugetul de cheltuieli úi salarii peste care Consiliul de AdministraĠie nu
va putea trece;
- să delibereze úi să hotărască asupra tuturor chestiunilor ce interesează bunul mers
al societăĠii;
- să decidă asupra excluderii asociaĠilor;
- să decidă asupra propunerilor de fuzionare, modificarea statutelor úi dizolvarea
societăĠii;
- să delege persoana sau persoanele care vor reprezenta cooperativa în adunarea
generală a instituĠiilor cooperative la care este asociată;
- să ia cunoútinĠă de raportul delegaĠilor la aceste adunări generale 3 .
Consiliul de administraĠie era format din 9 membri, aleúi de către adunarea
generală dintre asociaĠi pentru un mandat de trei ani úi avea următoarele îndatoriri:
- să execute úi să observe toate dispoziĠiile legii úi ale statutelor, hotărârile adunării
generale úi dispoziĠiile luate, în interesul societăĠii, de către instituĠia de control;
- hotărăúte împreună cu cenzorii, afilierea cooperativei la Uniunea de control úi
Federale sau Banca Central Cooperativă etc.
- primeúte noi membri în societate úi decide asupra excluderii úi retragerii
membrilor;

3

Ibidem, pag. 13.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

358
- fixează data vărsămintelor asupra părĠilor sociale subscrise úi hotărăúte măsurile
de luat împotriva celor care nu le-au făcut la vreme;
- numeúte úi revocă întregul personal al societăĠii, personal care lucrează sub
supravegherea úi pe răspunderea consiliului;
- contractează împrumuturile necesare cooperativei úi primeúte depuneri spre
fructificare, în condiĠiile úi limitele fixate de adunarea generală;
- deleagă persoanele care formează comitetul de direcĠie, precum úi acelea care pot
semna în mod valabil pentru societate;
- supraveghează úi ratifică lucrările comitetului de direcĠie;
- efectuează toate operaĠiunile prevăzute de statute úi ia toate măsurile pentru bunul
mers al societăĠii;
- autorizează cheltuielile necesare administraĠiei, în limitele bugetului votat de
adunarea generală;
- îngrijeúte de întrebuinĠarea neîntârziată úi sigură a sumelor disponibile;
- aprobă situaĠiile lunare de contabilitate úi pregăteúte bilanĠul anual, supunându-le
la verificarea cenzorilor úi aprobarea adunării generale anuale, împreună cu o dare
de seamă despre mersul cooperativei;
- convoacă adunarea generală ordinară, cel mai târziu până la data de 15 aprilie,
stabilindu-i úi ordinea de zi;
- convoacă adunarea generală extraordinară, fie din proprie iniĠiativă, fie la cererea
cenzorilor ori la cererea unui număr de 1/10 din numărul total al asociaĠilor;
- completează locurile vacante în consiliu, împreună cu cenzorii;
- face publicaĠiile prevăzute de statute úi legea pentru organizarea cooperaĠiei úi
cere deschiderea procedurii falimentului, când consideră că societatea e în încetare
de plăĠi;
- administratorii sunt datori să Ġină registrele jurnal, inventar úi copier prevăzute de
codul de comerĠ, registrul asociaĠilor, registrul de procese-verbale ale adunării
generale ordinare úi extraordinare úi registrele de procese-verbale ale úedinĠelor
consiliului de administraĠie úi ale cenzorilor 4 .
În fiecare an, adunarea generală, convocată pentru discutarea úi aprobarea
bilanĠului, alegea dintre asociaĠi trei cenzori titulari úi trei cenzori supleanĠi. Aceútia
aveau următoarele atribuĠii:
- să facă adesea úi pe neaúteptate inspecĠia casei úi niciodată mai departe de un
trimestru una de alta;
- să constate, cel puĠin odată pe lună, existenĠa titlurilor sau valorilor de tot felul
depuse în gaj, cauĠiune sau în păstrarea societăĠii;
- să examineze, cel puĠin la fiecare trei luni, registrele societăĠii, pentru ca să ia
cunoútinĠă de operaĠiunile sociale úi să certifice dacă sunt bine Ġinute;
- să stabilească în înĠelegere cu administratorii úi să le verifice, bilanĠurile societăĠii
úi situaĠiunea asociaĠilor. Să întocmească raportul, în care să prezinte rezultatul
examinării bilanĠului úi al administraĠiei, precum úi observaĠiile úi propunerile lor la
aprobarea bilanĠului;
4
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- să supună deliberării adunării generale apelurile asociaĠilor;
- să completeze, împreună cu administratorii, locurile vacante în consiliu;
- să vegheze ca dispoziĠiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutelor să fie
executate de administratori;
- să sesizeze Oficiul NaĠional al CooperaĠiei Române când consiliul nu face
convocarea adunării generale ordinare, precum úi să ceară consiliului convocarea
adunării generale extraordinare;
- să verifice îndeplinirea dispoziĠiilor actului constitutiv úi statutelor, cu privire la
condiĠiile cerute pentru prezenĠa asociaĠiilor în adunarea generală, luând parte la
toate adunările generale;
- să îndeplinească atribuĠiile ce le sunt date prin legea pentru organizarea
cooperaĠiei úi codul de comerĠ, cu privire la constituire, fuzionare, dizolvare úi să
supravegheze operaĠiunile lichidării 5 .
Personalul băncii era alcătuit din preúedinte, care răspundea de conducerea
tuturor operaĠiunilor bancare, contabil úi casierul, care păstra numerarul úi valorile
societăĠii. Preotul Constantin Bălăceanu a fost preúedintele Băncii Populare
,,Românul” de la înfiinĠare până în anul 1919, când a fost urmat la conducerea
băncii de preotul Nicolae Săftoiu. Primul casier al băncii a fost până în august 1918
Mihail Sitescu, urmat apoi de fiul său, Florian M. Sitescu 6 . Acesta este úi motivul
pentru care banca, neavând local propriu, úi-a avut sediul în casa familiei Sitescu 7 .
Deúi s-au alocat sume în buget pentru construirea unui local propriu8 , acesta a
rămas la stadiul de deziderat, până la desfiinĠarea băncii în anul 1948.
Cu toate că pe teritoriul Pociovaliútei nu exista o moúie, pe care să o
cumpere úi să o vândă la săteni, după exemplul Băncii ,,Gilortul” din Novaci, totuúi
Banca ,,Românul” a avut un rol major în dezvoltarea economică a comunei. În
scurt timp numărul membrilor băncii ajunge la 63, capitalul social creúte la 183 450
lei, iar cel al împrumuturilor acordate la 89. În 1918 au fost acordate 113
împrumuturi, în valoare de 11 240 lei, după cum urmează: 70 (4 320 lei) pentru
cumpărare de hrană úi nutreĠ, 15 (1 520 lei) pentru achiziĠionarea de vite úi unelte
agricole, 8 (2 920 lei) pentru cumpărare de pământ, 10 împrumuturi (1 420 lei)
pentru achitarea de creanĠe la băncile din alte comune, 5 (480 lei) pentru
construirea de case úi 5 (580 lei) pentru alte scopuri 9 .
Beneficiile realizate îi permit Băncii Populare ,,Românul” să sprijine
material operele de binefacere, după cum urmează: 1 400 lei pentru úcoală, 6 000
lei pentru biserică, 4 591 lei pentru învăĠământul cooperatist, 200 lei pentru
Societatea Mormintele Eroilor, 500 lei pentru aviaĠia română úi alte donaĠii
totalizând 13 000 lei. În anul 1923, Banca Populară ,,Românul” dăruieúte úcolii 16
5

Ibidem, pag. pag. 20-21.
***, ,,Istoricul Băncilor Populare din judeĠul Gorj”, Craiova, Ed. Ramuri, f.a., pag. 271.
7
SJAN Gorj, Fond ,,Banca Populară Românul com. Pociovaliútea”, dosarele 3/1912-1921, fila 1 úi
14/1922-1927, fila 85.
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*** ,,Istoricul Băncilor Populare din judeĠul Gorj”, Craiova, Ed. Ramuri, f.a., pag. 271.
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Cristian Grecoiu, ,,Banca Populară Românul din Pociovaliútea” în ,,Vertical” din 9 februarie
2011.
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cărĠi, în valoare de 94 lei, pentru a fi împărĠite elevilor premianĠi 10 . De asemenea,
în acelaúi an, Consiliul de AdministraĠie decide să acorde Comitetului de
ConstrucĠie al Bisericii Adormirea Maicii Domnului un împrumut de 800 lei, fără
dobândă, ,,iar pentru viitor de asemenea aprobăm ca până la suma de 1000-2000
lei úi pe termen de 1-3 luni să se poată da Comitetului împrumuturi fără
dobândă, iar de la această sumă în sus dobânda se va percepe ca la societarii
băncii” 11 . La 30 mai 1926, Banca donează 3000 lei pentru pictura Bisericii
Adormirea Maicii Domnului 12 .
În anul 1925, Consiliul de AdministraĠie al Băncii Populare ,,Românul” era
alcătuit din: preotul Nicolae Săftoiu, preúedinte, primarul Florian M. Sitescu,
vicepreúedinte, Savu P. Popescu, Ion I. Anghel, Ispas D. MoĠa, Petre P. Tomescu,
Gh. I. Digulescu, Constantin P. Badalea, Petre I. Capotă, membrii, învăĠătorii
Serghie Gh. Leuútean úi Victor ğivlea, Ion Ilie DănuĠi, cenzori úi Ion D. Popescu,
Ion C. Tomescu úi Ion Gh. Busuioc cenzori supleanĠi 13 .
La 31 decembrie 1928, Banca ,,Românul” îúi încheie bilanĠul cu un activ de
2 373 361 lei, un capital social de 1 090 715 lei úi 421 540 lei economii depuúi de
101 bărbaĠi, 29 femei úi 14 minori 14 . În anul 1929, Consiliu de AdministraĠie a
,,luat în discuĠiune că Comitetul Bisericii Bătrâne Adormirea Maicii Domnului
din această comună datorează suma de lei 6000 cu poliĠe cu scadenĠa expirată la
1 ianuarie 1929. Având în vedere că Comitetul Bisericii nu dispune de mijloace
băneúti úi ne-a solicitat un ajutor bănesc, cu care să poată acoperi cel puĠin
dobânda la împrumutul de 6000 lei până la 1 ianuarie 1930, aprobăm a se scuti
de dobândă pe timpul de la 1 ianuarie 1929 la 1 ianuarie 1930 efectul de lei 6000
al Comitetului, care se ridică la suma de lei 1200 considerând această scutire ca
ajutor bănesc” 15 . Tot acum Banca ,,Românul” acordă 1500 lei Comitetului ùcolar
pentru construirea gardului úcolii.
În iulie 1931, Banca Populară ,,Românul” este inspectată de Vasile
Ungureanu, de la Oficiul NaĠional al CooperaĠiei Române, care întocmeúte un
proces-verbal de control 16 din care aflăm că banca avea un capital subscris de 1 779
000 lei úi un capital vărsat de 1 602 461 lei. Pe lângă acestea, banca mai avea un
fond de rezervă de 1 482 298 lei, un fond local de 110 307 úi un fond cultural de 31
360 lei. Sumele împrumutate erau repartizate astfel: 163 700 lei pentru alimente,
îmbrăcăminte, încălĠăminte úi alte articole de consum, 235 630 lei pentru
construcĠii, 1 400 420 lei pentru unelte agricole, vite úi seminĠe, 1 054 320 lei
pentru cumpărări de pământ úi 85 680 lei pentru arenzi privind terenuri arabil.
Împrumuturile variau între 250 úi 104 000 lei, iar dobânzile percepute erau de 12%
pentru membri úi 14% pentru nesocietari. Dintre cei 354 de membri, majoritatea
10

SJAN Gorj, Fond ,,Banca Populară Românul com. Pociovaliútea”, dosarul 14/1922-1927, fila 22.
Ibidem, fila 25.
12
Ibidem, fila 76.
13
Idem, dosarul 1/1912-1943, fila 62.
14
*** ,,Istoricul Băncilor Populare din judeĠul Gorj”, Craiova, Ed. Ramuri, f.a., pag. 271.
15
SJAN Gorj, Fond ,,Banca Populară Românul com. Pociovaliútea”, dosarul 23/1927-1938, fila 62.
16
Idem, dosarul 1/1912-1943, nepaginat.
11
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covârúitoare (336) erau agricultori, 7 meseriaúi, 5 preoĠi úi 6 învăĠători. Banca a
acordat Comitetului úcolar din comună un împrumut de 2 100 lei, iar Comitetului
bisericii 2 300 lei.
Criza economică din anii 1929-1933 a dus la falimente, úomaj úi la
prăbuúirea preĠurilor produselor agricole, principala sursă de venit a Ġărănimii.
Toate acestea au afectat mersul băncii, aúa cum reiese din discursul preúedintelui
Ġinut în cadrul Adunării Generale din 1933: ,,De data aceasta ne adunăm în
împrejurări foarte grele úi cu urmări foarte dureroase úi foarte greu de vindecat
pentru întreaga noastră viaĠă economică. Vă este cunoscut tuturor criza mare,
economică, financiară în care omenirea se sbate din greu. Toate lipsurile úi mii
de suferinĠe úi necazuri ne apasă fără să ne vie un ajutor binevoitor úi sigur de
undeva úi aceste vremuri ne apasă mai mult pe noi, pătura Ġărănească, lipsiĠi
acum cu desăvârúire de creditul necesar, lăsaĠi în voia soartei, în mijlocul
nenumăratelor nevoi ce ne copleúesc zi cu zi. În faĠa acestei situaĠii socotim că
este tot în noi înúine, căutând a munci cât mai mult, chibzuind cât mai serios la
tot ceea ce facem úi unindu-ne frăĠeúte. În felul acesta úi numai în felul acesta,
socotim a izbuti în parte să biruim úi să îndulcim cât de cât viaĠa noastră. Acest
scop, de altfel, l-a urmărit úi-l urmăreúte cooperativa, adică unirea úi înfrăĠirea
tuturor prin aceste tovărăúii săteúti, băncile populare” 17 .
La 30 aprilie 1938 Banca Populară ,,Românul” avea 288 de membri, un
capital social de 1 327 392 lei, 1 249 943 lei acordaĠi ca împrumuturi, iar
economiile locuitorilor depuse însumau 659 039 lei 18 .
Pe lângă activităĠile financiare, specifice unei cooperative de credit, Banca
,,Românul” desfăúura úi activităĠi comerciale. Astfel la 17 ianuarie 1939, Consiliul
de AdministraĠie a decis înfiinĠarea unei ,,secĠii de băuturi”, care funcĠiona în
prăvălia lui Florian Sitescu úi unde se vindea vin de Drăgăúani. De asemenea banca
mai aproviziona comuna cu porumb, bumbac, zahăr, untdelemn, sodă caustică, cuie
etc., pe care le procura de la Federala Băncilor Populare ,,Gorjul” din Tg. Jiu.
În anul 1940 Ministerul Cultelor interzice preoĠilor să mai facă parte din
consiliile de administraĠie ale băncilor populare. Ca urmare, la 19 noiembrie 1940,
Consiliul de AdministraĠie alege ca preúedinte al băncii pe Petre I. Capotă úi
vicepreúedinte pe Serghie Leuútean 19 . În august 1942 Consiliul de AdministraĠie al
Băncii Populare ,,Românul” era compus din: Petre I. Capotă, preúedinte,
Constantin P. Badalea, vicepreúedinte, Victor P. ğivlea, Florian M. Sitescu,
Constantin Bălăceanu, Savu P. Popescu, Petre P. Tomescu, membri, Gheorghe N.
Constantinescu, Petre I. Caragel, Constantin I. Capotă, cenzori úi Dumitru C.
Catrinoiu, contabil. La 10 mai 1943 învăĠătorul Victor P. ğivlea este ales
preúedinte, iar Constantin P. Badalea vicepreúedinte 20 .
17

Cristian Grecoiu, ,,Banca Populară Românul din Pociovaliútea” în ,,Vertical” din 9 februarie
2011.
18
SJAN Gorj, Fond ,,Banca Populară Românul com. Pociovaliútea”, dosarul 45/1938, nepaginat.
19
Idem, dosarul 49/1938-1946, fila 23.
20
Cristian Grecoiu, ,,Banca Populară Românul din Pociovaliútea” în ,,Vertical” din 9 februarie
2011.
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Banca Populară ,,Românul” nu era singura instituĠie cooperativă din
comuna Pociovaliútea. La 28 aprilie 1920 s-a înfiinĠat societatea cooperativă de
aprovizionare úi desfacere în comun ,,RomaniĠa” de către 52 membri fondatori, pe
durată nelimitată. Capitalul subscris era de 21 600 lei, iar scopul cooperativei era
aprovizionarea úi desfacerea în comun a a produselor membrilor. Consiliul de
AdministraĠie era compus din 9 persoane úi anume: preotul Nicolae Săftoiu, Florian
M. Sitescu, Constantin Bălăceanu, Petre N. Constantinescu, Constantin
Constantinescu, Gheorghe N. Constantinescu, Ion Gh. Bârsan, Petre P. Tomescu,
Dumitru I. MoĠa, Constantin P. Badalea, Petre I. Capotă úi Gheorghe I.
Digulescu 21 .
La 1 martie 1946 s-a înfiinĠat Cooperativa ,,Isvorul”, societate cooperativă
pentru aprovizionare, producĠie úi desfacere agricolă cu sediul în comuna
Pociovaliútea. Scopul societăĠii era să organizeze aprovizionarea asociaĠilor cu cele
necesare ocupaĠiei úi gospodăriei lor, să ajute la dezvoltarea úi intensificarea
producĠiei, să organizeze desfacerea produselor gospodăriilor asociaĠilor úi să
lucreze pentru răspândirea spiritului de solidaritate, prevederii úi culturii în masele
populaĠiei. Pentru aceasta cooperativa era autorizată să desfăúoare următoarele
operaĠiuni:
- să procure la cerere, locuitorilor seminĠe selecĠionate, îngrăúăminte, maúini úi
unelte agricole úi industriale, precum úi orice alte articole necesare exercitării
ocupaĠiei lor;
- să cumpere pentru a vinde locuitorilor în magazinele sale orice articole necesare
zilnic vieĠii lor de agricultori;
- să ajute la selecĠionarea plantelor úi a seminĠelor, a vitelor úi lucrarea raĠională a
pământurilor úi să cumpere sau să exploateze prin arendare pe cont propriu,
pepiniere, câmpuri de experienĠe úi selecĠionare, reproducători de rasă úi maúini
agricole;
- să înfiinĠeze ateliere mecanice de lemnărie, dogărie, rotărie etc. pentru repararea
uneltelor sătenilor, precum úi pentru pregătirea în diferite meserii a fiilor de săteni;
- să vândă prisosul produselor locale fie în stare brută, fie transformate, organizând,
de preferinĠă, vânzarea în comun a acestor produse;
- să cumpere, să arendeze úi să exploateze bunurile din comună precum islazuri
comunale, grădini de zarzavat, pepiniere de pomi úi viĠe, bălĠi de peúte, clădiri
pentru adăpostirea animalelor, înmagazinarea cerealelor etc.
- să sprijine moral úi material răspândirea culturii printre săteni, prin înfiinĠarea de
biblioteci, săli de lectură, conferinĠe etc.
Consiliul de AdministraĠie era compus din: Alexandru Gh. Leuútean, Mihai
Pupăză, Pantelimon Ionescu, Nicolae Apostoiu, Gheorghe Stăncioi, Ion
Dănciulescu, Gheorghe C. Negucioiu, Ion Gh. Surupăceanu úi Petre I. OpriĠoiu 22 .
La 31 august 1948 Cooperativa ,,Isvorul” fuzionează cu Banca Populară
,,Românul”, rezultând Cooperativa de aprovizionare úi desfacere agricolă ,,Isvorul21
22

SJAN Gorj, Fond Tribunalul JudeĠului Gorj, dosar 1392/1920, nepaginat.
Idem, dosar 14/1946, nepaginat.
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Românul”, cu două secĠii: economică úi bancară. Noua societate număra 1072 de
membri úi avea un capital subscris de 1 800 000 lei. Consiliul de AdministraĠie era
compus din: Ion C. Badalea, preúedinte, Dumitraúcu P. Ana, vicepreúedinte, Ion C.
Leuútean, Ion P.D. Popescu, Petre Bejancu, Ion Catrinoiu, Gheorghe Ilie Negucioiu
úi cenzorii Vasile MituĠă, Nechit Gh. Ciofu úi Gheorghe Bălaúa 23 .
Odată cu instaurarea comunismului ܈i na܊ionalizarea întreprinderilor
bancare î܈i încheie existen܊a ܈i băncile populare, ale căror capital a fost confiscat.
Astfel oamenii ܈i-au pierdut economiile depuse, totul în numele unei ideologii
totalitare care proclama grija fa܊ă de om, dar în realitate îi răpea libertatea ܈i
demnitatea.

23

SJAN Gorj, Fond Judecătoria Rurală Novaci, dosar 1/1948, fila 255.
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EvoluĠia demografică a satelor
actualei comune Dănciuleúti (1912-2011)
Pătraúcu Dumitru-Valentin
Pătraúcu Daniela-Liliana
Autorii dedică acest studiu bunicilor lui Dumitru-Valentin Pătraúcu, trăitori
în satele Obârúia, Bibuleúti úi Rădineúti, Gheorghe Pătraúcu (1928-2013), Victoria
Dragomir, căsătorită Pătraúcu, născută la 1 februarie 1938 în Piscu Rugului,
Pătru Munteanu (1933-2014), Aurica Vârlan, căsătorită Munteanu, precum úi
străbunicilor Haralambie Pătraúcu, Simion Dragomir, Ana Vârlan (1914-1996),
văduvă de război, úi Ion Vârlan, mort (dispărut) în bătălia de la Cotul Donului.
Comuna Dănciuleúti a fost înfiinĠată în anul 1968 prin alipirea satelor
fostelor comune Dănciuleúti úi Rădineúti, în condiĠiile în care în comuna
Dănciuleúti se încheiase colectivizarea agriculturii încă din anul 1962, în timp ce,
comuna Rădineúti nu fusese colectivizată. Odată cu adoptarea legii nr. 2 din 16
februarie 1968 privind reorganizarea administrativ-teritorială a României, au fost
înfiinĠate: 39 de judeĠe, 47 de municipii, 236 de oraúe, 2 706 comune úi 13 149 de
sate 1 .
Nou-creata comună Dănciuleúti era formată din satele: Petrăchei,
Dănciuleúti, Zăicoi úi Hălăngeúti, sate componente ale fostei comune Dănciuleúti,
cărora li s-au alăturat satele: Rădineúti, Bibuleúti, Obârúia, arondate anterior fostei
comune Rădineúti 2 , comună ce fusese înfiinĠată încă din anul 1864, odată cu
adoptarea legii privind reorganizarea administrativă, lege avizată de către
domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Fosta comună Dănciuleúti fusese arondată, în
perioada 1965-1968, raionului OlteĠ, fiind formată din satele: Dănciuleúti,
Diaconeúti, Hălăngeúti, Petrăchei, Pârvuleúti úi Zăicoiu 3 .
În intervalul de timp cercetat s-au efectuat un număr de 9 recensăminte ale
populaĠiei, respectiv: 19 decembrie 1912, 29 decembrie 1930, 6 aprilie 1941, 25
ianuarie 1948, 21 februarie 1956, 15 martie 1966, 5 ianuarie 1977, 7 ianuarie 1992,
18 martie 2002 úi la 20 octombrie 2011 4 .
Conform legii de organizare a comunelor rurale din data de 1 aprilie 1910,
teritoriul judeĠului Gorj era organizat în 11 plăúi cărora le erau arondate un număr

1

Mirela-Minodora Mincă-Mălăescu, Organizarea administrativă (1948-1968), în volumul Structuri
administrative în istoria românilor, coord. prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, Editura Sitech, Craiova,
2011, p. 177.
2
Dumitru I. ùeclăman, Vasile I. Popescu, Noi, zăicoienii…, Editura MJM, Craiova, 2005, p. 13;
Petru Rădulea, Geografia Gorjului, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2009, p. 157.
3
***, DicĠionarul istoric al localităĠilor din judeĠul Gorj, vol. I (A-I), coordonatori Cezar Avram,
Dinică Ciobotea, Editura Aius, Craiova, 2011, p. 252.
4
Dumitru I. ùeclăman, Vasile I. Popescu, op. cit., p. 116.
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de 121 de comune rurale 5 , comuna Rădineúti fiind arondată plăúii Hurezani, din
care mai făceau parte comunele: Băceúti, Bârzeiu de Pădure, ColĠeúti, Hurezanii de
Sus, Logreúti Birnici, Logreúti Moúneni, Piscoiu, Poiana-Seciuri, Pojaru, Roúia úi
Scrada 6 .
După doar un an, în 1911, judeĠul Gorj a fost reorganizat administrativteritorial, prilej cu care s-au înfiinĠat 8 plăúi, respectiv: Ocolu, Novaci, Peúteana,
Cărbuneúti, Turceni, Bibeúti úi Hurezani, aceasta din urmă cuprinzând comunele:
Băceúti, Bârzeiu de Pădure, Cordeúti, ColĠeúti, Frumuúei, Hurezani, Logreúti
Birnici, Logreúti Moúneni, Negreni, Piscoiu, Poiana-Seciuri, Pojaru, Rădineúti,
Roúia úi Scrada 7 .
Conform rezultatelor recensământului populaĠiei din 19 decembrie 1912,
judeĠul Gorj totaliza un număr de 242 563 de locuitori, în creútere cu peste 11 000
de locuitori faĠă de populaĠia înregistrată în anul 1899 8 .
Creúterea populaĠiei în perioada 1899-1912 s-a datorat sporului natural,
rezultat dintr-o natalitate mai mare decât mortalitatea, dar se datora úi românilor
refugiaĠi din Transilvania úi Banat – ungurenii – care s-au stabilit în România din
cauza opresiunii la care erau supuúi de autorităĠile austro-ungare 9 .
Conform rezultatelor recensământului populaĠiei realizat în anul 1912,
comuna Rădineúti, una dintre cele 120 de comune ale judeĠului Gorj 10 , avea un
număr de 1 110 locuitori, 516 dintre aceútia fiind bărbaĠi úi 594 femei 11 , în timp ce
satul Rădineúti, avea 823 de locuitori 12 , 170 de capi de familie fiind proprietari de
teren, 9 capi de familie fiind împroprietăriĠi la reforma agrară din anul 1864, în
timp ce, un număr de 9 capi de familie nu deĠineau pământ 13 .
În acelaúi an, satul Obârúia, component al comunei Piscoiu, avea 670 de
locuitori úi un număr de 165 de capi de familie proprietari de teren agricol 14 .
Totodată, în satul Obârúia nu existau familii care nu deĠineau pământ úi nicio
familie nu fusese împroprietărită ca urmare a reformei agrare din anul 1864 15 .
În perioada 1912-1930 creúterea populaĠiei judeĠului Gorj a fost modestă,
totalizând doar 11 249 de locuitori 16 , la acest fapt contribuind participarea
României la cel de-al doilea război balcanic (1913), în cursul căruia soldaĠii úi
ofiĠerii români s-au confruntat cu o epidemie de holeră, precum úi de participarea
5

Titu Pâniúoară, Vasile Marinoiu, Gheorghe Roibu, Gorjul administrativ-teritorial, Editura DRIM
EDIT, Târgu-Jiu, 2004, p. 301.
6
Ibidem.
7
Ibidem, p. 302.
8
Petru Rădulea, op. cit., p. 116.
9
Ibidem, p. 117.
10
Dinică Ciobotea, Ileana Cioarec, AdministraĠia publică în România între anii 1864-1918, în
volumul Structuri administrative în istoria românilor, p. 93.
11
***, DicĠionarul istoric al localităĠilor din judeĠul Gorj, vol. I (A-I), p. 256.
12
Ibidem, p. 258.
13
Petru Poni, Statistica răzeúilor, Bucureúti, 1921, p. 201.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Petru Rădulea, op. cit., p. 116.
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României la primul război mondial (1916-1918) úi la campania armată din vara úi
toamna anului 1919 din Ungaria. Pierderilor umane cauzate de campaniile militare
din anii: 1913, 1916-1918, 1919, li s-au adăugat pierderile cauzate de epidemii
(holeră, tifos exantematic), frig, foamete, etc.
Cercetătorul Ion Mocioi relatează într-o lucrare monografică dedicată
Ecaterinei Teodoroiu, „Eroina de la Jiu“, faptul că printre primele pierderi de vieĠi
omeneúti din rândurile armatei române înregistrate în cursul primului război
mondial s-a numărat úi „soldatul Constantin Farachiu din Rădineúti-Gorj“ 17 ,
decedat la 27 august 1916 în spitalul militar nr. 7 din Târgu-Jiu.
În perioada interbelică, condiĠiilor igienico-sanitare precare li s-a adăugat
migraĠia locuitorilor satelor gorjene către cele mai importante centre urbane ale
Ġării, în mod special, spre capitala Ġării, cea mai mare parte a lor fiind vânzători
ambulanĠi, muncitori, etc. Exodul tinerilor din satele actualei comune Dănciuleúti
spre Bucureúti a continuat úi în perioada celui de-al doilea război mondial, precum
úi în primii ani de după încheierea conflagraĠiei.
În acest sens, menĠionez că atât bunicul meu patern – Gheorghe Pătraúcu 18 ,
născut în satul Obârúia, cătunul DanĠu –, cât úi bunicul meu matern – Pătru
Munteanu, născut în satul Rădineúti, cătunul Valea Rugului –, au plecat de la vârste
fragede la Bucureúti, unde au fost comercianĠi ambulanĠi de gaz lampant.
Toate aceste cauze au determinat un spor redus al populaĠiei judeĠului Gorj
în perioada 1912-1930, astfel că, în anul 1920, populaĠia Gorjului se cifra la 247
459 de locuitori, în timp ce, conform rezultatelor recensământului populaĠiei din 29
decembrie 1930, populaĠia judeĠului Gorj se cifra la 253 812 de locuitori, în
creútere cu peste 11 000 de locuitori faĠă de populaĠia recenzată în anul 1912 19 .
Conform recensământului populaĠiei din 29 decembrie 1930, satul Obârúia
avea 797 de locuitori, 377 dintre aceútia fiind bărbaĠi úi 420 fiind femei, în timp ce,
satul Rădineúti totaliza un număr de 636 de locuitori, 296 dintre aceútia fiind
bărbaĠi úi 340 fiind femei 20 . Cele mai multe gospodării se aflau în satul Obârúia
(178), în timp ce, în satul Rădineúti exista un număr de 148 de gospodării, iar în
satul Bibuleúti fiinĠau 108 gospodării 21 .
Constatăm, astfel, că în intervalul de timp 1912-1930, populaĠia satului
Obârúia a crescut de la 670 la 797 de locuitori 22 , în timp ce, populaĠia satelor
Bibuleúti úi Rădineúti totaliza un număr de 1 103 locuitori, 636 de persoane locuind
în satul Rădineúti úi 467 de persoane locuind în satul Bibuleúti 23 , majoritatea

17

Ion Mocioi, Ecaterina Teodoroiu, Editura Academica Brâncuúi, Târgu-Jiu, 2011, p. 53.
Dumitru-Valentin Pătraúcu, Studiu de caz. ViaĠa unui muncitor în perioada regimului comunist
din România, în „Litua. Studii úi Cercetări“, nr. XV, 2013, pp. 365-383.
19
Petru Rădulea, op. cit., p. 116.
20
Marin Arcuú, Sate de moúneni la izvoarele pârâului Plosca, Editura Centrului JudeĠean al CreaĠiei
Populare, Târgu-Jiu, 1997, p. 90.
21
Ibidem, p. 91.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
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populaĠiei fiind formată din femei. Astfel, în satul Bibuleúti locuiau 252 de femei úi
215 bărbaĠi 24 .
Această realitate demografică era determinată de efectele nefaste ale
participării României la primul război mondial, precum úi de faptul că bărbaĠii
părăseau satele natale în căutarea unui loc de muncă ce oferea posibilitatea unui
câútig financiar necesar susĠinerii familiei rămase în sat.
Au căzut în chip eroic pe câmpurile de luptă ale primului război mondial:
Avrămică A. Nicolae (soldat), Badea N. Gheorghe (soldat), Băloi M. Dumitru
(soldat), Bărbulescu D. Ilie (soldat), Badea A. Ilie (soldat), Bădescu Gheorghe
(soldat), Bădescu N. Simion (soldat), Boianu N. Nicolae (soldat), Buúe N.
Constantin (soldat), Dabu I. Ilie (soldat), Dabu I. Nicolae (soldat), Deaconeasa I.
Ilie (soldat), Donescu I. MăndiĠă (căpitan), Dumitraúcu Stancu (soldat), Drăghici
Simion (soldat), Ciocănoiu ùt. Ion (soldat), Zamfir I. Marin (caporal), Florescu C.
Ilie (soldat), Glodeú I. Simion (soldat), Gherghe I. Simion (soldat), Grămadă I.
Nicolae (soldat), Ion C. Ilie (soldat), Ionică Dumitru (soldat), Lazăr P. Ion (soldat),
Manda M. Ion (soldat), Preoteasa Ilie (soldat), Popescu M. Simion (soldat),
Popescu M. Dumitru (soldat), Rugeanu I. Simion (soldat) úi Zamfir M. Dumitru
(soldat) 25 .
În perioada 1930-1941, populaĠia Gorjului a cunoscut o creútere
semnificativă, cifrată la 32 157 de locuitori, ca urmare directă a dezvoltării
economice úi a îmbunătăĠirii condiĠiilor de trai. În aceste condiĠii, la sfârúitul
intervalului menĠionat, populaĠia judeĠului Gorj totaliza un număr de 285 969 de
locuitori 26 .
Conform rezultatelor recensământului populaĠiei din 6 aprilie 1941, comuna
Rădineúti avea 484 de familii, totalizând 2 154 de locuitori 27 , 927 dintre aceútia
fiind locuitori ai satului Obârúia, iar 1 227 erau locuitori ai satelor Bibuleúti úi
Rădineúti 28 .
În consecinĠă, în perioada 1930-1941, populaĠia satului Obârúia a crescut de
la 797 de locuitori la 927 de locuitori, în timp ce, populaĠia satului Rădineúti a
crescut de la 1 103 de locuitori recenzaĠi în anul 1930 pentru satele Rădineúti úi
Bibuleúti, la 1 227 de locuitori recenzaĠi în satul Rădineúti în anul 1941. Astfel,
dacă în anul 1930 populaĠia totală a satelor actualei comune Dănciuleúti era de 1
900 de locuitori, în anul 1941, populaĠia satelor Obârúia, Bibuleúti úi Rădineúti
totaliza peste 2 000 de locuitori.
În cursul anului 1943, SecĠia Administrativă din cadrul Prefecturii judeĠului
Gorj a realizat o statistică a populaĠiei comunelor úi satelor din judeĠ, în satele
comunei Rădineúti, care era arondată plăúii Târgu-Logreúti, locuind un număr de 2

24

***, DicĠionarul istoric al localităĠilor din judeĠul Gorj, vol. I (A-I), p. 254; Marin Arcuú, op. cit.,
p. 91.
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148 de locuitori, dintre aceútia: 919 persoane locuiau în satul Obârúia, 721 de
persoane locuiau în satul Rădineúti úi 506 persoane locuiau în satul Bibuleúti 29 .
În perioada 25 ianuarie 1948 – 1 iulie 1949 s-a realizat un nou recensământ
al populaĠiei. Rezultatele acestuia relevă faptul că populaĠia comunei Rădineúti
totaliza un număr de 2 161 de locuitori30 . Cei mai mulĠi locuitori (1 008) se aflau în
satul Obârúia, satul Rădineúti având 698 de locuitori, în timp ce, populaĠia satului
Bibuleúti totaliza 455 de locuitori 31 . Rezultatele recensământului relevă o mare
discrepanĠă între numărul bărbaĠilor (408) úi cel al femeilor (600) ce locuiau în
satul Obârúia, în timp ce, în satele Bibuleúti úi Rădineúti proporĠiile erau aproape
egale 32 .
În ciuda faptului că, în perioada participării României la cel de-al doilea
război mondial, au căzut pe câmpurile de luptă 45 de soldaĠi úi gradaĠi provenind
dintre locuitorii satelor comunei Rădineúti, în perioada 1941-1948, populaĠia
comunei a crescut de la 2 154 la 2 161 de locuitori 33 . Totodată, în perioada 19301948, s-a înregistrat o creútere demografică de 261 de persoane 34 .
În consecinĠă, în ciuda pierderilor umane considerabile cauzate de
participarea României la campaniile militare din anii: 1913, 1916-1918 úi 1919,
populaĠia judeĠului Gorj a cunoscut un proces continuu de creútere în perioada
1912-1941, sporul demografic înregistrat fiind de peste 43 000 de locuitori 35 .
Tragedia celui de-al doilea război mondial úi a implicării României pe
fronturile de est (1941-1944) úi de vest (1944-1945) au condus la reducerea
populaĠiei judeĠului Gorj, în perioada 1941-1945, cu 41 569 de locuitori, până la
244 400 de locuitori, număr apropiat de nivelul înregistrat statistic în anul 1912 36 .
La scăderea populaĠiei a contribuit úi reducerea natalităĠii, în perioada 19001945, natalitatea reducându-se la jumătate, de la nivelul de 42,3‰ înregistrat în
anul 1900, ajungând la 24,8‰ în anul 1945 37 . În acelaúi interval de timp,
mortalitatea s-a redus de la 23,9‰, nivel înregistrat în anul 1900, până la 18,8‰,
nivel înregistrat în anul 1945 38 . În aceste condiĠii, sporul natural al populaĠiei a
scăzut de la 18,4‰, în anul 1900, până la doar 6‰, în anul 1945 39 .
Începând cu anul 1948 a avut loc un proces de strămutare a tinerilor apĠi de
muncă din zonele rurale ale Ġării pe úantiere úi în zonele urbane, fapt consemnat în
rezultatele recensămintelor populaĠiei realizate în toată perioada regimului
comunist din România.
29
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În aceste condiĠii, dacă în anul 1948 populaĠia comunei Rădineúti era de 2
161 de locuitori, recensământul populaĠiei realizat la 21 februarie 1956 înregistra
un total de 2 010 locuitori, 875 dintre aceútia în satul Obârúia, 694 în satul
Rădineúti úi 441 în satul Bibuleúti 40 .
În perioada 1945-1950 populaĠia judeĠului Gorj a crescut de la 244 400 de
locuitori la 281 928 de locuitori, ajungând aproape de nivelul de 285 969 de
locuitori, cea mai mare populaĠie înregistrată în judeĠul Gorj în ianuarie 1941,
înaintea intrării României în cel de-al doilea război mondial 41 , în condiĠiile în care
natalitatea a cunoscut o creútere uúoară de la 24,8‰, în anul 1945, până la 26,2‰,
nivel înregistrat în cursul anului 1950 42 . La creúterea natalităĠii s-a adăugat
reducerea mortalităĠii de la 18,8‰, în anul 1945, până la 12,4‰, în anul 1950, fapt
care a condus la ridicarea sporului natural de la nivelul de 6‰, înregistrat în anul
1945, până la 13,8‰, nivel înregistrat în anul 1950 43 .
Conform rezultatelor recensământului populaĠiei din 21 februarie 1956,
populaĠia judeĠului Gorj se cifra la 293 031 de locuitori, în creútere cu peste 11 000
de locuitori în perioada 1950-1956 44 , ca urmare a unui spor natural de 12,8‰,
înregistrat în anul 1956, în condiĠiile reducerii natalităĠii de la 26,2‰, în anul 1950,
până la 23,6‰, nivel înregistrat în anul 1956 45 .
În perioada 1950-1966, sporul natural al populaĠiei judeĠului Gorj s-a redus
de la nivelul de 13,8‰, în anul 1950, la 12,8‰, în anul 1956, până la 10,4‰, în
anul 1960, ajungând la doar 5,8‰, nivelul înregistrat în anul 1966 46 .
Acest fapt a fost determinat de reducerea natalităĠii de la 23,6‰, în anul
1956, la doar 15‰, nivel înregistrat în anul 1966 47 , în condiĠiile în care
mortalitatea s-a redus puĠin, de la 10,8‰, în anul 1956, la doar 9,2‰, în anul
1966 48 . În aceste condiĠii, în perioada 1956-1966, populaĠia judeĠului Gorj a crescut
de la 293 031 de locuitori recenzaĠi la 21 februarie 1956, la 298 946 de locuitori
recenzaĠi la 15 martie 1966 49 .
Recensământul populaĠiei realizat la 15 martie 1966 a relevat o nouă
scădere a populaĠiei comunei Rădineúti, aceasta totalizând un număr de doar 1 720
de locuitori 50 . Totodată, în perioada 1956-1966, populaĠia satului Obârúia s-a redus
cu peste 100 de locuitori, până la 773 de locuitori, populaĠia satului Rădineúti s-a
redus de la 694 la 563 de locuitori, în timp ce, populaĠia satului Bibuleúti s-a redus
de la 441 la 384 de locuitori 51 .
40
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Reducerea considerabilă a natalităĠii în intervalul 1956-1966 a condus la
decizia dictatorului Nicolae Ceauúescu, instalat în funcĠia de secretar general al
PCR în martie 1965, de a adopta un decret privind interzicerea întreruperilor de
sarcină.
Ca o consecinĠă directă a acestui decret, în anul 1967 rata natalităĠii în
judeĠul Gorj s-a ridicat la 31,5‰, mai mult decât dublul ratei de 15‰, ce se
înregistrase în anul 1966 52 . Rate ridicate ale natalităĠii s-au înregistrat úi în anii
1968 (29,8‰) úi 1969 (27‰). Acest fapt a condus la înregistrarea celor mai
ridicate sporuri naturale din perioada 1912-2011, respectiv de 21,1‰, în anul 1967,
úi de 19,2‰, în anul 1968 53 .
După anul 1969 rata natalităĠii a intrat, din nou, în declin, astfel că, aceasta
se cifra la 23,5‰, în anul 1970, la 22‰, în anul 1971, ajungând la 20‰, în anul
1973 54 , fapt care a condus la reducerea sporului natural al populaĠiei de la 15,1‰,
în anul 1969, la 12,2‰, în anul 1970, la 11‰, în anii 1971 úi 1972, úi la doar 9‰,
nivel înregistrat în anul 1973 55 .
În aceste condiĠii, populaĠia judeĠului Gorj a crescut până la 317 045 de
locuitori, nivel înregistrat în anul 1970, cu peste 19 000 de locuitori mai mult decât
nivelul de 298 946 de locuitori înregistrat la recensământul populaĠiei din data de
15 martie 1966 56 .
Conform rezultatelor recensământului populaĠiei din 5 ianuarie 1977,
populaĠia judeĠului Gorj se ridica la 348 521 de locuitori, reprezentând o creútere de
aproape 50 000 de locuitori faĠă de nivelul înregistrat la recensământul din 15
martie 1966 57 .
În intervalul 1966-1977, populaĠia satelor Obârúia, Bibuleúti úi Rădineúti a
continuat să scadă, astfel că, la recensământul populaĠiei realizat în ianuarie 1977,
populaĠia celor 3 sate totaliza un număr de 1 669 de locuitori 58 . PopulaĠia satului
Obârúia totaliza 700 de locuitori, reprezentând o diminuare de peste 10% faĠă de
populaĠia recenzată în anul 1966, în timp ce, populaĠia satelor Bibuleúti úi Rădineúti
a crescut cu 12, respectiv 10 locuitori 59 .
În perioada 1977-1990, populaĠia judeĠului Gorj a cunoscut un proces
continuu de creútere, proces determinat, „în cea mai mare parte, de sporul
migrator din alte judeĠe ale Ġării, ca urmare a intensificării exploatărilor de
cărbune, a extracĠiei petrolului úi a gazelor naturale, construcĠiilor energetice,
etc“ 60 . În aceste condiĠii, în anul 1990, populaĠia judeĠului Gorj se cifra la 387 209
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locuitori, în creútere cu 38 688 de locuitori faĠă de nivelul recenzat la data de 5
ianuarie 1977 61 .
În anul 1986 populaĠia satelor Obârúia, Bibuleúti úi Rădineúti totaliza un
număr de 1 453 de locuitori, în scădere cu peste 200 de locuitori faĠă de nivelul
înregistrat în anul 1977 62 .
În consecinĠă, în perioada 1977-1986, populaĠia satului Obârúia s-a redus de
la 700 la 612 de locuitori, iar populaĠia satului Rădineúti s-a diminuat de la 573 la
503 locuitori 63 . În schimb, în aceeaúi perioadă de timp, populaĠia satului Bibuleúti a
scăzut de la 396 la 338 locuitori 64 . Având în vedere aceste evoluĠii, în perioada
1948-1986, populaĠia satelor Obârúia, Bibuleúti úi Rădineúti s-a redus de la 2 161
de locuitori la doar 1 453 de locuitori 65 .
Anul 1990 a marcat, la nivelul judeĠului Gorj, revenirea la o rată a natalităĠii
de 15‰, egală cu rata natalităĠii înregistrată în anul 1966, în condiĠiile unei
mortalităĠi de 10,9‰, mult superioară celei înregistrate în anul 1966 66 .
În aceste condiĠii, sporul natural de 4,1‰, înregistrat în anul 1990, a fost
inferior celui de 5,8‰, înregistrat în anul 1966 67 . Acesta a fost cel mai scăzut nivel
al sporului natural al populaĠiei judeĠului Gorj din intervalul 1899-1990 68 .
După anul 1990 rata natalităĠii úi sporul natural au cunoscut un proces de
diminuare continuu, ajungând de la 13,5‰, în anul 1991, la 12,8‰, în anul 1992,
la 12,4‰, în anul 1993, la 11,7‰, în anul 1995, respectiv la 11,3‰, în anii 1996 úi
1997, în timp ce, rata mortalităĠii a crescut de la 10,9‰, în anul 1990, până la
12,2‰, în anul 1996, respectiv, 12,1‰, în anul 1997 69 .
În aceste condiĠii, începând cu anul 1991, în localităĠile rurale din judeĠul
Gorj sporul natural al populaĠiei a fost negativ, evoluând de la – 0,2‰, în anul
1991, la – 3,2‰, în anul 1998, în timp ce, în mediul urban, s-a redus de la 8,5‰, în
anul 1991, la doar 3,8‰, în anul 1998 70 . În consecinĠă, în anul 1998, s-au mai
înregistrat sporuri naturale pozitive în doar 19 localităĠi din judeĠul Gorj 71 .
Trendul ascendent al populaĠiei judeĠului Gorj a continuat doar în primii 3
ani după revoluĠia din decembrie 1989, populaĠia cifrându-se la 388 600 de
locuitori în anul 1991, úi atingând nivelul maxim de 401 021 de locuitori în anul
1992 72 .
După anul 1992 populaĠia judeĠului Gorj s-a diminuat continuu, procesul
fiind determinat de desfiinĠarea fostelor întreprinderi úi, implicit, a locurilor de
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muncă existente anterior, fapt care a determinat emigrarea tinerilor aflaĠi în
căutarea locurilor de muncă în străinătate, precum úi revenirea unor foúti angajaĠi ai
unităĠilor miniere din judeĠul Gorj în regiunile natale, de unde au fost aduúi în Gorj
în perioada comunistă.
În aceste condiĠii, în anul 1999, populaĠia judeĠului Gorj se cifra la 397 238
de locuitori, în scădere cu aproape 4 000 faĠă de populaĠia recenzată în anul 1992,
în timp ce, la recensământul populaĠiei realizat la 18 martie 2002, aceasta se cifra la
doar 387 308 de locuitori, în scădere cu aproape 10 000 de locuitori faĠă de nivelul
înregistrat în anul 1999 73 .
Conform rezultatelor recensământului populaĠiei realizat la 7 ianuarie 1992,
populaĠia satelor Obârúia, Bibuleúti úi Rădineúti se cifra la 1 774 de locuitori,
populaĠia satului Obârúia crescând de la 612 locuitori, în anul 1986, la 795 de
locuitori, populaĠia satului Rădineúti crescând de la 503 la 572 de locuitori, în timp
ce, populaĠia satului Bibuleúti scăzuse de la 503 la 407 locuitori 74 .
După anul 1992 populaĠia satelor comunei Dănciuleúti a intrat într-un
proces de diminuare determinat atât de migrarea tinerilor spre centre urbane din
Ġară, cât úi, mai ales, de emigrarea acestora în statele Europei Occidentale, în
căutarea locurilor de muncă.
În aceste condiĠii, la recensământul populaĠiei realizat la 18 martie 2002,
comuna Dănciuleúti totaliza un număr de 2 799 de locuitori, un procent de 97,9%
din populaĠie fiind creútini ortodocúi. În acest context, satul Petrăchei totaliza doar
157 de locuitori 75 , satul Zăicoi avea un număr de 199 de locuitori 76 , satul
Dănciuleúti avea 352 de locuitori 77 , satul Bibuleúti avea 398 de locuitori 78 , satul
Hălăngeúti avea 428 de locuitori 79 , în timp ce, satul Rădineúti totaliza un număr de
472 de locuitori 80 , iar satul Obârúia, cel mai populat sat al comunei Dănciuleúti,
totaliza un număr de 778 de locuitori 81 .
Conform rezultatelor recensământului populaĠiei realizat la 20 octombrie
2011, populaĠia judeĠului Gorj totaliza 341 594 de locuitori, în scădere cu peste 45
000 de persoane faĠă de cei 387 308 de locuitori recenzaĠi la 18 martie 2002.
Conform aceloraúi rezultate, populaĠia comunei Dănciuleúti totaliza 2 269
de locuitori, în scădere cu 530 de locuitori faĠă de populaĠia recenzată la 18 martie
2002, reprezentând o scădere cu aproape 20% a populaĠiei satelor comunei
Dănciuleúti în mai puĠin de un deceniu. Acestui fapt i se adaugă úi îmbătrânirea
populaĠiei comunei úi creúterea mediei de vârstă a populaĠiei.
În consecinĠă, în intervalul de timp la care se referă acest studiu, populaĠia
satului Bibuleúti a cunoscut o creútere de la 287 de locuitori (124 bărbaĠi úi 163
73
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femei) recenzaĠi în anul 1912 82 , la 467 de locuitori (215 bărbaĠi úi 252 femei)
conform recensământului din anul 1930 83 , ajungând la 504 locuitori (250 bărbaĠi úi
254 femei) recenzaĠi în anul 1941 84 .
Odată cu intrarea României în cel de-al doilea război mondial, precum úi în
intervalul 1948-1966, populaĠia satului Bibuleúti s-a diminuat continuu, astfel că, la
recensământul populaĠiei din anul 1948 85 , satul avea 455 de locuitori, 222 fiind
bărbaĠi úi 233 femei, pentru ca, în anul 1956 să fie recenzaĠi doar 441 de locuitori 86 ,
iar în anul 1966 satul să mai numere doar 384 de locuitori 87 .
După anul 1966, populaĠia satului Bibuleúti a cunoscut un proces lent de
creútere, astfel că, la recensământul populaĠiei realizat în anul 1977, satul avea un
număr de 396 de locuitori 88 , iar la recensământul din anul 1992 populaĠia satului se
cifra la 407 locuitori 89 . În ciuda acestui fapt, în intervalul 1941-1992, populaĠia
satului scăzuse de la 504 la 407 locuitori, ceea ce echivalează cu circa 20%. După
anul 1992 tendinĠa de diminuare continuă a populaĠiei s-a reluat, astfel că, la
recensământul populaĠiei realizat în anul 2002, în satul Bibuleúti au fost recenzaĠi
doar 398 de locuitori 90 .
Aceeaúi tendinĠă se observă úi în cazul populaĠiei satului Obârúia, cel mai
populat sat al comunei Dănciuleúti, a cărui populaĠie a cunoscut un trend ascendent
până în anul 1948, astfel că, satul avea 670 de locuitori în anul 1912 91 , 797 de
locuitori în anul 1930 92 , 896 de locuitori în anul 1941 93 úi nu mai puĠin de 1 008
locuitori în anul 1948 94 . În perioada 1948-1977 populaĠia satului s-a diminuat
continuu, astfel că, în anul 1956 erau recenzaĠi un număr de doar 875 de locuitori95 ,
în timp ce, în anul 1966 satul Obârúia avea o populaĠie de 773 de locuitori 96 , iar în
anul 1977 se ajunsese la doar 762 de locuitori 97 , ceea ce echivalează cu o
diminuare de aproape 25% a populaĠiei satului în perioada 1948-1977. PopulaĠia
satului a crescut până la 795 de locuitori în anul 1992, pentru ca, după această dată,
procesul de reducere a populaĠiei să fie reluat, astfel că, în anul 2002 populaĠia
satului Obârúia să fie de doar 778 de locuitori 98 .
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PopulaĠia satelor fostei comune Rădineúti a crescut de la 1 110 locuitori în
anul 1912 99 până la 2 154 de locuitori recenzaĠi în anul 1941 100 úi la 2 161 de
locuitori recenzaĠi în anul 1948 101 , după această dată populaĠia reducându-se la 2
010 locuitori în anul 1956 102 úi la doar 1 720 de locuitori recenzaĠi în anul 1966 103 ,
cu puĠin timp înaintea desfiinĠării comunei úi alipirii satelor componente comunei
Dănciuleúti.
PopulaĠia satului Rădineúti se cifra la 823 de locuitori în anul 1912 104 ,
pentru ca, în 1930, populaĠia recenzată a satului să fie de 636 de locuitori 105 , iar în
anul 1941 să fie recenzaĠi 725 de locuitori 106 . În perioada 1941-1966, populaĠia
satului Rădineúti a cunoscut un proces rapid úi continuu de diminuare, astfel că, în
anul 1948 au fost recenzaĠi 698 de locuitori 107 , în anul 1956 numărul locuitorilor a
scăzut la 694 108 , iar în anul 1966 populaĠia satului totaliza doar 563 de locuitori 109 .
În perioada 1966-1992 populaĠia satului Rădineúti a cunoscut un proces de stagnare,
astfel că, în anul 1977 satul număra 573 de locuitori 110 , iar în anul 1992 satul avea
572 de locuitori 111 . După 1992 populaĠia satului Rădineúti s-a diminuat continuu úi
accentuat, astfel că, la recensământul populaĠiei din anul 2002, satul totaliza un
număr de doar 472 de locuitori 112 , ceea ce echivalează cu o diminuare cu circa 15%.
Conform Institutului NaĠional de Statistică, la 1 ianuarie 2016, populaĠia
rezidentă a comunei Dănciuleúti se cifra la 2 055 de locuitori, din care 1 014 bărbaĠi
úi 1 041 femei 113 , ceea ce relevă o nouă diminuare importantă a populaĠiei comunei,
populaĠie ce se cifra la 2 269 de locuitori conform rezultatelor oficiale ale
recensământului populaĠiei realizat la data de 20 octombrie 2011. În aceste condiĠii,
în intervalul 20 octombrie 2011 – 1 ianuarie 2016, populaĠia comunei Dănciuleúti
s-a diminuat cu 219 persoane, reprezentând aproape 10% din totalul populaĠiei
comunei recenzate la data de 20 octombrie 2011.
Trebuie remarcat, însă, faptul că aceeaúi publicaĠie a Institutului NaĠional de
Statistică arată că populaĠia rezidentă a României la data de 1 ianuarie 2016 se cifra
99

Ibidem, p. 256.
Marin Arcuú, op. cit., p. 92.
101
***, DicĠionarul istoric al localităĠilor din judeĠul Gorj, vol. I (A-I), p. 256.
102
Ibidem.
103
Ibidem.
104
Ibidem, p. 258; Marin Arcuú, op. cit., p. 54, 90.
105
***, DicĠionarul istoric al localităĠilor din judeĠul Gorj, vol. I (A-I), p. 256.
106
Ibidem.
107
Marin Arcuú, op. cit., p. 93.
108
***, DicĠionarul istoric al localităĠilor din judeĠul Gorj, vol. I (A-I), p. 256.
109
Ibidem.
110
Ibidem.
111
Ibidem.
112
Ibidem.
113
***, PopulaĠia României pe localităĠi. 1 ianuarie 2016, coordonatori: Elena Mihaela Iagăr,
Silvia Pisică, Lavinia Bălteanu, Institutul NaĠional de Statistică, 2016, p. 91. PublicaĠie electronică
accesată
la
adresa
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/populatia_romaniei_pe_localitati_la_1_ia
nuarie_2016.pdf.
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la 22 241 718 de locuitori, cifră total eronată având în vedere rezultatul oficial al
recensământului populaĠiei României desfăúurat la data de 20 octombrie 2011, ce
se cifra la 20,1 milioane de locuitori.
Aceeaúi publicaĠie precizează că populaĠia rezidentă a judeĠului Gorj s-ar
cifra, la data de 1 ianuarie 2016, la 366 261 de locuitori 114 , fapt imposibil având în
vedere rezultatele oficiale ale recensământului populaĠiei realizat la data de 20
octombrie 2011, când populaĠia judeĠului Gorj se cifra la puĠin peste 341 000 de
locuitori.
În concluzie, criza demografică gravă pe care o traversează România după
1992 se manifestă cu consecinĠe nefaste în mediul urban, dar este mult mai acută în
mediul rural, satele Gorjului traversând o perioadă de depopulare accentuată de
criza economică declanúată după revoluĠia din decembrie 1989. În acest context,
recensămintele realizate în perioada 1992-2011 relevă o scădere dramatică a
populaĠiei satelor actualei comune Dănciuleúti, doar în perioada 2002-2011
scăderea fiind de aproape 20%.
Criza demografică din mediul rural nu este, însă, un lucru nou, ea
manifestându-se imediat după instaurarea regimului comunist în România, astfel că,
în intervalul de timp 1948-1986 populaĠia satelor Obârúia, Bibuleúti úi Rădineúti s-a
redus în mod dramatic de la 2 161 la 1 453 de locuitori, reprezentând o diminuare
de peste 35%.
În aceste condiĠii, criza demografică din mediul rural, în general, úi cea a
satelor actualei comune Dănciuleúti, în special, se manifestă în mod continuu
imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial, ca urmare a migrării
tinerilor în căutare de locuri de muncă spre centrele industriale úi urbane ale Ġării –
în perioada comunistă – respectiv, spre statele dezvoltate ale Europei úi spre
principalele centre urbane din Ġară, fenomen înregistrat după revoluĠia din
decembrie 1989. Fenomenul emigraĠionist a determinat o scădere dramatică a
natalităĠii úi a sporului natural în mediul rural, fapt care a condus la îmbătrânirea
populaĠiei satelor úi la depopularea accelerată a acestora.

114

Ibidem.
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Contribuții la istoria județului Gorj. Statistici referitoare la mobilizații
și lumea IOVR din primul război mondial (1916-1918)
(I)
Gabriel Sarcină
Preocupările noastre privind perioada primului război mondial, prin cercetări exclusive
în arhivele gorjene, s-au dovedit mai mult decât fructuoase dacă ne gândim la densitatea
documentelor găsite. Acest lucru ne-a inspirat în elaborarea prezentului material care se
bazează, în proporție covârșitoare, pe statistici referitoare la participanții direcți la luptele
desfășurate între 1916-1918 dar și la așa-numita lume I.O.V.R din județul Gorj.
Sigur că ne-am întrebat și noi de ce s-au centralizat toate aceste date? Motivele au fost
complexe și numeroase. În primul rând este important pentru generațiile viitoare să-i cunoască
pe cei care s-au sacrificat pentru ele, mai ales că aceste sacrificii au dus la formarea României
Mari. Totodată, după 1918, s-a trecut la înfăptuirea reformei agrare ori prioritate au avut
mobilizații, invalizii, văduvele și orfanii de război. De asemenea, pentru întreaga lume
I.O.V.R. a trebuit să se achite pensii lunare, inclusiv alocații pentru orfanii de război dacă nu
aveau 18 ani împliniți sau erau școlarizați. S-au ridicat monumente pentru eroii care au
participat în primul război mondial și, fiecare astfel de monument cuprinde și o listă cu
supraviețuitori dar și cu cei care s-au jertfit. Atât în perioada interbelică, dar și în perioada
celui de al doilea război mondial ori în perioada regimului comunist supraviețuitorii luptelor
din marele război au primit diverse distincții sau onoruri militare, asistență medicală,
aprovizionare cu lemne de foc și ajutorare la munca câmpului, burse școlare, efecte de
îmbrăcăminte, cartele de alimente, facilități pe transportul CFR, ș.a. Toate aceste lucruri nu ar
fi fost puse în practică fără a avea o evidență clară a celor implicați în primul război mondial.
Mai trebuie știut că încă de la începerea celui de al doilea război mondial, situațiile cu
moblizații sau lumea I.O.V.R., de regulă, au fost comune pentru ambele campanii mondiale în
care a fost implicată și țara noastră. Uneori apar, deși sporadic, și participanții la campaniile
din 1913 sau chiar 1877-1878.
Nr.
crt.
1

2

3

Data
elaborării
25.03.
1920

Conținutul pe scurt al statisticilor despre
mobilizați și lumea I.O.V.R
- 1 invalid (Simion Dascălu) și 3 văduve
de război din IRM

Albeni3

<19451946>

- 108 eroi din primul război mondial

Alimpești4

1937

Alimpești5

1945

Alimpești6
Andreești7

02.08.
1964
1936

- 28 de văduve din primul război mondial
din com. Alimpești
- 4 invalizi de război și 32 de văduve
din primul război mondial
- 11 veterani din primul război mondial

Andreești8

28.01.

Comuna/loc.
Albeni2

- pensionari din IRM: 35-Andreești; 5Frasinu; 2-Vierșani; 1-Vladimir
- 84 eroi din primul război mondial

Denumire
statistică1
Petiție adresată C.A.J. Gorj
pentru înscriere pe tabloul de
împroprietărire
Tablou de eroii din războiul
mondial 1916-1919 din com.
Albeni, Jud. Gorj
Tablou de numele văduvilor şi
Invalizilor de Război
Tabel nominal de lumea
I.O.V.R din această Comună
Tabel nominal cu veteranii din
1916-1918
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Andreești
Tablou Nominal de eroii

1

Datele introduse în această rubricație sunt identice cu cele din documentele originale, cu excepția prescurtărilor
pentru primul război mondial, județ, comună/e și Frontul Renașterii Naționale.
S.J.G.A.N., fond Consilieratul Agricol al Județului Gorj (prescurtat, C.A.J. Gorj), dos. 49/1919-1920, f. 132.
3
Idem, fond Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 2 f.v.
4
Idem, fond Primăria com. Alimpești, dos. 2/1937, f. 47.
5
Idem, dos. 1/1944-1945, f. 10-12.
6
Idem, dos. 13/1964, f. 12.
7
Idem, fond Administrația Financiară a Județului Gorj (mai departe, A.F.J. Gorj), dos. 17/1936, f. 11-34.
8
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 4 f.v.
2
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4

Aninoasa

9

1946

(grad, ctg.)

1936

5

Artanu

6

Baia de
Fier12
Baia de
Fier13

11.09.
1950
15.07.
1968

- 26 pensionari din com.
Aninoasa; 6-Sărdănești; 1Bibești; 1-Steropaia
- 98 de eroi din primul război
mondial
- 40 de eroi din IRM: grad, ctg.,
U.M.; 1 erou din campania 1913
(Blidaru Virgil)
- 6 invalizi și 16 văduve de război din
primul război mondial
- cap. Arjoca L.; cap. Ecovescu D. Gh.;
cap. Urdă P. Petre; sold. Bocşan D. Gh.

7

Bălăcești14

19411947

- 1 invalid și 21 văduve de război din
primul război mondial

Bălăcești15

<19451946>
05.11.
1934

- 45 eroi din primul război mondial

Aninoasa10

8

11

Bălănești16

10

- 8 participanți la primul război mondial

Bălănești17

1936

- 72 pensionari I.O.V. din com. Bălănești

Bălănești18

19411947

- 4 invalizi și 29 văduve de război din
primul război mondial

Bălănești19

31.12.
1945
03.07.
1968

Bălești21

1936

- 45 eroi din primul război
mondial
- sold. Bâltac I. Petre, Reg. 57-58 Inf.,
decorat cu „Virtutea ostășească” pentru
participarea la bătălia de la Mărășești
- 14 pensionari I.O.V. din com. Bălești

Bălești22

19411947

- 2 invalizi și 33 văduve de război din
primul război mondial

Bălești23
Bălești24

<19451946>
1964

- 101 eroi din IRM arondați pe satele din
com. Bălești
- tabelul cuprinde numele a 32 de soldați,
5 caporali și 10 sergenți

Bălcești25

03.06.

- 28 de soldați participanți la primul

Bălănești20
9

16.01.
1946
<19451946>

căzuți în luptă în anii
campaniei 1916-1919
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Aninoasa
Tabel de eroii din campania
1916-1918...
Tablou de eroii căzuți pe
câmpul de luptă în războiul
1916-1919 și 1941
Situația I.O.V.R.-iștilor din
comuna Baia de Fier-Gorjiu
Tabel nominal cu veteranii
luptelor de la Mărăști,
Mărășești și Oituz
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Bălăcești
Tabel nominal de eroii din
com. Bălăcești din 1916-1919
Tabel de locuitorii ce au fost
decoraţi cu Medalia „Bărbăţie
şi Credinţă cu Spade”
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Bălănești
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Bălănești
Tabel de eroii căzuți în
războiul 1916-19 și 1941-45
Tabel nominal cu veteranii
luptelor de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz...
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Bălești
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Bălești
Tabel nominal de eroii căzuți
în războiul 1916-1918
Tabel Nominal
cu rezerviştii care au participat
la războiul din 1916-1918
Tablou de numele soldaților ce

9

Idem, A.F.J. Gorj, dos. 17/1936, f. 75-81.
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 5-6 vs.
11
Ibidem, f. 7 f.v.
12
Idem, com. Baia de Fier, dos. 7/1950, f. 167.
13
Idem, dos. 14/1968, f. 1-2.
14
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 41/1941-1947, f. 9 și 27.
15
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 8.
16
Idem, com. Bălănești, dos. 1/1934, f. 195 f.v.
17
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 17 vs.-23.
18
Idem, dos. 41/1941-1947, f. 9 și 27.
19
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 9.
20
Idem, com. Bălănești, dos. 10/1968, f. 10-11.
21
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 18/1936, f. 13-19.
22
Idem, dos. 41/1941-1947, f. 9-10 și 27.
23
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 10-11.
24
Idem, com. Bălești, dos. 4/1964, f. 12 f.v.
25
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 1/1919, f. 150 f.v.
10
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1919

război mondial

Bărbătești26

1936

Bărbătești27

<19451946>
<19451946>

- 39 pensionari I.O.V. din com.
Bărbătești
- 84 eroi din primul război mondial
- 38 eroi din primul război mondial:
nume și prenume, ctg.

Bâlteni29

1968

- 13 veterani din primul război mondial

Bârsești30

1936

- 55 pensionari I.O.V. din com. Bârsești

Bârsești31

19411947

- 1 invalid și 6 văduve de război din
primul război mondial

Bârsești32

<19451946>

- 62 eroi din primul război mondial

24.12.
1945
27.08.
1964

- 84 eroi din primul război mondial

15

Bârzeiu <de
Pădure>33
Bengești34

16

Bibești35

1936

Bibești36

<19451946>

17

Bobu37

<19451946>

18

Borăscu39

03.08.
1920
03.08.
1920

11

12

13

14

Bâlteni28

Borăscu40

Borăscu41

13.07.
1943

Borăscu42

01.11.

- 20 de participanți la IRM (1 slt.Grigorescu P. Alexandru; 1 serg. major,
2 serg., 1 cap. și 15 sold.)
- 29 pensionari I.O.V. din com.
Bibești; 2-Sterpoaia
- 60 eroi din primul război
mondial
- 46 eroi din IRM: grad, ctg.,
U.M. din care a făcut parte,
localitatea unde a căzut38
- 145 de mobilizați din 1916-1919

poartă efecte militare din com.
Bălcești
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Bărbătești
Tabel de eroii din campania
1916-1919...
Tabel de eroii care au căzut
pentru patrie în războiul din
1916-1918 și 1941-1945
Tabel nominal cu veteranii
luptelor de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Bârsești
Tabel nominal de numele și
pronumele văduvelor din com.
Bârsești, plasa Tg. Jiu
Tabel nominal de eroii com.
Bârsești din războiul 19161919
Tablou de eroi din anul 19161919 din Comuna Bârzeiu...
Situația cu participanții în
primul război mondial 19161918, din com. Bengești
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Bibești
Tablou de eroi căzuți pe
câmpul de luptă din 19161918
Tablou de eroii din Campania
1916-18
Tablou de împroprietărire

- 57 de mobilizați ofițeri și grade
inferioare din campania 1916-1919 (1
învățător-Ion Negrițoiu)

Mobilizații ofițeri și grade
inferioare care au luat parte în
campania 1916-1919

- 46 de văduve de război, 4 invalizi de
război, 1 veteran de la 1877 (Poagă Ion)
și o orfană de război (Viosu A. Elena)
- 105 participanți la ambele campanii,

Tabel de Invalizi și văduvele
din Războiu 1916 și veteranii
de la 1877
Tabel de văduvile, orfanii și

26

Idem, A.F.J. Gorj, dos. 17/1936, f. 42-49.
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 12-13.
28
Ibidem, f. 14 f.v.
29
Idem, com. Bâlteni, dos. 14/1968, f. 9-10.
30
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 18/1936, f. 45-49.
31
Idem, dos. 41/1941-1947, f. 16 și 28.
32
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 15 f.v.
33
Ibidem, f. 16 f.v.
34
Idem, com. Bengești, dos. 8/1964, f. 25 f.v.
35
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 17/19136, f. 69-74.
36
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 18 f.v.
37
Ibidem, f. 19.
38
În această coloană se face referire la „...Stoichițoiu Nic. <mort> în luptele de la Podul Jiului”. Despre ceilalți
45 de eroi se menționează că au căzut „în luptele din Moldova, Siret, Oituz și P. Odobești și de tifos
esantematic” (ibidem).
39
Idem, com. Borăscu, dos. 2/1921-1935, f. 26-30.
40
Ibidem, f. 31 f.v.
41
Idem, dos. 6/1943, f. 92 f.v.
42
Ibidem, f. 209-210.
27
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1943
Borăscu43
Borăscu44
Borăscu45

30.12.
1945

Borăscu46

<19451946>
10.07.
1968

Borăscu47
19

Brănești48

20
.

Brătuia49

21

22

23

01.11.
1943
28.02.
1944

<19451946>
1936

dintre care 50 la IRM: 45 văduve și 4
invalizi
- 45 de văduve și 5 invalizi din campania
1916-1918
- 125 de participanți la IRM: grad, ctg.,
Reg., data încetării din viață, locul unde
au murit
- nu este un tabel clasic ci o înșiruire a
celor 117 participanți la IRM cu date
despre grade, contingente sau unitățile
militare din care au făcut parte
- 121 eroi din IRM: grad, ctg., U.M. din
care a făcut parte, domiciliu
- 9 veterani de la Mărăști, Mărășești și
Oituz din 1917
- 62 eroi din IRM: grad, ctg., U.M. din
care a făcut parte, domiciliu
- 31 pensionari I.O.V. din com. Brătuia
din primul război mondial
- 3 invalizi și 20 văduve de război din
primul război mondial

Brătuia50

19411947

Brătuia51

21.12.
1945

- 67 eroi din primul război mondial

Budieni52
Budieni53

<19451946>
1964

Budieni54

1964

BumbeștiJiu55
BumbeștiJiu56

1936
19411947

- 57 eroi din IRM; 2 dintre aceștia au
luptat și în campania din 1913
- 36 de veterani din primul război
mondial
- plutonierii Nătărău M. C-tin, Beuran P.
Gr., Botea Il. Dumitru și Roşca Gh. Nic.
- 39 pensionari I.O.V. din comuna
Bumbești Jiu; 1-Câineni
- 4 invalizi și 16 văduve de război din
primul război mondial

Bumbești
Jiu57

<19451946>

- 9 eroi din primul război mondial

BumbeștiJiu58

07.07.
1968

- 14 veterani din primul război mondial

Capu
Dealului59

<19451946>

- 44 eroi din IRM: grad, ctg., U.M.,
domiciliu (Capu Deal sat Nou și

Invalizii din războiul 19161919 și 1941-1943
Situația numerică de invalizii
și văduvele din războiul 1916
Tabel nominal cu eroii
neamului din campaniile
1916-1919 și 1941-1944
Tabel nominal cu Eroii din
com. Borăscu care au căzut
pentru patrie în războaiele
1916-1919
Tablou de eroii căzuți pentru
patrie în războiul 1916-1919
Tabel Nominal cu veteranii
luptelor de la Mărăști,
Mărășești și Oituz
Tabel de Eroii căzuți pentru
patrie în războiul 1916-1919
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Brătuia
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Brătuia
Tablou Nominal de eroii
acestei Comune căzuți în
războiul 1916-1919
Tabel Nominal de eroii din
această comună
Tabel de veteranii din IRM
1916-1919
Tabel de veteranii subofiţeri
care au participat la IRM
Registru de pensionarii I.O.V.
din Bumbești Jiu
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din Bumbești Jiu
Tabel Nominal de Eroii căzuți
la datorie în Campaniile 19161919...
Tabel de veterani care a luat
parte în luptele din vara anului
1917
Tabel Nominal de eroii acestei
comune căzuți pentru Patrie în

43

Ibidem, f. 116 și 212.
Idem, dos. 6/1944, f. 24-27.
45
Idem, dos. 5/1943-1945, f. 237 și 239-240.
46
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 21-22.
47
Idem, com. Borăscu, dos. 7/1968, f. 8-10.
48
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 24-25.
49
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 32-34.
50
Idem, dos. 41/1941, f. 10 și 27.
51
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 26 f.v.
52
Ibidem, f. 27 f.v.
53
Idem, com. Budieni, dos. 11/1964, f. 47.
54
Ibidem, f. 48.
55
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 10-13.
56
Idem, dos. 41/1941-1947, f. 10-11 și 27.
57
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 28.
58
Idem, com. Bumbești Jiu, dos. 9/1967-1968, f. 50.
44
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24

Căpreni60

25

Cărbunești61
Cărbunești62
Cărbunești63

20.02.
1939

Cărbunești64

14.03.
1939

Cărbunești65

14.03.
1939
<19451946>
<1919>

Cărbunești66
26

Cătunele67
Cătunele68

27

02.08.
1964
22.03.
1933
19.09.
1938

Copăcioasa)
- 15 rezerviști (5 gradați și 10 soldați)
care au participat la IRM
- 10 dispăruți din primul război mondial
- Cărbunești: 1 ofițer, 1 serg., 1 cap., 21
sold.; Duțești: 1 serg, 1 cap., 5 sold.;
Tupșea: 1 ofițer, 1 serg., 1 cap., 13 sold.
- 1 invalid (Ion C. Zorilă), 27 de văduve
de război și 13 orfani de război majori
înscriși în FRN
- 1 invalid (Ion C. Zorilă), 24 de văduve
de război cu nr. biletului de reformă sau
titlul de pensie, dar și valoarea pensiei
(„1.000 lei lunar”)
- 41 orfani de război: (lt. Adrian Gh.
Popescu, absolvent al Liceului Militar)
- 47 eroi din primul război mondial: grad
și comuna
- 17 văduve din primul război mondial

Cârbești69

08.02.
1977
1936

Cârbești70

1936

71

1936

- 3 serg. și 5 sold. care au participat la
primul război mondial
- 12 pensionari I.O.V. din com.
Cârbești; 30-Câlnicu; 50Șomanești; 11-Peștișani;
- 12 pensionari I.O.V. din com.
Rătezu; 7-Câlcești; 17-Părău
- 24 pensionari I.O.V. din com. Cârbești

Cârbești72

19411947

- 2 invalizi și 24 văduve de război din
primul război mondial

Cârbești73

09.04.
1945

Cârbești74

20.06.
1945

Cârbești75

19.12.
1945

- 28 de văduve și 1 invalid de război,
date despre nr. copiilor, avere, pensia
primită
- 27 de văduve de război cu nr. titlu de
pensie, ocupația, situația familiară,
materială, grad soț decedat în IRM
- 77 eroi din IRM: ultimul domiciliu,
războiul în care au căzut

Cârbești

războiul 1916-1919
Tabel nominal cu rezerviştii
care au participat în IRM
Tabel cu dispăruții din
campania 1916
Tabel de toți decedații în
războiul din 1916-1919
întocmit pe sate
Tabel nominal de invalizii,
orfanii majori și văduvele de
război cu drept de vot
Registru de văduvele, invalizii
și orfanii de război întocmit
Conform ord. N. 753/939 al
plasei Gilortu
Tabel Nominal de toți orfanii
de război
Tabel de eroii din campania
1916-1918 și actualul război
Tablou de văduvele şi orfanii
de răsboiu din răsboiul 19161919
Rezerviştii care au participat
IRM şi sunt în viaţă
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Cârbești
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Cârbești
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Cârbești
abel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Cârbești
Tabel Nominal
de văduvele, invalizii şi
orfanii din războiul 1916-18
Tabel de văduvele de răsboiu
din campania 1916 la data de
20 Iunie 1945
Tabel Nominal de eroii căzuți
în campania 1916-1918

59

Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 29 f.v.
Idem, com. Căpreni, dos. 8/1964, f. 40 și 42.
61
Idem, com. Cărbunești, dos. 21/1933, f. 10.
62
Idem, dos. 33/1938, f. 267-268.
63
Idem, dos. 36/1939, f. 80 f.v.
64
Ibidem, f. 103.
65
Ibidem, f. 118 f.v.
66
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 30 f.v.
67
Idem, com. Cătunele, dos. 1/1919, f. 36. La momentul 1919, com. Cătunele a făcut parte din plasa Broșteni,
jud. Mehedinți.
68
Idem, dos. 16/1976-1977, f. 7.
69
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 15/1936, f. 2-22.
70
Ibidem, f. 80-87.
71
Idem, dos. 18/1936, f. 56-57.
72
Idem, dos. 41/1941-1947, f. 11 și 27.
73
Idem, com. Cârbești, dos. 6/1945, f. 32.
74
Idem, dos. 6/1945, f. 48.
75
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 32-33.
60
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28

Câineni76

1936

29

Ceauru77

1936

- 54 pensionari IOV din com. Câineni;
1-Tetila
- 97 pensionari I.O.V. din com. Ceauru

Ceauru78

19411947

- 4 invalizi și 28 văduve de război din
primul război mondial

Ceauru79

<19451946>
03.08.
1964

- 64 eroi din primul război mondial

27.03.
1920
1936

- 5 invalizi82, 9 orfani și 9
văduve de război din IRM
- 45 pensionari I.O.V. din com.
Celeiu; 1-Godinești; 16-Racoți
- 197 de mobilizați din primul război
mondial precum și pământul ce-l posedă

Ceauru80
30

Celei81
Celei83

- 61 de gradați și soldați cu date
personale și apartenență politică

Ciocadia84

20.10.
1920

Ciocadia85

<1920>

Ciocadia86

<19351938>

32

Ciuperceni87

1936

33

Colțești88

34

Cornești89

31.12.
1945
1936

- 55 pensionari I.O.V. din com.
Ciuperceni; 1-Telești;
- 40 de eroi din primul război
mondial
- 46 pensionari I.O.V. din com. Cornești

Cornești90

19411947

- 1 invalid și 41 văduve de război din
primul război mondial

Cornești91

<19451946>
1936

- 85 eroi din primul război mondial

31

35

Copăcioasa92

- 114 mobilizați, 25 de văduve de război
și 7 orfani din primul război mondial
- cap. Nicolae Al. Ghidiu, Reg. 18 Inf.;
cap. Petre Cruceru, Reg. 18 Inf.; sold.
Petre Gridiu, Reg. 1 Grăniceri

- 41 pensionari din com.
Copăcioasa; 2-Scoarța; 1Budieni

Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Cârbești
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Ceauru
abel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Ceauru
Tabel de eroii căzuți în
războiul de la 1916/1919
Tabel nominal cu rezerviştii
din Comuna Ceauru care au
participat la IRM
Cerere către Prefectului Jud.
Gorj a I.O.V.R. din Celei
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Celeiu
Tablou de Numele şi
Pronumele Mobilizaţilor care
urmează şi au dreptul la
împroprietărire
Tablou de împroprietărire
Tablou de numele locuitorilor
din această Comună care au
brevetul cu bărbăţie şi
credinţă...
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Ciuperceni
Tabel de eroii căzuți în
războiul din 1916-1918...
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Cornești
abel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Cornești
Tabel Nominal de eroii căzuți
în războiul 1916-1919
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Copăcioasa

76

Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 5-9.
Idem, dos. 18/1936, f. 20-25.
78
Idem, dos. 41/1941-1947, f. 11-12 și 27.
79
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 34 f.v.
80
Idem, com. Ceauru, dos. 6/1964, f. 28-30.
81
Idem, C.A.J. Gorj, dos. 49/1919-1920, f. 285 f.v.
82
Aceiași ca la nota 210 (v. com. Pocruia), cu excepția lui Constantin Gruescu, Nicolae Bonculescu, Constantin
I. Rusta și Petre Gavrilescu.
83
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 15/1936, f. 71-77.
84
Idem, com. Ciocadia, dos. 2/1920, f. 246 și 248-249.
85
Idem, dos. 3/1920, f. 8-14. Ambele tablouri grupează mobilizații și I.O.V.R-iștii din com. Ciocadia care au
fost împroprietăriți cu pământ. Nu reiese clar dacă cei „25 de seteni lipsiți de pământ” au fost mobilizați sau nu
în primul război mondial.
86
Idem, dos. 4/1935-1938, f. 140-141.
87
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 15/1936, f. 31-37.
88
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 36.
89
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 18/1936, f. 30-33.
90
Idem, dos. 41/1941-1947, f. 12 și 27.
91
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 39-40. Această statistică cuprinde eroii din primul război
mondial de la pozițiile 1-85 dar și pe cei de la 117-133 (!).
92
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 17/1936, f. 90-97.
77
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Copăcioasa93
36

Cordești

37

Crasna95

38

Crețești

97

39

Crușeț98

40

Curtișoara99

19411947

- 5 invalizi și 35 văduve de război din
primul război mondial

Curtișoara100

25.12.
1945

- 52 eroi din IRM (satele Tetila, Câineni,
Totea, Ezureni101, Curtișoara, Șofroceni)

Curtișoara102

15.04.
1964

- 35 de participanți la primul război
mondial103

Curtișoara104

1968

Dănești105

1936

- Lupulescu Șt. Ion, Mărculescu Niță
Gh., Pâinișoară I. Vasile, Vâlceanu C.
Ion, Surcel V. Ion
- 41 pensionari I.O.V. din com. Dănești

Dănești106

19411947

- 5 invalizi și 17 văduve de război din
primul război mondial

Dănești107

18.02.
1944

Dănești108

1944

- lumea I.O.V.R din Dănești,
Văcarea, Arțari, Bucureasa și
Botorogi
- 37 de văduve de război și 1
invalid (Pihoc C-tin) din com.
Dănești

Dănești109

<19451946>

- 31 eroi din IRM (satele
Dănești-9, Arțaru-9, Văcarea 3,
Bucureasa-5, Botorogi-5)

Tablou de Numele eroilor din
războiul 1916-1918
Tablou Nominal cu numele și
Pronumele tuturor Eroilor
Morți în Războiul 1916-1919
Tablou de împroprietărire,
Comuna Crasna
Tablou de eroii din Campania
1916-1919 din Com. Crețești
Tabel Nominal cu veteranii
luptelor de la Mărăști,
Mărășești și Oituz
abel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com.
Curtișoara...
Tabel cu numele și pronumele
eroilor din campania 19161919
Tabel Nominal de cetățenii
români care au luptat pe
front...
Tabel nominal cu distribuirea
medaliilor „Virtutea
ostășească”...
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Dănești
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Dănești
Recensământul I.O.V.R. din
războiul trecut (1916-1918)
din com. Dănești
Ștat de ajutoarele de Crăciun
distribuite Pensionarilor
I.O.V.R. din războiul 19161918
Tabel Nominal de Eroii de pe
raza acestei comune căzuți în
războiul de la 1916/1919

Dobrița110

Nov.
1934

- 7 participanți la IRM, toți
decorați cu Medalia „Bărbăție și

Tabel de numele locuitorilor
domiciliați în Com. Dobrița

41

42

94

<19451946>
<19451946>

- 48 eroi din IRM: 40 sold., 1
cap., 6 serg., 1 plutonier
- 69 eroi din ambele războaie
mondiale

13.12.
1920
<19451946>
22.07.
1968

- 170 mobilizați în IRM; 32
văduve și 3 orfani de război96
- 58 de eroi din primul război
mondial
- 1 veteran din primul război
mondial

93

Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 36 f.v.
Ibidem, f. 38.
Idem, C.A.J. Gorj, dos. 32/1920-1921, f. 99-103.
96
Referitor la mobilizații din campania 1913, din com. Crasna, se precizează că „nu sunt” (ibidem, f. 101 vs.).
97
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 41.
98
Idem, com. Crușeț, dos. 10/1968-1969, f. 7-9.
99
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 41/1941-1947, f. 12-13 și 27.
100
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 43 f.v.
101
Așa în orig., azi cartierul Iezureni din Tg. Jiu (n.n).
102
Idem, com. Curtișoara, dos. 13/1964, f. 22.
103
Dintre acești 35 de „cetățeni români care au luptat pe front în <primul război mondial> serg. Meșteroiu Ilie a
declarat singur că a participat, însă unii cetățeni susțin că a stat în comună fiind tălmaci al nemților” (ibidem).
104
Idem, dos. 12/1967, f. 18.
105
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 35-37.
106
Idem, dos. 41/1941-1947, f. 13 și 27.
107
Idem, com. Dănești, dos. 2/1943-1944, f. 11 f.v.
108
Ibidem, f. 8-9 vs.
109
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 46 f.v.
110
Idem, com. Dobrița, dos. 1/1934, f. 52 f.v.
94
95
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Credințe cu Spadă”

43

Dobrița111

19411947

Dobrița112

<19451946>

Drăgoeni113

1936

Drăgoieni114

<19451946>
10.09.
1918
22.12.
1945

- 5 invalizi și 33 văduve de război din
primul război mondial
- 85 eroi din primul război
mondial

<19451946>
1936

- 5 pensionari I.O.V. din com. Drăgoeni;
1-Dănești; 1-„com. Bucureasa”; 1Petrești Vărsături
- 44 eroi din IRM: 37 sold., 1 cap., 2
serg., 2 plut. și 2 slt.
- 8 invalizi din primul război
mondial
- 20 de eroi din IRM: grad, ctg.,
U.M. din care a făcut parte,
domiciliu
- 42 de eroi din ambele războaie
mondiale (36 din IRM)
- 48 pensionari I.O.V. din com. Glodeni

Glodeni119

<19451946>

- 84 eroi din IRM: grad, războiul în care
au căzut, ultimul domiciliu

Godinești120

19.10.
1920

Godinești121

1936

48

Groșerea122

49

Hodoreasca

19.01.
1946
1936

- 1 ofițer invalid (slt. Ecobici N.
Gheorghe), 5 invalizi și 43 de
demobilizați din IRM
- 75 pensionari I.O.V. din com.
Godinești din IRM
- 30 de eroi din primul război
mondial
- 23 pensionari I.O.V. din
Stejari; 6-Strâmba Vulcan
- 25 de văduve de război
(Strâmba, Pieptani, Hodoreasca)
- 4 invalizi de război din IRM:
grad, ctg., Reg., grad de
invaliditate, data clasării
- 201 locuitori dintre care 140
„plecați la război” și 62
„îndeplinesc serv. militar”
- 3 invalizi din IRM:
Columbeanu Șt.; Mareși C.; Șt.

44

Fărcășești115
Fărcășești116

45

Gârbovu117

46

Glodeni118

47

123

Hodoreasca
124

Hodoreasca
125

50

19411942
19411942

Hurezani126

28.08.
1916

Hurezani127

31.05.
1918

care au fost decorați în timpul
războiului 1916-1919
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Dobrița
Tabel Nominal de eroii căzuți
în 1916-1919
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Drăgoeni
Tabel nominal de eroii din
1916-1919 și actualul război
Tablou de invalizii de război
din această Com. Fărcășești
Tablou de Eroii căzuți pentru
Patrie în războiul 1916-1919
și 1941-1945
Tablou de Eroii din com.
Gârbovu
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Glodeni
Tablou (...) de Eroi morți pe
câmpul de luptă în războiul
1916-1919 și războiul actual
<Proces verbal semnat de
demobilizații și invalizii din
IRM din com. Godinești>
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Godinești
Tabel de numele eroilor morți
în războiul 1916-1919...
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Hodoreasca
Tablou de văduvele din
războiul 1916-1919 și 1941
<Tabel de invaliziii de război
din sat Strâmba, com.
Hodoreasca>
Tablou de numele și
pronumele locuitorilor plecați
la răsboiu
Tablou de situația Invalizilor
în com. Hurezani, Județul

111

Idem, A.F.J. Gorj, dos. 41/1941-1947, f. 18 și 28.
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 47-48.
113
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 30-31.
114
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 49.
115
Idem, com. Fărcășești, dos. 1/1918, f. 41 f.v.
116
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 50 f.v.
117
Ibidem, f. 51 f.v.
118
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 24-27.
119
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 52-53 vs.
120
Idem, C.A.J. Gorj, dos. 49/1919-1920, f. 768-769 şi 774-775.
121
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 15/1936, f. 58-70.
122
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 54 f.v.
123
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 15/1936, f. 23-30.
124
Idem, com. Hodoreasca, dos. 1/1941-1947, f. 2-3.
125
Ibidem, f. 48.
126
Idem, com. Hurezani, dos. 2/1916, f. 103-110.
127
Idem, dos. 7/1917, f. 267.
112
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Hurezani128
51

Iași129
Iași130
Iași131

52

<19451946>
20.07.
1945
<19451946>
19411947

Drondoie; D.B. Iriza
- 32 de eroi din primul război
mondial
- 5 invalizi și 5 văduve de
război din primul război
mondial
- 36 eroi din primul război
mondial:
- 1 invalid și 42 văduve de război din
primul război mondial

Iași132

02.10.
1947

Iași133

12.07.
1968

Iași134

16.07.
1968

- 5 invalizi de război din com.
Iași, din IRM cu vârste cuprinse
între 59-61 ani
- Popescu I. Gr., Butan I. Tudor,
Giurgă T. Gr., Rujan I. D-tru
din com. Iași, jud. Gorj
- 1 veteran de război:
Bărbulescu I. Gheorghe135

Ionești136

25.12.
1919

- 16 decedați și 32 dispăruți din
campania 1916-1918

Ionești137

25.12.
1919

Ionești138

dec.
1919-ian.
1920
10.01.
1920

- 26 decedați care nu au
îndeplinit condițiile din ordinul
circular No. 12.221
- 39 văduve cu bărbați morți în
IRM, situația militară a acestora
(grad, ctg., Reg.)
- 76 mobilizați din primul
război mondial

Ionești139
Ionești140

18.01.
1920

Ionești141

20.03.
1921
20.03.
1921

Ionești142

- 77 ostași morți sau dispăruți:
nume urmași cu drept de pensie,
dacă sunt posesori ai actului de
pensie
- 8 invalizi din primul război
mondial
- 8 orfani și 52 de văduve din
primul război mondial

Gorjiu la 1 Iunie 1918
Tabel de numele eroilor morți
în războaiele 1916-1918...
Tabel de <invalizii și>
văduvele de război din această
comună
Tabel de eroi căzuți în
războiul 1916-1918
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Iași
Tablou asupra situației
invalizilor de război din
județul Gorj
<Situație cu brevete și medalii
„Virtutea Ostășească I. II și
III”>
Tabel Nominal cu veteranii
luptelor de la Mărăști,
Mărășești și Oituz...
Tablou de numele celor morți
sau dispăruți în Campania
anului 1916-1918
Tablou de numele celor morți
și cărora le a venit extractul în
Campania anului 1916-1918
Tablou de numele văduvelor
cu bărbați morți și dispăruți în
campania 1916-1918
Tablou de numele
mobilizaților din această
comună
Tablou de numele și
pronumele ostașilor morți sau
dispăruți în războiul din
campania anului 1916-1918
Tablou Nominal al Invalizilor
din Com. Ionești
Foae de Recensământ No.
4...143

128

Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 55 f.v.
Idem, com. Iași, dos. 1/1943, f. 241-243.
130
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 56.
131
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 41/1941-1947, f. 19-20 și 28.
132
Idem, com. Iași, dos. 1/1947, f. 210-211.
133
Ibidem, f. 26-27.
134
Idem, dos. 12/1968, f. 22-23.
135
Gh. Bărbulescu s-a născut la 01.05.1892 în com. Stolojani, jud. Gorj. A funcționat ca învățător gr. I, la școlile
din Ceauru și Urechești. În vara anului 1917 a luptat cu Reg. 57/58 Inf. -având gradul de locotenet, ulterior în
anul 1929 a fost avansat căpitan- fiind comandantul unui pluton de mitraliere pe frontul de la Mărășești, sectorul
Muncelu-Valea Zăbrăucelului (ibidem, f. 23).
136
Idem, com. Ionești, dos. 1/1920, f. 9 f.v.
137
Ibidem, f. 10 f.v.
138
Ibidem, f. 88.
139
Ibidem, f. 14-15 și 82 (La f. 82 este un tablou suplimentar al mobilizaților din IRM).
140
Ibidem, f. 5-7.
141
Idem, dos. 1/1921, f. 41 și 45-46.
142
Ibidem, f. 44.
143
Deoarece în capul de tabel ne-a lipsit spațiul necesar, l-am redat aici în întregime: „Foae de recensământ No.
4. Copii al căror tată militar sau chemat să îndeplinească vreun serviciu a murit în timpul și din cauza Războiului
sau din alte cauză datoratită evenimentelor de război. De asemenea și copii deveniți orfani în timp de pace, al
129
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Ionești144

17.03.
1925

- 1 invalid de război (Popescu
Ștefan), 4 văduve de război și 1
copil orfan

Ionești145

1927

- 25 de văduve de război din
IRM din com. Ionești

Ionești146

06.02.
1946
26.06.
1968

- 82 eroi din primul război
mondial: grad, U.M., domiciliu
- 55 de veterani: 30 sat Ionești,
5 sat Gura Sușiții, 3 sat Picu, 15
sat Iliești și 1 din sat Ulmeni
- 37 pensionari din com.
Jupânești; 1-Frumușei; 4-Părău
Boia
- 44 eroi din primul război
mondial

Ionești147
53

54

Jupânești148

1936

Jupânești149

18.01.
1946

Lelești150

19411947

- 1 invalid și 44 văduve de război din
primul război mondial

Lelești151

<19451946>
18.01.
1946
<19451946>

- 30 eroi din primul război mondial:
satele Lelești, Frătești, Ursăței
- 71 eroi din primul război mondial

55

Licurici152

56

Logrești
Moșteni153

57

Lupoaia154

24.06.
1921
11.10.
1921
27.11.
1921

- 4 orfani de război din com.
Lupoaia
- 4 invalizi din primul război
mondial
- 5 invalizi din primul război
mondial

Magherești

09.06.
1922

Magherești
158

<19451946>

- 6 invalizi, 82 mobilizați și 8
văduve de război cu copii
minori
- 29 eroi din primul război
mondial

Musculești

1936

Lupoaia155
Lupoaia156
58

59

- 83 eroi din primul război mondial:
comuna, morți 1917-1919

157

159

- 22 pensionari I.O.V. din com.
Musculești

Situația de invalizii de război,
urmașii, văduvelor și orfanilor
de părinți morți și dispăruți în
campania din 1916-1919
Notă adresată văduvelor de
război din com. Ionești de
către Ministerul de Războiu
Tabel de eroii din războiul
1916/1918
Tabel cu veteranii care au
participat la războiul din 19161918
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Jupânești
Tablou de Numele și
Pronumele Eroilor morți în
campania anului 1916
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Lelești
Tabele de eroii căzuți în
Războiul de la 1916-1919
Tabel de eroii din Campania
1916 și din actualul război
Tabel de Numele și
Pronumele morților în
Războiul anului 1916-1919
Tablou de Numele și
Pronumele orfanilor de Răsboi
Tablou de Invalizi de Răsboi
Grade Inferioare din Comună
Tabel de numele și pronumele
invalizilor de război reformați
definitiv
Tablou de locuitorii com.
Magherești împroprietăriți la 9
iunie 1922
Tabel nominal de eroii din
această comună din războiul
1916-1918 și 1941-1944
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Musculești

căror tată a murit din cauza oricărori împrejurări sau accidente datorate serviciului militar sau în legătură cu acest
serviciu și a căror mamă a murit din orice înainte sau după moartea soțului”.
144
Idem, dos. 1/1925-1947, f. 57.
145
Idem, dos. 1/1927, f. 5 f.v.
146
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 57-58.
147
Idem, com. Iași, dos. 13/1968, f. 1-2 și 14.
148
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 17/1936, f. 59-68.
149
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 59 f.v.
150
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 41/1941-1947, f. 16-17 și 28.
151
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 60 f.v.
152
Ibidem, f. 61.
153
Ibidem, f. 62 f.v.
154
Idem, com. Lupoaia, dos. 2/1921, f. 39-40 f.v. La momentul realizării acestui tablou, com. Lupoaia era
arondată la plasa Motru de Sus, jud. Mehedinți.
155
Ibidem, f. 55 vs.
156
Ibidem, f. 58 f.v. și 60 f.v.
157
Idem, com. Magherești, dos. 1/1919-1934, f. 138-139.
158
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 63.
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60

Negomir160

<19451946>

- 49 eroi din IRM: grad, ctg.,
U.M., domiciliu

61

Negreni161

62

Novaci162

<19451946>
19471948

- 37 eroi din primul război
mondial
- 3 invalizi și 20 de văduve de
război din IRM

63

Ohaba Jiu163

<19451946>

- 97 eroi din primul război
mondial: grad, ctg., U.M.,
comuna

64

Părău164

1936

65

Peșteana
Jiu165

<19451946>

- 34 pensionari din com. Părău;
1-Câlcești; 2-Strâmba Vulcan
- 20 eroi din IRM: grad, ctg.,
U.M., comuna

66

Peșteana de
Sus166
Peșteana
Vulcan167
Peștișani168

1936

67
68
69
70

71
72

73

Petreștii de
Jos169
Petrești de
Vărsături170
Petrești de
Vărsături171
Petrești de
Vărsături172
Piscoiu173

1936
19671968
1936
08.09.
1919
09.09.
1919
1936
<19451946>

Pociovaliștea174

03.07.
1930

Pociovaliștea175
Pocruia176

03.07.
1930
1936

Pocruia177

04.03.

- 37 pensionari I.O.V. din com. Peșteana
de Sus; Sărdănești-1
- 43 pensionari I.O.V. din com.
Peșteana Vulcan; 7-Vârtopu
- 1 decorat cu cl. a II-a, 20
decorați cu cl. a III-a
- 11 pensionari I.O.V. din com.
Petreștii de Jos; 1-Musculești
- 34 de mobilizați din IRM: nume, grad,
ctg., U.M., nr. moștenitori
- 34 de militari morți înprimul război
mondial
- 22 pensionari I.O.V. din com. Petrești
Vărsături; 2-Dănești
- 95 eroi din primul război mondial:
grad, comună, județ
- 2 serg., 4 cap. și 61 de „soldați
morți pe câmpul de luptă în
campania anului 1916-1919”
- 1 caporal și 8 soldați
- 26 pensionari com. Pocruia; 2Godinești; 1-Sohodol; 1Tismana
- 1 invalid (Grig. Dodenciu,

Tabel de Numele și pronumele
eroilor din această comună
căzuți în războiul 1916-1919
Tabel nominal de eroii din
războiul mondial
Tablou Numeric de lumea
I.O.V.R. din războiul 1877,
1913, 1916 și 1941
Tabel Nominal de eroii din
această comună care au căzut
pentru patrie în războaiele
1916-1919
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Părău
Tabel Nominal de numele
eroilor din războaiele 19161919 și din actualul război
Registru de pensionarii I.O.V.
din Peșteana de Sus
Registru de pensionarii I.O.V.
din Peșteana Vulcan
Tabel Nominal cu medalile ce
s-au acordat
Registru de pensionarii I.O.V.
din Petreștii de Jos
Tablou de numele
mobilizaților...
Tablou de numele celor morți
în campania 1916-1918
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Dănești
Tabel Nominal de eroii din
această comună căzuți în
războiul din 1916-1919
Tablou de Numele și
pronumele Militarilor morți în
Războiul din 1916-1917
Tablou de soldații veniți de pe
câmpul de luptă
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Pocruia
Tablou-Invalizi, orfani și

159

Idem, A.F.J. Gorj, dos. 17/1936, f. 54-58.
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 64 f.v.
Ibidem, f. 66.
162
Idem, com. Novaci, dos. 1/1947-1948, f. 64.
163
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 67-68.
164
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 15/1936, f. 47-53
165
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 69.
166
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 42-45.
167
Ibidem, f. 38-42.
168
Idem, com. Peștișani, dos. 22/1967, f. 58.
169
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 17/1936, f. 50-53.
170
Idem, Secția Sanitară a Județului Gorj (în continuare, S.S.J. Gorj), dos. 58/1919, f. 1 f.v. și 5.
171
Ibidem, f. 2 f.v.
172
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 28-29.
173
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 70-71.
174
Idem, com. Pociovaliștea, dos. 1/1930, f. 116-117.
175
Ibidem, f. 117.
176
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 15/1936, f. 29-33 (doc. incomplet, se încheie cu nr. de ordine 1.282).
160
161
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1939
Pocruia178

04.03.
1939

Pocruia179

06.03.
1939
17.03.
1939

Pocruia180
Pocruia181

17.03.
1939
1944

74

Poiana182

75
76

Poiana
Seciuri183
Pojaru184

21.12.
1945
<19451946>

77

Pojogeni185

78

Raci186

<19451946>

grad de invaliditate 80%) și 34
văduve de război
- 3 invalizi (Alexa Văduva,
Vasile Frățilă Mic, Ion Văduva)
și 19 văduve din IRM
- 7 invalizi și 13 văduve de
război din loc. Celeiu (!)
- 65 de orfani com. Pocruia (36Pocruia și 29-Izvarna)
- 46 de orfani de război din
com. Pocruia, sat Sohodol
- 52 de văduve din primul
război mondial
- 26 eroi din primul război
mondial
- 78 eroi din IRM: campania în
care au căzut

Raci187

10.07.
1920

- 190 eroi din primul război
mondial
- 103 mobilizați din IRM; 35
văduve de război; 1 orfan de
război
- 30 mobilizați din IRM (25
erau prizonieri de război)

Raci188

08.07.
1967

- 15 participanți la primul război
mondial

79

Rădinești189

<19451946>

- 43 eroi din primul război
mondial

80

Rășina190

1936

Rășina191

31.12.
1945
<19451946>
15.10.
1941

81
82

Roșia de
Amaradia192
Roșia Jiu193

- 12 pensionari I.O.V. din com. Rășina
din IRM
- 121 eroi din IRM: grad, ctg., U:M.,
comuna
- 26 eroi din IRM: 12 eroi căzuți în 1916
și 14 căzuți în 1917
- 1 invalid și 20 de văduve de
război din IRM194

văduvele de Răsboi din
Comuna Pocruia, Gorj
Tablou-Invalizi, orfani și
văduvele de Răsboi din
Comuna Sohodol
Tablou de numele văduvelor
de răsboi din Celeiu
Tablou de foști minori orfani
de răsboi din 1916-1919 azi
majori
Tablou de foști minori orfani
de răsboi din 1916-1919
Tabel de văduvele din războiul
1916-1919
Tabel Nominal de Eroii din
războiul 1916-1919
Tabel de eoii din această
comună cari au căzut în
răsboiul din 1916-1919
Tabel nominal de eroii din
campania 1916-1918
Tablou de împroprietărire
Tablou de împroprietărire
pentru cei ce nu și-au procurat
acte până la întocmirea
tabloului
Tabel nominal cu cetățeni din
com. Raci care au luptat pe
frontul din anul 1916-1918
Tabel de eroii din comuna
Rădinești căzuți pe câmpul de
luptă din 1916-1919
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Rășina
Tabel Nominal de eroii din
Com. Rășina
Tabel de luptători ce au căzut
în campania 1916-1919
Tablou de văduvile și invalizii
de război din această Comună

177

Idem, com. Pocruia, dos. 3/1939, f. 3.
Ibidem, f. 3 f.v.
179
Ibidem, f. 3 vs.
180
Ibidem, f. 4 f.v.
181
Ibidem, f. 5 f.v.
182
Idem, com. Poiana, dos. 4/1944, f. 166-167.
183
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 72 f.v.
184
Ibidem, f. 73 f.v.
185
Ibidem, f. 74-75.
186
Idem, com. Raci, dos. 1/1919-1925, f. 31-34.
187
Ibidem, f. 35 f.v.
188
Idem, dos. 9/1967, f. 6-7.
189
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 77 f.v.
190
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 46 f.v.
191
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 78-79 vs.
192
Ibidem, f. 81.
193
Idem, com. Roșia Jiu, dos. 1/1941, f. 498.
178
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Roșia Jiu195

28.03.
1945

- 1 invalid și 39 de văduve de
război din IRM

Roșia Jiu196

19.06.
1945

- 42 de văduve de război

Roșia Jiu197

24.03.
1946

- 36 de văduve de război și 1
invalid din IRM

Rovinari198

<19201921>
1936

- 38 mobilizați din IRM; 12 văduve de
război; 3 orfani de război
- 19 pensionari I.O.V. din com. Rovinari

Rovinari200

<19451946>

- 18 eroi din IRM: grad, ctg., U.M.,
comuna (14 sold., 2 caporali, 2 serg.)

84

Rugi201

1936

85

Runcu202

21.09.
1938
14.03.
1939

- 19 pensionari I.O.V. din IRM;
10-Schela; 1-Sâmbotin
- satul Runcu: 37 morți; satul
Răichițele203: 3 morți
- 2 invalizi (Coancă M. D-tru, Bianchi I.
D-tru) și 25 de văduve de război

83

Rovinari199

Runcu204

86

87

Runcu205

1964

Sașa207

19411947

Șasa208

<19451946>
04.06.
1918
1918

Săcelu209
Săcelu210
Săcelu211

22.05.
1921

Săcelu 212

20.09.

- 3 ofițeri (căpitanii Coica C. Ion și
Bârzan G. D-tru, slt. Runcanu C. Dtru206,
3 plut. maj., 10 serg., 2 cap. și 10 sold.
- 2 invalizi și 4 văduve de război din
primul război mondial
- 33 eroi din primul război mondial
- 8 invalizi de război din primul război
mondial
- 58 de mobilizați din IRM cu nr.
membrilor propriilor familii
- 80 certificate de înlesnire de trai din
com. Magherești (22), Săcelu (23) și
Bobu (35)
- 9 pensionari din com. Bobu și 6 din

Tabel nominal de văduvele,
invalizi și orfani din Războiul
1916-18...
Tabel No. 3 de văduvele de
război din campania 19161919
Tabel nominal de invalizi,
văduve și orfani de război din
războaiele 1916-19
Tablou de împroprietărire,
Comuna Rovinari
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Rovinari
Tabel nominal de eroii din
această comună în războiul
1916-1919 și 1940-1945
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Rugi
Tablou de nr. <de morţi> din
com. Runcu în marele război
Tablou de invalizi, orfani şi
văduve de Războiu din
Comuna Runcu
Tablou de luptătorii cari au
luat parte în campania 19161919 din comuna Runcu
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Sașa
Tabel de eroii căzuți în
războiul de la 1916-1919
Tablou de invalizii de război
din această comună
Lista nominală de numele și
pronumele mobilizaților din
această comună
Tablou de numele și
pronumele văduvelor și
invalizilor de război
Borderou de sumele achitate

194
În adresa Preturei Plasei Jiu, la punctul 3, se face referire la necesitatea ca „...veteranii de la 1877-1878, <să
aducă> orice act <care> să dovedească această calitate” (ibidem, f. 497). Din păcate, tabelul nu cuprinde numele
niciunui veteran din această comună, participant la războiul de independență.
195
Idem, dos. 2/1943-1945, f. 315 f.v.
196
Ibidem, f. 296 și 298 f.v.
197
Idem, dos. 1/1946, f. 201-202 f.v.
198
Idem, C.A.J. Gorj, dos. 51/1920, f. 2 f.v.
199
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 18/1936, f. 50-51.
200
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 82 f.v.
201
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 1-4.
202
Idem, com. Runcu, dos. 1/1938, f. 312. Tabloul ne oferă date despre nr. locuitorilor din satele Runcu (1381) și
Răchițele (287) la momentul 1938.
203
Astăzi loc. Răchiți, com. Runcu, jud. Gorj (n.n).
204
Idem, dos. 1/1939, f. 100.
205
Idem, dos. 7/1964, f. 24.
206
În dreptul slt. D.C. Runcanu, la observații, găsim următoarea informație: „fost legionar, arestat” (ibidem).
207
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 41/1941-1947, f. 13 și 27.
208
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 91.
209
Idem, com. Săcelu, dos. 1/1918, f. 268 vs. și 291.
210
Ibidem, f. 357.
211
Idem, dos. 2/1921, f. 16 f.v.
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Săcelu213
Săcelu214
Săcelu216

Săcelu217
Săcelu218
Săcelu219

1921
14.07.
1921
20.12.
1921
1922

com. Săcelu
- 60 de orfani de război cu nume părinți
decedați, etate, tutori
- 35 văduve de război, nr. copii, pensie
lunară, data de când s-a făcut plata215
- 71 militari dispăruți sau morți în primul
război mondial

11.01.
1924
11.01.
1924
22-25.05.
1930

- 14 dispăruți și 14 văduve de război din
primul război mondial
- 30 văduve de război cu date despre soții
decedați în IRM: morți sau dispăruți
- eroii din Mogoșani, Magherești,
Glodeni, Crasna, Bobu, Surpați,
Mușetești, Cărpiniș, Turbați și Drăgoești
- 33 eroi din IRM: grad, ctg., U.M.,
comuna; 2 sold. (V. Constantinescu și Ctin Vlădoi) eroi ai campaniei din 1913
- 29 pensionari I.O.V. din com.
Săulești
- 35 dispăruți din IRM: nume/prenume,
grad, ctg., Reg., etate și nr. moștenitori
- 6 invalizi și 25 văduve din primul
război mondial

88

Sărdănești220

<19451946>

89

Săulești221

1936

90

Sâmbotin222

22.10.
1919
19411947

Sâmbotin223
Sâmbotin224
91

Sârbești225
Sârbești226

92

93

<19451946>
<19301947>
<1964>

Schela227

19411947

Schela228

<19451946>

Scoarța229
Scoarța230

07.08.
1964

- 61 eroi din IRM: satele Sâmbotin și
Porceni
- 24 văduve de război din ambele
războaie mondiale (16 văduve din IRM)
- 21 veterani din IRM: 14 sold., 1
fruntaș, 1 cap., 3 sergenți, 2 serg. maj.
- 1 invalid și 11 văduve de război din
primul război mondial
- 15 eroi din primul război mondial
- 30 de veterani din IRM: 19 sold., 2 cap.
și 9 serg.
- 52 de veterani din primul război

drept înlesnire de trai...
Tablou de Numele orfanilor de
Război din Comuna Săcelu
Văduve cu soți dispăruți în
Războiul 1916
Tablou de numele militarilor
dispăruți sau morți <și a
văduveleor acestora> în
războiul 1916-1918
Văduvele dispăruților 19161918
Tablou de văduvile de război
din Comuna Săcelu
Tablou de eroii căzuți în
războiul 1916-1918
Tabel de numele și pronumele
Eroilor morți în campaniile
1913, 1916-1919 și 1942-1945
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Săulești
Tablou de toți dispăruții în
Campania anului 1916-1918
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Sâmbotin
Tabel nominal de numele
eroilor căzuți în război...
Tablou de văduvele de război
din comuna Sârbești...
Tabel Nominal de veteranii de
război din IRM 1916
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Schela
Tabel Nominal de eroii din
această comună din 19161918 și 1941-1945
Tabel nominal de veteranii din
războiul 1916-1918
Tabel nominal de veterani din

212

Ibidem, f. 20.
Idem, dos. 12/1922, f. 6-8.
214
Ibidem, f. 4-5.
215
Între cele 35 de văduve din primul război mondial apare și Maria Bratu Toma cu următoarea mențiune: „1877
nu se va trece” (ibidem, f. 4 vs.).
216
Ibidem, f. 30-31.
217
Idem, dos. 1/1923, f. 11 și 13.
218
Ibidem, f. 13-14.
219
Idem, dos. 4/1930, f. 30-47 vs.
220
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 83 f.v.
221
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 17/1936, f. 82-89.
222
Idem, S.S.J. Gorj, dos. 80/1919, f. 2-3.
223
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 41/1941-1947, f. 13-14 și 27.
224
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 87 f.v.
225
Idem, com. Sârbești, dos. 1/1930-1949, f. 18-19.
226
Idem, dos. 14/1964, f. 19.
227
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 41/1941-1947, f. 13 și 27.
228
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 84.
229
Idem, com. Scoarța, dos. 8/1964, f. 36.
213
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- 3 invalizi, 6 orfani majori și 10
văduve de război înscriși în
FRN
- 22 orfani din primul război
mondial

1916
Tabel de Eroii din campaniile
1916-1918 și 1941-1944...
Tabel de eroii din această
comună care au căzut în
războiul 1916-1919
Tabel de cetățenii din comuna
Miculești care au luptat în
războiul din 1916-1918
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Stănești
Tabel nominal de numele și
pronumele <invalizilor și>
văduvelor din com. Stănești
Tabel Nominal de numele și
pronumele eroilor din această
comună
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Stroești
Tablou de numele eroilor din
războiul 1916-1919
Tablou de eroii com.
Ștefănești din 1916-1918
Tabel Nominal de invalizi,
orfani majori și văduve de
război
Tablou de orfanii de război
din această comună

- 6 invalizi din primul război
mondial

Tablou de invalizii din
comuna Târgu Cărbunești

Târgu
Cărbunești

- 39 văduve de război din
primul război mondial

Tablou de văduvele de război
din comuna Târgu Cărbunești

Târgu
Cărbunești

- 2 invalizi de război din primul
război mondial

Tabel nominal de invalizii de
război din Campania
războiului 1916-1918
Tabel nominal de văduvele de
război din Camp. 1916 din
cuprinsul acestei comune

Scoarța231

<19451946>
24.12.
1945

mondial
- 42 eroi din primul război mondial

94

Scrada232

95

Slivilești233

26.06.
1968

- 22 de participanți la primul război
mondial234

96

Stănești235

1936

236

19411947

- 37 pensionari I.O.V. din primul război
mondial
- 1 invalid și 24 văduve de război din
primul război mondial

Stănești237

21.12.
1945

- 30 eroi din primul război mondial

97

Stroești238

1936

98

Șipotu239

99

Ștefănești240

100

Târgu
Cărbunești

<19451946>
23.12.
1945
28.10.
1939

- 45 pensionari I.O.V. din com. Stroești;
1-Cornești; 3-Stolojani
- 69 eroi din primul război mondial

Târgu
Cărbunești

14.03.
1939

Stănești

241

242

Târgu
Cărbunești
243

07.11.
1939

244

245

Târgu
Cărbunești
246

04.06.
1945

- 77 eroi din primul război mondial

- 52 eroi din primul război mondial

- 10 văduve de război: adresa,
grad, profesie, nr. titlu pensie,
situația materială, nr. copii

230

Ibidem, f. 38 f.v. Se regăsesc aici și o parte din veteranii din tabelul anterior. Un procent dintre aceștia sunt
trecuți în creion, alții cu cerneală albastră, unii au și grade alții nu.
231
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 85.
232
Ibidem, f. 86-87 vs.
233
Idem, com. Slivilești, dos. 17/1968, f. 7-8.
234
Este una dintre cele mai bogate statistici referitoare la participanții din primul război mondial. Cuprinde date
amănunțite despre toți cei 22 de veterani din com. Miculești: data plecării în război, bătăliile la care au participat,
dacă au fost prizonieri, când au revenit acasă, dacă au participat la campania din 1919, s.a.
235
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 18/1936, f. 37-40.
236
Idem, dos. 41/1941-1947, f. 14 și 27.
237
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 90.
238
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 18/1936, f. 26-29 și 34-36.
239
Ibidem, f. 93 f.v.
240
Ibidem, f. 92 f.v.
241
Idem, com. Tg. Cărbunești, dos. 1/1939, f. 41 f.v.
242
Ibidem, f. 112-113.
243
Ibidem, f. 607-608.
244
Ibidem, f. 609-610.
245
Idem, dos. 4/1945, f. 348.
246
Ibidem, f. 350.
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Târgu
Cărbunești

07.11.
1945

- 15 văduve și 4 invalizi din
primul război mondial

Târgu
Cărbunești

28.12.
1945

- 27 eroi din IRM și 6 eroi din al
doilea război mondial

Tablou de văduvele și invalizii
de războiu propuși pentru a
primi lemne de foc
Tabel de eroii din camp. 19161919 și actualul război

Târgu
Cărbunești

<19451946>

- 27 eroi din primul război
mondial

Tabel de eroii din războiul
1916-1918

Târgu Jiu250

17.01.
1919

- 20 mobilizați și nemobilizați din primul
război mondial

Târgu Jiu251

17.01.
1919

Târgu Jiu252

13.06.
1919

Târgu Jiu253

1920

Târgu Jiu254

1920

- St. Sterescu: mort în Spitalul din
Ruginoasa (Suceava); T. Popescu: mort
în Spitalul din Târgu Jiu
- 1 moblizat (C. Scobaru, participant la
IRM și „fost prizonier în Germania”); 1
mobilizat „care a făcut alte servicii”
(Liviu P. Radu refugiat în Moldova)
- 10 văduve cu orfani, 7 invalizi de
război, 113 funcționari civili și militari,
136 demobilizați; „1 invalid și 2 văduve
admiși în anul 1927”
- medicul orașului Cruceanu și agentul
sanitar Semen, ambii morți la Iași
datorită tifosului exantematic

Târgu Jiu255

31.07.
1922

- situația școlară a 9 orfani de război la
sfârșitul anului școlar 1921-1922

Târgu Jiu256

<1924>

Tîrgu Jiu257

1936

Târgu Jiu258

02.03.
1939

- 6 orfani de război din primul război
mondial
- 132 pensionari I.O.V. din com. Târgu
Jiu din IRM
- 20 invalizi și 100 văduve din primul
război mondial

Târgu
Logrești259

29.12.
1920

Târgu
Logrești260

<19451946>

Tismana261

1936

247

248

249

101

102

103

- 2 orfani de război; 25 de văduve de
război cu copii; 57 de mobilizați peste 40
de ani; 76 mobilizați sub 40 de ani
- 41 eroi din primul război mondial:
grad, ctg., comuna
- 39 pensionari I.O.V. din com.

Tablou de numărul total al
profesorilor de la Gimnaziul
din Târgu Jiu
Tablou de profesorii căzuți în
război de la Gimnaziu din
Târgu Jiu
Tabloul de personalul Școalei
ceramice din T. Jiu care a fost
mobilizat și a făcut servicul pe
front
Tablou de numele și
pronumele celor îndreptățiți cu
loturi de casă în baza legii din
1921...
Tablou de numele și
pronumele personalului
sanitar al orașului Tg. Jiu,
mort în campania 1916-1918
Adresa Școlii Primare de
Băieți No. 1 din Tg. Jiu către
societatea „Ocrotirea orfanilor
de război” din Tg. Jiu
Tabloul Scutiților de taxă pe
anul 1924-1925
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Târgu Jiu
Tabel nominal de invalizii,
orfanii majori și văduvele de
război cu drept de vot înscriși
în F.RN.
Tablou de împroprietărire al
comunei Logrești Birnici
Tabel nominal de eroii din
această comună căzuți în
războiul 1916-1919
Registru de pensionarii I.O.V.

247

Ibidem, f. 406.
Ibidem, f. 407-408.
249
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 95 f.v.
250
Idem, L.T. Vladimirescu, dos. 139/1919, f. 17.
251
Ibidem, f. 19.
252
Idem, Școala de Ceramică, dos. 8/1918-1920, f. 86-97.
253
Idem, Primăria Tg. Jiu, dos. 43/1920, f. 60-63.
254
Idem, Serviciul Sanitar Tg. Jiu, dos. 1/1920, f. 41.
255
Idem, S.P.B. No. 1, dos. 227/1922-1923, f. 16 f.v.
256
Idem, L.T. Vladimirescu, dos. 208/1924-1925, f. 118.
257
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 18/1936, f. 1-12.
258
Idem, Primăria Tg. Jiu, dos. 61/1939, f. 13-14.
259
Idem, com. Tg. Logrești, dos. 2/1919, f. 8-14.
260
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 94 f.v.
261
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 15/1936, f. 21-28.
248
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104

18.07.
1920
1920

- 27 pensionari I.O.V. din com.
Urechești; 8-Romanești; 3-Iași
- 46 văduve de război, 10 invalizi și 4
tutori de orfani de război
- 120 mobilizați din campania 1916-1918

din comuna Tismana
Tabel de dispăruții înscriși în
registrele Cercului de
Recrutare
Tablou de Văduvele de război,
invalizii și orfanii de război
din comuna Tismana
Tablou de <invalizilor și>
văduvele de război din ambele
campanii
Tabel Nominal de eroi din
războiul 1916-1918
Tabel nominal cu gradații ce
au participat în IRM din com.
Turburea, jud. Gorj
Tabel Nominal cu veteranii ce
primesc legitimații și insigne
din Comuna Turceni
Tabel de eroi care au căzut
pentru Patrie în războiul 191619 și din actualu război
Tabel Nominal de toți Eroii
din această comună în războiul
1916-1919
Tablou nominal de eroi căzuți
în războiul 1916-1918
Tabel nominal cu veteranii de
război din această comună
Tabel Nominal de eroii din
această în războiul 1916-1918
și din actualul război
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Bălănești
Tablou de numele și
pronumele I.O.V.R
Tablou de împroprietărire

27.11.
1928
12.02.
1929
03.08.

- 8 invalizi, 46 văduve de război și 1
orfan
- 7 invalizi cu grad de invaliditate între
60%-80%; 42 văduve de război din IRM
- 50 rezerviștii care au participat la

Tablou de invalizi, orfani și
văduve de război
Tablou de numele I.O.V.R.
din această comună
Tabel nominal cu rezerviștii

Tismana262

1933

Tismana263

22.02.
1934

Tismana264

19441945

Turburea265

<19451946>
25.01.
1977

Turburea266

Tismana din IRM
- 7 dispăruți în „campania 1916-1918”:
grad, ctg., U.M., data și locul nașterii,
nume părinți
- 42 de văduve de război din IRM:
nume/prenume, calitatea, nr. titlu de
pensie
- 14 invalizi și 27 văduve de război din
campania 1916-1918
- 76 eroi din primul război mondial
- 7 participanți la primul război mondial

105

Turceni267

23.05.
1965

- 41 veterani din IRM: nume/prenume,
nr. legitimație, semnătura

106

Turceni de
Jos268

<19451946>

- 40 eroi din IRM: grad, ctg., U.M.,
comuna

107

Turceni de
Sus269

<19451946>

- 62 eroi din IRM: grad, ctg., U.M.,
comuna

108

Turcinești270

<19451946>
08.08.
1964
<19451946>

- 75 eroi din ambele războaie mondiale

Turcinești271
109

Urdari273

110

Urechești274

1936

111

Valea
Boului275
Valea
Boului276
Valea
Boului277
Valea
Boului278
Valea

- 26 veterani de război din primul război
mondial272
- 84 eroi din primul război mondial

262

Idem, com. Tismana, dos. 1/1933-1934, f. 25.
Ibidem, f. 69.
264
Idem, dos. 3/1944-1945, f. 44-45.
265
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 96 f.v.
266
Idem, com. Turburea, dos. 27/1977, f. 33.
267
Idem, com. Turceni, dos. 9/1965, f. 26-27. Menționăm faptul că acest tablou nu face o distincție vizibilă între
veteranii din cele două războaie mondiale, mai ales că lipsește contingetul din care aceștia au făcut parte.
268
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 97 f.v.
269
Ibidem, f. 98 f.v.
270
Ibidem, f. 99 f.v.
271
Idem, com. Turcinești, dos. 8/1964, f. 13, 19 și 21.
272
În această statistică apare și „...plut. Ianculescu Smărăndița, n. 1896 și participantă în ambele războaie
mondiale” (ibidem, f. 21).
273
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 100-101.
274
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 38-41.
275
Idem, com. Valea Boului, dos. 1/1920, f. 4 f.v.
276
Ibidem, f. 84-87 și 88-91.
277
Idem, dos. 1/1927-1928, f. 84-86.
278
Idem, dos. 1/1928-1929, f. 355-356.
263
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112

113

Boului279

1964

campania 1916-1919

Valea cu
Apă280

18.06.
1945

Valea cu
Apă281

18.06.
1945

Valea cu
Apă282

31.11.
1945

Valea cu
Apă283

<19451946>

- 23 văduve cu date despre soțul decedat
în IRM, nr. titlu de pensionare, situația
materială și familiară
- 3 invalizi (Ioan Nanu, Gh. Mihu și Nic.
Pârvulescu) și 22 de văduve cu date
despre împroprietărire, apartenența la
Mișcarea legionară, studii, salariu lunar
- 89 eroi (7 serg., 2 cap., 80 sold.) cu
informații despre grad, ctg., Reg.,
domiciliu
- 87 eroi din IRM: grad, ctg., U.M.,
comuna

Valea cu
Apă284
Vădeni285

1968

Vădeni289

1936

Vădeni290

1936

Vădeni291

27.01.
1939

Vădeni292

16.03.
1939

- 19 veterani din IRM decorați cu
„Virtutea Ostșească” cl. a III-a
- 197 mobilizați 1916-1919; 40 de
văduve de război286; 3 învățători (lt.
invalid Popescu S, I. Vâlc și M. Popescu)
- 11 orfani de război: nume/prenume,
obiecte de vestimentație
- 7 elevi orfani din IRM: nume/prenume,
nr. zile de hrană, alocația zilnică, suma
alocată
- 25 elevi orfani din IRM:
nume/prenume, obiecte de vestimentație
- 42 pensionari I.O.V. din com. Vădeni
din IRM
- 31 văduve de război, 4 orfani și 2
invalizi (Ion Il. Popescu, Nicolae
Bărbuceanu)
- 34 văduve din primul război mondial cu
nr. carnetului de pensie

Vădeni293

19411947

- 26 văduve de război din primul război
mondial

Vădeni294

- 23 eroi morți din primul război mondial

Vălari295

<19451946>
1936

Vălari296

1941-

- 2 invalizi și 33 văduve de război din

Vădeni287
Vădeni288

114

<1920>
10.07.
1934
apr.
1936

- 53 pensionari I.O.V. din com. Vălari

care au participat la războiul
din 1916-1919...
Tabel de văduvile din
războiul 1916-1918, din
această comună
Tabel Nominal de Invalizii,
orfanii și văduvile de război
din ambele campanii din com.
Valea cu Apă
Tabel Nominal de Eroii din
această comună căzuți în
campania 1916/18
Tabel Nominal de Eroii din
această comună căzuți în
campania 1916/18
Tabel cu bătrânii decorați cu
„Virtutea Ostășească”
Tablou de numele și
pronumele locuitorilor ce
urmează a fi împroprietăriți
Proces verbal de efectele date
orfanilor de răsboi
Cont lunar de sumele acordate
ca burse de Eforia națională
I.O.V.
Inventar de efectele ce li s-a
dat orfanilor...
Registru de pensionarii I.O.V.
din comuna Vădeni
Tablou de văduvi, invalizi și
orfani de război cu drept de
vot înscriși în FRN
Tablou de numele al
Văduvelor de Răsboi din
această comună
Tabel nominal de numele și
pronumele văduvelor din com.
Vădeni, plasa Tg. Jiu
Tabel de eroii din războiul de
la 1916-1918
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Vălari
Tabel nominal de numele

279

Idem, dos. 12/1964, f. 39-40.
Idem, com. Valea cu Apă, dos. 3/1945, f. 5 și 10.
281
Ibidem, f. 12-14 și 15.
282
Ibidem, f. 56-58.
283
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 102-103.
284
Idem, com. Valea cu Apă, dos. 2/1967, f. 4.
285
Idem, C.A.J. Gorj, dos. 59/1920, f. 7-12 și 250.
286
La categ. a II-a, mobilizații din campania 1913, se specifică: „nici un locuitor” (ibidem, f. 248).
287
Idem, Gimnaziul Vădeni, dos. 93/1934, f. 441.
288
Idem, dos. 23/1925-1926, f. 39.
289
Ibidem, f. 524 și 729.
290
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 19/1936, f. 14-17.
291
Idem, com. Vădeni, dos. 1/1938-1939, f. 30.
292
Ibidem, f. 145.
293
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 41/1941-1947, f. 14-15.
294
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 104-105.
295
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 18/1936, f. 41-44.
296
Idem, dos. 41/1941-1947, f. 15 și 27.
280
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115

116

1947

primul război mondial

Vălari297

<19451946>

- 44 eroi din IRM: grad, campania în care
au luptat, U.M.

Vierșani298

1936

Vierșani299

20.12.
1945

Vladimir300

25.12.
1919
1936

- 40 pensionari I.O.V. din com. Vierșani
din primul război mondial
- 66 eroi din primul război mondial; 2
eroi din campania 1913 (serg. Al.
Oprescu, sold. D-tru Popescu)
- 3 invalizi de război: Marin Bulugescu,
Gh. Paraschiva, Gh. N.V. Cărvan
- 53 pensionari din Vladimir, 1-Negreni,
3-Andreești, 1-Vierșani, 1-Frasinu
- 92 eroi din primul război mondial

Vladimir301
Vladimir302
117

118

Vlăduleni303

<19451946>
<19201921>

Vlăduleni305

1936

Voitești306

19411947

- 165 mobilizați din 1916; 6 mobilizați
din campania 1913304; 32 văduve de
război, 2 orfani și 6 invalizi din IRM
- 37 pensionari I.O.V. din com.
Vlăduleni
- 3 invalizi și 55 văduve de război din
primul război mondial

Voitești307

<19451946>
20.04.
1948

- 45 eroi din IRM: satele Voiteșri din
Deal și Voitești din Vale
- 21 de văduve de război certificate cu nr.
titlului de pensie

Voitești308

<invalizilor>, văduvelor din
com. Vălari
Tabel nominal de eroii din
această com. căzuți în
campania 1916-1918
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Vierșani
Tabel nominal de numele
eroilor din campania 19161918
Petiție adresată Consilierului
Agricol al Jud. Gorj
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Vladimir
Tablou de eroii din războiul
mondial 1916-1918
Tablouri de împroprietărire
Registru de pensionarii I.O.V.
din com. Vlăduleni
Tabel nominal de numele
<invalizilor și> văduvelor din
com. Voitești
Tabel de eroii căzuți în
războiul 1916-1919
Tabel de văduvile și invalizii
din războiu 1916-1919
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Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 106 f.v.
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 17/1936, f. 35-41.
299
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 107 f.v.
300
Idem, C.A.J. Gorj, dos. 49/1919-1920, f. 421.
301
Ibidem, A.F.J. Gorj, dos. 17/1936, f. 2-10.
302
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 108 f.v.
303
Idem, C.A.J. Gorj, dos. 63/1920-1922, f. 167-188.
304
Din cei șașe participanți la campania din anul 1913, unul a fost „...exclus de la împroprietărire deoarece avea
peste 5 ha <pământ>” (ibidem, f. 19 vs.).
305
Idem, A.F.J. Gorj, dos. 18/1936, f. 52-55.
306
Idem, dos. 41/1941-1947, f. 15-16 și 28.
307
Idem, Prefectura Județului Gorj, dos. 53/1945, f. 110 f.v.
308
Idem, com. Voitești, dos. 3/1948, f. 13-15.
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Lista abrevierilor

Art.-Artilerie
Cap./cap.-caporal
C.A.P.-Cooperativa Agricolă de Producție
Cat./cat.-categorie
cdt.-comandant
C.F.R.– Căile Ferate Române
cl.-clasa
comp.-companie
conf.-conform
ctg.-contingent
F.R.N.-Frontul Renașterii Naționale
gr.-grad
I.O.V.R.– Invalizi, Orfani și Văduve de Război
Inf.-Infanterie
I.R.M.-primul război mondial
înv.-învățător
loc.-localitate
Lt./lt.-locotenent
mob.-mobilizat
Nr./nr./N./No.-Număr/număr
ord.-ordin
pens.-pensionar
plut.-plutonier
plt. maj.-plutonier major
Reg./reg.-regiment
R.S. România.-Republica Socialistă România
serg.-sergent/ți
serg. maj.-sergent major
serv. mt.-serviciu militar
Slt./slt.-sublocotenent
sold.-soldat/ți
U.M.-Unitate Militară
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Cei zece martiri de la Drobeta-Turnu Severin
Dan Pupăză
Ion Popescu-Brădiceni
Nicolae Bolocan
Grigore Pupăză
1. Ceata din Pădure
Cei zece martiri de la Turnu-Severin au fost executaĠi în timpul ocupaĠiei
germane în 1917 sub învinuirea de a-l fi susĠinut pe sublocotenentul în rezervă
Victor Popescu.
Un document redactat de domnul Nicolae Bolocan ne-a parvenit (nouă:
prof. Dan Pupăză úi prof.dr. Ion Popescu-Brădiceni). El demarează în forĠă cu o
introducere halucinantă în care autorul demască pe contele Tisza (zis úi contele
negru) úi pe „marele antihrist de la Berlin”.
Unul din ei urmărea distrugerea Serbiei úi a României, spre a se întinde până
la Marea Neagră úi Marea Egee. Celălalt urmărea cucerirea întregii lumi, spre a se
împlini profeĠia lui Nietzsche că numai poporul german este chemat să domnească
peste toate celelalte popoare socotite ca inferioare úi nedemne de a trăi liber,
independent, în autonomie, suveranitate úi unitate naĠională.
În timpul blestematei ocupaĠii care a durat doi ani populaĠia românească
(căreia i se luase totul, lăsându-i-se numai ochii „ca să poată plânge” – după cum sa exprimat mareúalul Mackensen -) a avut foarte mult de suferit; cei care au
îndrăznit a se opune au fost arestaĠi úi chiar executaĠi (printre ei úi moúierul Mihai
Cernăianu din comuna Horăúti – n.m.).
Una din cele mai zguduitoare drame cu caracter naĠional s-a desfăúurat la
Turnu-Severin din pricina luptei din rezistenĠă a sublocotenentului úi dascălului,
luminător al blândului úi prea docilului popor român de la sate, Victor Popescu,
originar dintr-unul din pitoreútile sate ale Gorjului. Acest demn învăĠător úi patriot
ofiĠer român avea ferma credinĠă că hoardele huno-teutone ce invadaseră ğara ca
niúte lupi flămânzi vor fi în cele din urmă azvârlite peste hotare de către Armata
Română. Dragonii úi ulanii lui Wilhelm II (imitator al lui Napoleon-cel-Mare),
însoĠiĠi de jandarmii chezaro-crăieúti ai aliatului-apendice pe nume Austro-Ungaria
au ocupat – bestii ordinare – judeĠele MehedinĠi, Gorj, Dolj.
Nemernicii de nemĠi, de frică să nu se răscoale populaĠia, i-au ridicat, pe
oameni, de la vetre, úi i-au internat, de pe frontul Orúovei, în lagărul de prizonieri
de la Slatina. Era vorba de vreo câteva mii de olteni, la care s-au adăugat cei care se
prezentau zilnic la control. Ulterior, fiecărei persoane de peste 15 ani i s-a eliberat o
legitimaĠie, faimosul «Ausweis», contra sumei de doi lei/ persoană. Cei care erau
prinúi fără ausweis erau arestaĠi, bătuĠi până la sânge de niúte bestii inumane, apoi
amendaĠi cu sume mari de bani, care trebuiau plătite în argint (iar cei care n-aveau
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argint úi nu puteau plăti nici în bani de hârtie erau vârâĠi în închisoare până la trei
luni).
Cu toată introducerea Ausweisului, populaĠia rurală, chiar úi cea urbană,
care era obiúnuită cu libertatea, nu se prea sinchisea de Ausweisul teutonilor aúa că
se sustrăgea controlului. ğăranii stăteau ascunúi, până ce erau denunĠaĠi de acei
spioni mizerabili, care miúunau prin sate, de teapa călugărului Aftangel Toma din
Tismana úi a preotului Gr.Roúoga din Peúteana-Gorj, ori Elena Knoll din TurnuSeverin. România úi-a avut întotdeauna trădătorii ei de neam úi Ġară exact cum úi-i
are úi azi, în tulbura tranziĠie post-NATO úi post-EU.
Însă sublocotenentul Victor Popescu, în vinele căruia clocotea sângele
pandurilor lui Tudor Vladimirescu, s-a retras în codru, însoĠit de câĠiva plutonieri
devotaĠi, având cu ei două mitraliere, mai multe puúti úi un stoc oarecare de
muniĠie. Dorind a organiza o trupă pentru a combate inamicul, a lansat o
ProclamaĠiune, după cum urmează:
„ProclamaĠiune*)
*) Această ProclamaĠiune am aflat-o în dosarul Victor Popescu al
Tribunalului MarĠial german din Turnu-Severin.
Domnilor Primari!
FraĠi Români!
SoldaĠi!
Trăim timpuri grele úi vom trăi úi mai rău, dacă nu ne vom uni úi dacă ne
vom pârâ unul pe altul, germanilor úi ungurilor.
DeúteptaĠi-vă úi înviaĠi odată, cum a înviat úi codrul. ArătaĠi fiecare din voi
că mai aveĠi sânge românesc în vinele voastre.
PuneĠi mâna pe coasă, topor, sapă úi pari úi „cânta܊i veúnica pomenire"
duúmanului, care ne batjocoreúte femeile úi fetele noastre, ne ia hrana úi laptele de
la gura copiilor.
Decât prizonieri schingiuiĠi úi cu familiile batjocorite de duúmani, mai bine
la codru cu arma în mână, făcându-ne datoria pentru ܉ară ca strămoúii noútri, sau să
murim! Iar voi, soldaĠi, pe cari nenorocul v'a despărĠit de fraĠii voútri, nu vă mai
predaĠi inamicului, căci rău va fi de voi. De aĠi avut gând de predare, sau aĠi căzut
prizonieri, de ce n'aĠi rămas la duúman, ci aĠi venit acasă ca să vă predaĠi neamĠului
? Aceasta probează celor mari că aĠi fugit de pe front ca să vă predaĠi inamicului,
lucru pentru care legea militară vă pedepseúte cu moartea. Mai este puĠin timp ca să
vă îndreptaĠi. Nu vă mai duceĠi la duúman, ci căutaĠi pe úefii voútri úi înainte la
datorie!, aúa cum aĠi jurat pe Drapelul ܉ării!
Fală va fi vouă, când fraĠii úi úefii voútri vă vor găsi úi pe voi făcându-vă
datoria. BăgaĠi de seamă că e multă armată d'a noastră p'aicia, úi nu vă luaĠi după
minciunile duúmanilor, cari zic că armata română a murit.
Ei se laudă că sunt grozavi pe toate fronturile, dar de fapt sunt cu úalele
frânte în toate părĠile. Ei sunt gata să fugă ca Ġiganii, căutând să vă ia totul, căci
acasă la ei mor de foame. Dar noi, unindu-ne cu toĠii, să dăm o raită asupra lor!
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Oriunde îi prindeĠi, puneаi-le mirul sau vestiĠi-ne pe noi, cari útim să le „cântăm
veúnica pomenire"
SoldaĠi de toate categoriile!
Eu ofiĠerul vostru vă ordon ca fără nici o întârziere să vă prezentaĠi la
Statul meu Major în Pădure, pentru ca împreună cu ofiĠerul vostru să luptaĠi
úi să vă faceĠi datoria faĠă de ܉ară úi Rege. Nu uitaĠi că aĠi jurat în faĠă lui
Dumnezeu de a fi credincioúi ܉ării, Regelui úi Drapelului nostru care a fâlfâit peste
CarpaĠi úi care cu ajutorul lui Dumnezeu va mai fâlfăi úi pe alte meleaguri. GândiĠivă că jurământul, care e sfânt, trebuie Ġinut în orice împrejurări úi feriĠi-vă de a
cădea în păcate, căci, de nu veĠi da ascultare acestui ordin ce vi se dă în numele
ğării Româneúti, vă încărcaĠi cu grele păcate úi va veni odată vremea, când fiecare
va trebui să dea socoteală de faptele sale. Cei ce nu se vor supune ordinului de faĠă
vor fi consideraĠi ca niúte laúi, dezertori úi trădători úi-úi vor lua răsplata după merit.
Primari úi săteni!
Nu mai pârâĠi pe prizonieri, nu mai daĠi duúmanului armătura noastră, ci
da܊i-o soldaĠilor noútri pe cari îi veĠi trimite să urmeze pe úefii lor. Cel ce vinde
܉ara, armătura úi soldaĠii, va fi pedepsit cu moartea!
Să nu gândească nici un român, că noi rămânem la NemĠi! Nu! asta nici
odată!
Aceasta s'o creadă numai duúmanii úi nemernicii, cari cred în ei úi le spală
picioarele, făcându-le toate gusturile úi care au uitat că sunt români, devenind
damblagii ca úi germanii; dar le va trece în curând de aceasta groaznică boală; când
vor veni ai noútri, le vor da ca doctorie „ciocolată" de oĠel de la Arsenal úi „ouă" cu
„unt" din Ġeava de tun úi de armă.
VedeĠi că fronturile sunt aproape úi ei sunt închiúi ca în cutie, ne mai útiind
pe unde să fugă, ceea ce vom proba în curând. De năcaz, mizerabilii úi damblagiii
s'au ocupat să bată bietele femei, copiii úi oamenii bătrâni, căci cu soldaĠii nu mai
sunt în stare să se bată, fiind neputincioúi. De li-e dor de scărpinat, să vină la noi úii vom scărpina. Să lase femeile úi copii în pace, căci sunt nevinovaĠi. Ei se vor
supăra úi vor încerca să ne prindă, dar va fi în zadar, úi dacă ne vor prinde, ne vor
lua numai morĠi, dar vii niciodată!
Vom muri ca români, iar nu ca miúei úi trădători de ܉ară.
RecruĠi!
FeriĠi-vă de apelurile lor, căci vor să pună mâna pe voi.
SoldaĠi!
VeniĠi cât mai curând în pădure la úefii voútri, cari îúi fac datoria úi înainte
cu Dumnezeu!
Să vă dea Dumnezeu inimă úi curajul strămoúilor noútri spre a ne apăra ܉ara,
aúa să ne ajute Dumnezeu!
Vă aúteptăm, soldaĠi Români!
Dată în codrii MehedinĠului în luna Mai 1917.
(s. s.) Victor Popescu, sublocotenent úi Statul său major.”
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ProclamaĠia de mai sus, multiplicată la úapirograf, s-a distribuit noaptea úi sa afiúat pe zidurile úcolilor úi ale primăriilor, a convins vreo 15 bravi români să se
alăture lui Victor Popescu, care dimpreună cu prizonierii italieni úi ruúi, evadaĠi din
lagăr, alcătuise o trupă de vreo 30 de luptători sub coordonarea vajnicului lor
comandant. PopulaĠia din apropierea „raionului de operaĠii” aproviziona cu cele
necesare traiului úi „războiului de gherilă” pe cei din Ceata din Pădure. MulĠi ulani
au fost împuúcaĠi úi zilnic se găseau câteva patrule mitraliate împreună cu caii lor,
fie ele pedestre dar úi de cavalerie.
„Spre finele lunii mai, luptele de guerilă se înteĠiseră aúa de mult încât
NemĠii, în spaima úi nedumerirea lor, au pus în miúcare batalioane întregi de
infanterie, detaúamente mai mari de cavalerie, ba n-a lipsit nici artileria, căci nu o
singură dată se auzeau tunurile bubuind”… Văzând una ca asta, nemĠii au recurs la
spionaj. „ùi acest spionaj era atât cu atât mai odios cu câte el se făcea de către fii ai
aceluiaúi popor, care lupta pe moarte úi pe viaĠă pentru a-úi apăra dreptul la a trăi
printre popoare. S-au găsit, destui miúei, care pentru un blid de linte s-au pus în
serviciul duúmanului vânzându-úi fraĠii. Cei mai periculoúi úi destoinici spioni ai
NemĠilor au fost călugărul, cum am mai arătat, Toma úi preotul Gr. Roúaga din
Peúteana-Gorj. Comandatura din Târgu-Jiu a dat ordin ca ostaticilor de la Tismana
să li se retragă dreptul de a se mai miúca liber înlăuntrul raionului de 3 km din jurul
Mănăstirii.
Dar „banda” lui Victor Popescu era încă bine ascunsă úi ucidea sistematic
patrulele úi soldaĠii ocupanĠi deúi se fixase un premiu de 50000 lei pe capul lui
Victor Popescu. Acesta a luat urgent măsură să-l lichideze pe „călugărul Toma” în
noaptea de 30 spre 31 mai 1917. A doua zi dimineaĠa, teutonii găsiră cadavrul
nemernicului spion, pe pieptul căruia era prinsă cu un ac o Ġidulă cu următoarea
„inscripĠie”: „Aúa vor păĠi toĠi aceia cari îúi trădează fraĠii úi stau în slujba
duúmanului”. Spaima preotului Roúoga „se constată din actul confidenĠial No. 111 /
Rez. din 24 iunie 1917, adresat de către Comandatura austriacă din Petreútii-de-Sus
către Comandatura de Etape No. 22 din Severin. Printre cei arestaĠi în urma
denunĠării acestui spion se afla úi Dl. Constantin Naum, administratorul moúiei
Eforiei Spitalelor Civile din Peúteana-de-Sus. Aceasta reiese din actul susmenĠionat
cât úi din actul confidenĠial ad. No. 111 / Rez. al Comandaturii austriece către
Tribunalul MarĠial al Comandaturei de Etape No. 22 din Turnu-Severin.
Activitatea întregei haite de spioni a avut de rezultat arestarea următoarelor
persoane úi anume:
+ Notarul Const. Cojocaru din com. Negomiru,
+ Moúierul Mihai Cernăianu din com. Horăúti,
+ Plugarul Stancu Croitoru din com. Grozeúti,
+ Plugarul Tudor Ungureanu din com. Grozeúti,
+ Primarul Petre Vâlceanu din com. Bolboúi,
Dumitru Popescu, tatăl lui Victor Popescu,
Vasile Velican din comuna Valea-cu-Apă,
Const Naum, admin. moúiei Eforiei din com. Peúteana-de-Sus
Const. Podaru, pădurarul acestei moúii,
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+ Notarul Ioan Brăescu din comuna Bolboúi,
+ învăĠătorul Nicolae Popescu din com. Covrigi,
+ Plugarul Nicolae Marcu din com. Drăgoteúti,
+ Plugarul Ilie Giumanca din com. Grozeúti,
+ Plugarul Ioan Norocea din com. Bolboúi,
Femeia Eftica George Giosu din com. Bolboúi,
2. Încercarea doamnei Mariana Ionescu
Acum vom relata odiseea retragerii lui Victor Popescu în Moldova, unde
Regele Ferdinand I ca un al doilea Decebal, înconjurat de rămăúiĠele bravelor sale
armate reorganizate, îúi făceau datoria, apărând cu mari sacrificii ultimul colĠiúor al
ğării, în speranĠa unor vremuri mai bune ce aveau să vie úi cari trebuiau să vie.
„Numai Victor Popescu ar putea s-o descrie, el, care, deghizat în haine de preot, ca
cerúetor úi evreu, úi fotografiat chiar de NemĠi, cu cari uneori sta la masă, a avut
norocul de a trece prin frontul lor, fără a fi prins. Acasă, cele două surori ale
căpitanului Cernăianu úi fiicele moúierului Cernăianu din Horăúti, Alvina úi
Marietta, au fost bătute de soldaĠii lui Wilhelm II până la sânge, spre a depune
mărturie contra tatălui lor úi contra lui Victor Popescu. (a se vedea documentul
publicat de ziarul Alarma MehedinĠului No. 15 din 3.11.1919).
În interval (istoria îúi care paralelismele ei cate te lasă perplex, îúi are
„fronturile” ei simultane – n.n., D.P., I.P.B.), Tribunalul MarĠial al Comandaturei
de Etape nr. 22 din Turnu Severin, lucra de zor úi pe nerăsuflate la instruirea
acestui senzaĠional proces în care cei 16 arestaĠi erau acuzaĠi de „trădare în timp de
război”, în propria lor patrie, de crimă, care după legile militare, se pedepseúte cu
moartea.
Citez din nou din cartea dată nouă spre cercetare de domnul Nicolae
Bolocan: „NemĠii, adică cei ce aveau infama însărcinare de a judeca pe niúte bieĠi
oameni fără apărare, cari n-aveau altă vină decât că úi-au iubit prea mult Ġara úi
neamul, - în scrupulozitatea lor, se sileau să stoarcă martorilor depoziĠii
împovărătoare pe baza cărora să poată apoi pronunĠa sentinĠa de moarte. SforĠările
lor au fost însă zadarnice, căci, din cei peste úapte sute de martori cari au fost
interogaĠi, nici unul n-a depus în contra celor ce luptau în pădure. Acest gest de
solidaritate le-a făcut onoare. Cu toate astea, s-au găsit câĠiva miúei, ale căror
depoziĠii erau zdrobitoare în contra inculpaĠilor. Printre mărturiile împovărătoare,
era úi aceea a preotului-iudă Gg. Roúoga, úi acea a fetei Milca pe care bătrânul
Cernăianu, ca un adevărat creútin, a crescut-o de suflet, precum úi aceea a unei
nemĠoaice de la ğară”.
Nici prefectul úi nici primarul Severinului n-au intervenit, nici cei câĠiva
avocaĠi ce nu erau internaĠi spre a salva cele zece suflete româneúti. O singură
femeie a plănuit evadarea celor zece condamnaĠi la moarte între 1 úi 9 iulie 1917,
doamna Marioara Ionescu, ajutată de doi prizonieri italieni… Urmau a fi osândiĠi la
moarte pe 8 iulie 1917, iar sentinĠa a fost executată pe 10 iulie 1917, dimineaĠa.
„Comandantură de Etape 22.
T.-Severin la 11 Iulie 1917.
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ÎncunoútiinĠare.
Prin sentinĠa Consiliului de război a Comandanturei de Etape Nr. 22 din 8
Iulie 1917, au fost osândiĠi la moarte pentru trădare în timp de răsboi:
1. Notarul Constantin Cojocaru din Negomiru,
2. Moúierul Mihai Cernăianu din Horăúti,
3. ÎnvăĠătorul Nicolae Popescu din Covrigi,
4. Plugarul Stancu Croitoru din Grozeúti,
5. Plugarul Tudor Ungureanu din Grozeúti,
6 Plugarul Nicolae Marcu din Dragoteúti,
7. Plugarul Ilie Giumanca din Grozeúti,
8.Plugarul Ion Norocea din Bolboúi,
9.Primarul Petre Vâlceanu din Bolboúi,
10. Notarul Ioan Brăescu din Bolboúi.
Această sentinĠă a fost confirmată de Dl Comandant pe ziua de 10 Iulie
1917.
SentinĠa a fost astăzi executată.
(ss) von Kusenberg Rittmeister úi comandant.”
Deci tot ceea ce plănuise doamna Mariana Ionescu eúuase. Vom acorda
spaĠiu de rigoare relatării acestei extraordinare femei către domnul Nicolae Bolocan
úi părerii exprimate de cel din urmă:
„Am să Vă spun pe scurt cum s'au petrecut lucrurile. Mă înĠelesesem cu
aceúti bravi oameni, ca pe dată ce lovitura se va fi dat, unu din ei să conducă pe
cei salvaĠi, încă în
aceeaúi noapte, la locul destinat pentru ascunzătoare, iar
celălalt să mă înútiinĠeze imediat în comuna BrezniĠa, unde'1 aúteptam. Luându-ne
ultimele măsuri de precauĠiune, am procedat în noaptea de 6 spre 7 Iulie la
punerea planului nostru în executare. Am profitat de întunericul nopĠii, căci luna
eúia foarte târziu, aúa că încă înainte de miezul nopĠii, cele trei garduri de
sârma ghimpată, cari înconjurau complexul cazărmilor de Roúiori, erau deja
tăiate úi imediat ce sentinela fu schimbată la ora 12, cei doi tovarăúi se
furiúaseră spre localul în care erau închiúi cei zece martiri. Spargerea zidului
urmă să se facă în partea nordică a clădirii, aúa pentru ca în cazul când luna ar
răsări ei să nu fie văzuĠi. Unul din cei doi tovarăúi, cu ajutorul unei dalte úi a unui
ciocan de lemn, se apucă imediat la spargerea zidului, iar celalt sta la pândă la
colĠul clădirii, supraveghind miúcările sentinelei ce se plimba încet úi tacticos
în partea opusă úi care nu mult după aceia se aúeză pe niúte lemne, fumând
liniútit din pipă.
După un interval de vre-o jumătate de oră, pe când gaura din zid era
aproape terminată, — se iviră ca ieúiĠi din pământ, câĠiva soldaĠi nu departe de
sentinela, ce abia avu timpul să strige! „Halt wer da!" cerând parola. Era rondul
condus d'un ofiĠer, care începu să se apropie de localul cu arestaĠii. În acel
moment Italianul ce sta la pândă alergă spre camaradul său spre a-l avertiza de
pericolul ce s'a ivit úi amândoi se retraseră în grabă lângă o altă clădire paralelă
ce se afla la o distanĠă de vre-o 50 de metri, unde se lungiră jos pe pământ
spre a nu fi observaĠi. Rondul care probabil că auzise vre-un sgomot suspect, cu
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ajutorul unei lămpi electrice ce o avea asupra sa, cercetă cu de amănuntul tot
terenul din imediata apropiere a închisorii úi spre nenorocirea noastră,
descoperi
spargerea, începută
a zidului. Cei ce aveau asupra lor lampa
electrică, în cercetarea lor, se apropiară de cei doi Italieni ce se aflau lungiĠi pe
pământ. Aceútia văzându-se descoperiĠi, au luat'o numai decât la fugă în
direcĠia locului unde tăiaseră sârmele ghimpate. NemĠii fiind în clar cu situaĠia,
începură să tragă focuri de puúcă spre cei ce fugeau. Unul din cei doi tovarăúi
reuúi să iese printre sârmele tăiate, fugind pe câmp, venind să mă înútiinĠeze
despre cele întâmplate, iar celalt fiind nimerit în picior d'un glonte, fu imediat
prins úi încarcerat. Italianul care-mi aduse trista veste îmi spuse că va dispare
imediat, căutând să treacă Dunărea în Serbia úi să n'am nici o teamă din partea
sa. El m'a asigurat că, nici în cazul când ar fi prins, n'are să mă denunĠe, nici el
úi nici camaradul său rănit, căzut în mâna NemĠilor. După această nenorocită
întâmplare, am stat două zile bolnavă la Ġară úi abia azi venind în oraú, am aflat că
sărmanii martiri au fost executaĠi eri dimineaĠă la ora 4. Acest act ce vi-l adusei,
mi l-am procurat în schimbul unui gras bacúiú. Acum mă tem numai d'un singur
lucru: să nu afle cumva NemĠii de la Giuseppe Venotti ca eu am pus la cale
evadarea martirilor, căci în acest caz sunt pierdută. Ce părere aveĠi în această
privinĠă?
— Într'adevăr că situaĠia în care vă aflaĠi doamnă este foarte delicată.
Dacă veĠi avea norocul, ca Giuseppe Venotti, sau celalt Italian fugit, să nu vă
denunĠe, atunci sunteĠi salvată, iar dacă NemĠii în dibăcia lor vor úti să smulgă
acestor Italieni vre-o declaraĠie adevărată, atunci desigur că veĠi sta în faĠa
nenorocirei. Să ne ferească Dumnezeu ca lucrurile să n'ajungă până aci. Am
speranĠa că cei doi Italieni cari nu pot uita binefacerile Dumneavoastră úi cari par
a fi oameni de caracter vor preferi să moară, decât să denunĠe pe binefăcătoarea
lor. Aceasta e părerea mea.
D-na Ionescu înainte d'a se despărĠi de noi ne promise că ne va Ġine în
curent cu cele ce ar afla în privinĠa bietului italian, care se afla în mâinile călăilor
săi.”
Ambasada Italiei, de la Bucureúti, ar trebui să-úi recupereze pe acest erou
Giuseppe Venotti úi să-l celebreze în postumitate, căci trecând Dunărea în Serbia na povestit nimănui nimic despre acest tragic úi palpitant episod, pierind úi el
împuúcat cam pe la finele lunii Iulie 1917. Acest brav soldat, demn de originea sa
latină, a preferat să moară decât să denunĠe pe binefăcătoarea sa, putând servi úi azi
ca exemplu de mare devotament generaĠiilor viitoare. Lângă monumentul de la
umbra unui păducel al sărmanului Giuseppe Venotti (o moviliĠă fără cruce, fără
flori, acoperită cu câteva firicele de iarbă, în Valea Plângerii, fuseseră îngropaĠi úi
cei zece eroi, pe mormintele cărora câteva flori de mac roúu ca sângele se clătinau
melancolic în uúoara suflare a zefirului primăverii; dar úi ofiĠerul sârb, venit de
peste Dunăre după informaĠii, úi asasinat de nemĠi în cel mai mare secret, după ce-l
denunĠase spioana Elena Knoll, proprietara unei tipografii peste drum de hotelul
„Traian” din Turnu-Severin.
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Despre cele ce s-au petrecut după 1918, în privinĠa episodului de faĠă, vom
reveni cu încă un articol, în numărul viitor din LITUA.
Oferim, în continuare, o lucrare a lui Grigore Pupăză referitor tot la Victor
Popescu.
Pagini de vitejie înscrise de învă܊ătorii gorjeni în 1916-1918
Prof. Grigore Pupăză (1966)
România a luat parte în Primul Război Mondial alături de FranĠa, Anglia úi
Rusia urmărind eliberarea românilor din Transilvania de sub jugul exploatatorilor
unguri. Se urmărea lărgirea pieĠii de desfacere, câútigarea poziĠiei ocupată în stat
aci de burghezia maghiară úi prin aceasta îmbogăĠirea rapidă. Masele populare
vedeau în eliberarea fraĠilor de peste munĠi posibilitatea îmbunătăĠirii condiĠiilor
lor de viaĠă.
ÎnvăĠătorii formaĠi la úcoala lui Haret au pregătit zeci de generaĠii în spiritul
dragostei de Patrie úi al luptei pentru eliberarea românilor ardeleni.
Exemplul ofiĠerilor, foútii învăĠători
cu care soldaĠii descifraseră în
copilărie tainele cărĠii, a îmbărbătat úi mai mult soldaĠii romani.
În fruntea plutoanelor úi-au dat viaĠa pe câmpul de luptă 26 învăĠători din
fostul JudeĠ Gorj din care 16 sunt din actualul raion Gorj: Duúe Vasile, Ceauúescu
D., Lăceanu Aureliu, Popescu P., Calotescu Gh., Diaconescu I., PaĠica At., Teoteoi
Gh., Pănoiu M., Morjan Ilie, Horhoianu Ion, Găvănescu Grigore, Găvănescu
Corneliu úi Arjoca-Godineúti.
ToĠi au căzut îndemnându-úi ostaúii la luptă. Mult mai mulĠi învăĠători
au rămas cu trupurile ciuruite în focul luptelor. Iată câteva nume de invalizi:
Popeangă Petre, Popescu Sebastian-Tismana, Popescu Victor, ú.a.
Convinúi de dreptatea cauzei lor, soldaĠii români au luptat cu entuziasm
împotriva unui du܈man mult mai numeros úi superior înarmat, săvârúind
adevărate acte de eroism. Aúa învăĠaseră că trebuie să se poarte úi în úcoală.
Un exemplu de eroism care a făcut cinste învăĠătorilor din Gorj úi
chiar din întreaga Ġară îl constituie învăĠătorul Victor Popescu de la Valea cu Apă,
sublocotenent în rezervă în Regimentul l8 Gorj.
Se cunoaúte soarta tristă pe care a avut-o Divizia de la Cerna. Neprimind
ordinul de retragere la timp, a trebuit să se retragă atunci când inamicul o
înconjurase. Prin eforturi grele úi eroism, susĠinând lupte îndârjite de la Cerna úi
până la Izbiceni lângă Olt, acoperind drumurile cu nesfîrúite morminte de eroi,
armata de la Cerna găseúte la Izbiceni-Olt podul aruncat în aer úi fiind redusă la
un efectiv mic capitulează. O mare parte din soldaĠi au fugit nevoind să
rămână prizioneri úi s-au întors la vetrele lor.
Găsindu-se în aceleaúi condiĠii, slt. Victor Popescu, învăĠător gorjean,
văzând barbaria armatei de ocupaĠie care jefuia avutul populaĠiei de la sate
rămase fără nici-un sprijin a organizat o ceată de prizonieri români,
completând-o cu prizonieri ruúi úi italieni fugiĠi din lagăre. A făcut rost de
puúti, mitraliere úi grenade úi au început ataca patrulele úi transporturile
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duЮmane în spatele frontului. Terenurile accidentate împădurite îi ascundeau bine.
MulĠi nemĠi úi unguri au fost omorâĠi de această ceată. Numeroase detaúamente
trimise în urmărirea lui Popescu n-au putut face nimic. Au fost cazuri când au
mâncat la masă cu cei ce-l căutau deghizat în călugăr, căldărar sau om de rând.
ProclamaĠia afiúată noaptea pe uúile bisericilor, úcolilor, primăriilor úi la
răscrucile de drumuri n-a avut efectul urmărit să ridice masele în spatele frontului
dar "a întreĠinut moralul populaĠiei greu lovită de ocupaĠia germană "(1. A pus în
zăpăceală pe du܈mani care au oferit o sumă mare de bani celui care-1 va trăda.
Redăm cuprinsul ProclamaĠiei către săteni a lui Victor Popescu, aflată
în dosarul "Victor Popescu " al Tribunalului MarĠial German din Turnu-Severin.
Proclama܊iune
Domnilor primari!
Fra܊i români!
SoldaĠi!
Trăim timpuri grele úi vom trăi úi mai rău, dacă nu ne vom uni ܈i dacă ne
vom pârî unul pe altul germanilor úi ungurilor. Deútepta܊i-vă úi înviaĠi odată
cum a înviat úi codrul. ArătaĠi fiecare din voi că mai aveĠi sânge românesc în
vinele voastre. PuneĠi mâna pe coase, topor, sapă úi pari úi cântaĠi veúnică
pomenire du܈manului, care ne batjocoreúte femeile úi fetele noastre, ne ia hrana
úi laptele de la gura copiilor. Decât prizonieri schingiuiĠi úi cu familiile batjocorite de du܈mani, mai bine la codru cu arma în mână, făcându-ne datoria pentru Ġară
ca strămoúii noútri, sau să murim! Iar voi, soldaĠi, pe care nenorocul v-a despărĠit
de fraĠii voútri, să nu vă mai predaĠi inamicului, căci rău va fi de voi. De aĠi avut
gând de predare, sau aĠi căzut prizonieri, de ce n-aĠi rămas la du܈man, ci aĠi
venit acasă ca să vă predaĠi neamĠului? Aceasta probează celor mari că aĠi fugit
de pe front ca să vă predaĠi inamicului, lucru pentru care legea militară vă
pedepseúte cu moartea. Mai este puĠin timp ca să vă îndreptaĠi. Nu vă mai duceĠi
la du܈mani, ci căutaĠi pe úefii voútri úi înainte la datorie a܈a cum aĠi jurat pe
drapelul ܉ării! Fală va fi vouă, când fraĠii úi ܈efii voútri vă vor găsi úi pe voi
făcându-vă datoria. BăgaĠi de seamă că e multă armată de-a noastră pe aicea, úi nu
vă luaĠi după minciunile du܈manilor care zic că armata română a murit.
Ei se laudă că sunt grozavi pe toate fronturile, dar de fapt sunt cu ܈alele
frânte în toate părĠile. Ei sînt gata să fugă ca Ġiganii, căutând să vă ia totul, căci
acasă la ei mor de foame. Dar noi unindu-ne cu toĠii, să dăm o raită asupra lor
oriunde îi prindeĠi, puneĠi-le mirul sau vestiĠi-ne pe noi, care útim să 1e cântăm
veúnica pomenire.
SoldaĠi de toate categoriile! Eu ofiĠerul vostru vă ordon ca fără nicio
întârziere să vă prezentaĠi la Statul Meu Major în Pădure, pentru ca împreună cu
ofiĠerul vostru să luptaĠi úi să vă face܊i datoria faĠă de ܉ară úi Rege. Nu uita܊i că
aĠi jurat în faĠa lui Dumnezeu de a fi credincioúi ܉ării, Regelui úi Drapelului
nostru care a fâlfâit peste CarpaĠi úi care cu ajutorul lui Dumnezeu va mai fâlfâi
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úi pe alte meleaguri. GândiĠi-vă că jurământul care e sfânt trebuie Ġinut în orice
împrejurări úi feri܊i-vă de a cădea în păcate, căci de nu veĠi da ascultare acestui
ordin ce vi se dă în numele ܉ării Româneúti, vă încărcaĠi cu grele păcate úi va
veni odată vremea când fiecare va trebui să dea socoteală de faptele sale. Cei
care nu se vor supune ordinului de fa܊ă vor fi considera܊i ca niúte laúi,
dezertori úi trădători úi-úi vor lua răsplata după merit.
Primari úi săteni!
Nu mai pârâĠi pe prizonieri, nu mai daĠi duúmanului armătura noastră, ci
daĠi-o soldaĠilor noútri pe care îi veĠi trimite să urmeze pe úefii lor. Cel ce vinde
Яara, armătura úi soldaĠii va fi pedepsit cu moartea.
Să nu se gândească nici-un român că noi rămânem cu nemĠii.
Nu, asta niciodată! Aceasta s-o creadă numai duúmanii úi nemernicii care
cred în ei úi le spală picioarele, făcându-le toate gusturile úi care au uitat că
sunt români devenind damblagii ca úi germanii, dar le va trece în curând de
această groaznică boală când vor veni ai noútri, le vor da ca doctorie "ciocolată"
de oĠel de la Arsenal úi "ouă" cu "unt"din Ġeavă de tun úi de arme…
VedeĠi că fronturile sunt pe aproape úi ei sunt închiúi ca în cutii
nemaiútiind pe unde să fugă ceea ce vom proba în curând. De necaz mizerabilii úi damblagiii s-au ocupat să bată bietele femei Юi copiii úi oamenii
bătrâni, căci cu soldaĠii nu mai sunt în stare să se bată, fiind neputincioúi. De li-e
dor de scărpinat, să vină la noi úi-i vom scărpina. Să lase femeile úi copiii în pace
căci sunt nevinovaĠi. Ei se vor supăra úi vor încerca să ne prindă dar va fi în
zadar, úi dacă ne vor prinde, ne vor lua numai morĠi, dar vii niciodată! Vom muri
ca români iar nu ca miúei úi trădători de Яară. RecruĠi! FeriĠi-vă de apelurile lor
căci vor să pună mâna pe voi. SoldaĠi, veniĠi cât mai curând în Pădure, la úefii
voútri care îúi fac datoria úi înainte cu Dumnezeu. Să vă dea Dumnezeu inimă
úi curajul strămoúilor noútri spre a ne apăra Яara. Aúa să ne ajute Dumnezeu! Vă
aúteptăm, soldaĠi români!
Dată în Codrii MehedinĠului în luna mai 1917 .
ss/Victor Popescu, slt. úi statul său major. (2
Un călugăr de la Mânăstirea Tismana, care făcea spionaj în favoarea
germanilor a fost ridicat de oamenii lui Victor Popescu, dus în Pădure úi
împuúcat. După 7 luni de luptă de partizani, învăĠătorul Victor Popescu împreună
cu câĠiva grada܊i a reuúit să traverseze teritoriul ocupat úi să treacă printre liniile
du܈mane în Moldova îmbrăcat căldărar.
Chiar documentele germane au vorbit de vitejia lui. După ce descrie
lupta dusă cu detaúamentul român condus de Victor Popescu în spatele frontului
"Dragonar Regiment Konig im Weltkrig" scrie:
"Fără nici-o îndoială, comandantul detaúamentului inamic era un om
extraordinar de capabil úi energic care, deúi útia că partida era pierdută, a útiut,
totuúi, să ne cauzeze toate pierderile posibile". (3
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Abia mult mai târziu, când se dăduse coloanei germane o întăritură de
aproape o mie de oameni din Divizia 6 Cavalerie, cronicarul neamĠ adaugă:
"Păcat că nu ne fusese dat să ne putem răzbuna imediat căci eram aproape
să-1 înconjuram".(4
Întorúi de pe front în anul 1918, învă܊ătorului Victor Popescu, care
terorizase întreaga armată de ocupaĠie din Gorj úi MehedinĠi, găseúte casa arsă ܈i
familia greu lovită.
Zece ostatici din comunele vecine bănuiĠi că ar fi adăpostit pe învăĠătorul
Popescu Victor au fost judecaĠi de formă, condamnaĠi la moarte úi
executaĠi de Tribunalul MarĠial German din Turnu-Severin.
Gorjenii, însă, i-au făcut o primire demnă de faptele lui eroice în Târgu-Jiu
odată cu terminarea războiului. După 43 de ani de la această primire, iată ce-i
scrie Grigore Geamănu, secretar al Consiliului de Stat. Redăm con܊inutul scrisorii:
Iubite nene Victore,
Scrisoarea dumitale mi-a trezit amintiri din cele mai răscolitoare.
Elev în clasa a III-a de liceu, am făcut parte din mulĠimea care în 19l8,
după alungarea nemĠilor, te-am primit la porĠile Târgu-Jiului, úi purtat în triumf
ca răsplată a actelor de eroism cu care ai întreĠinut moralul populaĠiei greu lovită
de ocupaĠia germană.
Au trecut ani mulĠi…
Mă bucur din inimă aflându-te încă în plină vigoare úi sănătos.
Voi sprijini cererea dumitale convins fiind că împlinirea ei Ġi se cuvine întro Ġară úi sub un regim care útie să răsplătească actele de eroism puse în slujba
poporului.
Te îmbrăĠiúez!
ss/ Gr.Geamănu -11.VIII. 1961
Am analizat mai mult vitejia acestui învăĠător în Primul Război Mondial
socotindu-1 un caz tipic pentru învăĠătorimea gorjeană ܈i nu un caz izolat.
1) Din scrisoarea lui Grigore Geamănu, secretar al Consiliului de Stat,
adresată învă܊ătorului Victor Popescu.
2) Nicolae Bolocan, cei zece martiri executa܊i la Turnu –Severin, Tipografia
Gutenberg Timi܈oara, 1924, pag. 10-12.
3) Cultul eroilor no܈tri, 1924, Războiul nostru descris de du܈mani, pag.32.
4) Idem.
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Consemnări despre acĠiunile Armatei Române în Basarabia în
jurnalul inedit al căpitanului Constantin Sănătescu (1918)
Otilia Gherghe, Camelia Slabu*
Participant activ la Primul Război Mondial ܈i la cel de Al Doilea Război
Mondial, prin func܊iile de܊inute în statul român, Constantin Sănătescu ( 1885-1847)
a fost una dintre personalită܊ile proeminente ale primei jumătă܊i a secolului al XIXlea.
Constantin Sănătescu se trage dintr-o veche familie boierească din satul
Sănăte܈ti 1 , jude܊ul Gorj, familie a cărei ”diplomă de înnobilare” datează din anul
1817 2 . Tatăl său, Gheorghe Sănătescu, militar de carieră, a luptat ca voluntar în
Războiul de Independen܊ă în Regimentul 2 Gorj ܈i ca general de divizie în Primul
Război Mondial alături de fiul său.
Constantin, fiul cel mai mare al generalului Gheorghe Sănătescu, s-a născut
în 1885 la Craiova. ”A urmat cursurile gimnaziale ܈i primele clase la Liceul ”Carol
I” din Craiova, dar odată cu mutarea tatălui său, în 1900, la Regimentul 17
Mehedin܊i din Turnu-Severin, a fost trimis să-܈i continue studiile la ܇coala Fiilor de
Militari din Ia܈i. A urmat apoi ܇coala Militară de Infanterie ܈i Cavalerie din
Bucure܈ti, pe care a absolvit-o în 1907, cu gradul de sublocotenent. În foaia
matricolă, Comandantul ܈coalei colonel Gărdescu nota : ”Sănătescu este un
element eminent. Dotat de la natură cu multe calită܊i bune … A fost timp de 2 ani
întâiul pe ܈coală, deosebindu-se cu mult de cel din urmă… Bun călăre”܊, iar
căpitanul Mircescu, unul dintre instructorii săi, scria că sergentul major C.
Sănătescu îi lasă „cea mai frumoasă amintire ܈i impresia desăvâr܈ită a unui om
distins… Călăre ܊îndrăzne܊. Rezistent la mar܈uri. Iube܈te calul ܈i e pasionat de arma
sa. Este inteligent. Posedă cultură generală. Cunoa܈te la perfec܊ie regulamentul.
Bun instructor” 3 .
În 1908, urmează cursurile ܇colii speciale de Cavalerie din Târgovi܈te, iar
în anul 1910, a devenit instructor, cu gradul de locotenent, la ܇coala Specială de
Cavalerie din Târgovi܈te. În 1913, a luat parte la campania din Bulgaria.
Ca ofi܊er, comandant de escadron la Regimentul 10 Călăra܈i din garnizoana
Tulcea din 1914, Constantin Sănătescu va lua parte la luptele pentru apărarea ܊ării
în Primul Război Mondial, dând dovadă de mult curaj în fruntea escadronului său
fiind avansat la excep܊ional ܈i decorat cu ordinul ”Coroana României” cu spade în
grad de cavaler, ”Steaua României” cls. V-a precum ܈i cu ordinul rus ” Sfânta Ana


*Conervator Muzeul Olteniei Craiova.
1
Sat din jude܊ul Gorj situat la circa 12 km nord-vest de Târgu-Jiu.
2
Mihai-Sorin Rădulescu, SănăteЮtii-ascensiunea unei familii boiereЮti din Oltenia,, în „Privirea” nr.
112 din 11-17 martie 1998; C. Giurescu, material pentru istoria Olteniei sub războiul austriac,
vol.II, Bucureúti, 1944, p.431, 465-466.
3
Eugen Ichim, Generalul Constantin Sănătescu: pentru ğară úi Tron, Bucureúti, Editura Militară,
2014, p. 14, 56..
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” cls. II-a, iar la sfâr܈itul războiului cu ”Crucea Comemorativă a Războiului 19161918” , cu baretele Dobrogea, Mără܈ti ܈i Mără܈e܈ti, cu medalia ” Victoria ” ܈i cu ”
Crucea de Război ” franceză 4 .
Prin amabilitatea doamnei Simona Ghi܊escu – Sănătescu, am avut
posibilitatea să consultăm jurnalul întocmit de tatăl său, Constantin Sănătescu,
retrăgând partea care se referă la ac܊iunea din Basarabia. Dincolo de constatările cu
caracter militar, căpitanul Constantin Sănătescu, om de aleasă cultură ܈i având
înclina܊ii literare, ne oferă informa܊ii importante despre campania din Basarabia.
Constantin Sănătescu a fost nu numai un militar desăvâr܈it, el a fost în
acela܈i timp un om de cultură, cu calită܊i care se desprind ܈i din consemnările
realizare tn timpul Primului Război Mondial.
Însemnările zilnice ale căpitanului C. Sănătescu cuprind o imensitate de
fapte, întâmplări diverse ܈i informa܊ii referitoare la cunoa܈terea desfă܈urării
evenimentelor la care a luat parte de la declan܈area Primului Război Mondial până
la încheierea acestuia ( 30 septembrie 1915 – 15 mai 1918 ). Evenimentele au fost
consemnate într-o expunere lapidară, concisă ܈i exactă, de regulă, după scurgerea
unei zile.
În timpul războiului, ca ofi܊er de cavalerie, C. Sănătescu a luat parte mai
întâi la luptele din Dobrogea 5 , Muntenia ܈i Moldova, iar apoi la cele din Basarabia,
înaintând în fruntea escadronului pe care îl comanda până la Tighina.
În acest articol, vom extrage din însemnările realizate de C. Sănătescu
partea care se referă la trecerea armatei române în Basarabia.
La 20 octombrie 1917, la Chi܈inău, în cadrul primului Congres al tuturor
moldovenilor din Rusia, s-a hotărât constituirea Sfatului ܉ării, pentru administrarea
”treburilor Basarabiei autonome”. La 2/15 decembrie Sfatul ܉ării prezintă
Declaraаia prin care se proclamă Republica Democratică Moldovenească. Această
hotărâre reprezintă primul pas în lupta românilor basarabeni pentru
autodeterminare 6 . Declara܊ia prevedea încredin܊area puterii executive Consiliului
Directorilor Generali, iar Sfatul ܉ării, ca organ suprem în republică, urma să adopte
un program de reforme democartice, economice, politice ܈i social-culturale 7 .
În toamna anului 1917, Basarabia era cuprinsă tot mai mult de anarhia
bol܈evică, de bandele de solda܊i ru܈i care se retrăgeau de pe frontul român


4

Constantin Sănătescu, Jurnal, cu o prefa܊ă de Simona Ghi܊escu-Sănătescu, Bucure܈ti, Editura
Humanitas, 1993, p. 5-6; Eugen Ichim, op. cit., pp. 18-19.
5
Însemnările căpitanului Constantin Sănătescu referitoare la luptele din Dobrogea au fost
prezentate de Otilia Gherghe, Camelia Slabu, The first world war notes in the original journal of
captain Constantin Sănătescu (First part) în „Oltenia. Studii ܈i comunicări. Arheologie-Istorie”,
vol. XVIII-XIX, Muzeul Olteniei Craiova, 2011-2012, p. 261-269.
6
C. Gh. Marinescu, Epopea Marii Uniri, Gala܊i, Editura Porto-Franco, 1993, p. 291.
7
Academia Română, Istoria Românilor, vol. VII, tom II, Bucure܈ti, Editura Enciclopedică, 2003, p.
484.
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provocând mari dezordini, jafuri ܈i asasinate prin satele moldovene܈ti. Partea de
nord ܈i de sud fiind lăsate pradă armatelor ruse܈ti bol܈evizate 8 .
La 6 ianuarie 1918, guvernul basarabean solicită guvernului român ajutor
militar pentru apărarea ordinii în ܊ară.
În aceste condi܊ii, guvernul român, sub pre܈edin܊ia lui Ion I.C. Brătianu, a
luat hotărârea de a trimite trupe române în Basarabia pentru apărarea liniilor ferate
܈i a dispozitivelor de aprovizionare. Marele Cartier Român trimite ordinile de
opera܊ii trupelor române. Două divizii de infanterie ܈i două de cavalerie vor începe
imediat mi܈cările spre a trece Prutul. Divizia a 2-a trebuia să pătrundă în Basarabia
între Ungheni ܈i Leova ܈i să înainteze în direc܊ia Chi܈inău. Divizia a 13-a urma să
treacă pe la Cahul, spre a ocupa Basarabia de sud. Între cele două divizii, legătura o
va face Divizia a 2-a de cavalerie ( din care făcea parte ܈i escadronul ofi܊erului
Constantin Sănătescu ) . În sectorul Basarabiei de Nord, Divizia I-a de cavalerie va
opera în direc܊ia Băl܊i-Soroca, până la marginea regiunii ocupate de austrieci, în
jude܊ul Hotin 9 .
Constantin Sănătescu î܈i începe însemnările în jurnal chiar din prima zi de la
punerea în mi܈care a armatei române spre Basarabia notând: ” 13 ian. 1918.
Diminea܊a am plecat din Berezeni prin Fălciu peste Prut la Leky, sat românesc.
Vreme închisă ܈i răcoroasă. Cu Jipa cu căru܊a la Tiganca unde era Reg. 7 Ro܈iori
spre a-mi lua solda ”.
Din primele pagini, jurnalul ne introduce în lumea rurală moldovenească, în
atmosfera satului basarabean relevându-ne calită܊ile literare deosebite ale
observatorului fin care a fost căpitanul C. Sănătescu ”Am plecat să mă plimb pe
malul Prutului, privind lunca Moldovei, iar gândurile mele merg mai departe de
zona unde ochii se opresc. Ce ne-o mai fi dat să trăim. Deocamdată a ܈dori să mai
stăm în acest sat basarabean, unde mă simt lini܈tit ܈i ca la mine în ܊ară fiindcă aud
în jurul meu vorbindu-se române܈te…. Mă distrez uitându-mă la copii ce joacă
”mija” ܈i-mi cre܈te inima când văd joc românesc ܈i mai ales cum grăiesc numai
române܈te… Am încălecat un cal al lui Pretorian ܈i am plecat împreună spre
Toceni, sat românesc, sat mare ܈i frumos”.
De܈i lapidare, descrierile locurilor ܈i satelor pe unde a trecut ne dezvăluie
noble܊ea sufletească, iubirea de ܊ară, visul unei lumi fără războaie a autorului.
Sunt consemnate, de asemenea, rând pe rând, opera܊iunile militare la care a
luat parte în fruntea escadronului.
Emo܊ionantă este descrierea atacării Benderului de către armata română.
Rânduri din care se desprind vitejia ܈i curajul osta܈ului român. ”25 ian.1918. Ne-a
venit ܈i ordinul de opera܊ie ca să atacăm Benderul. Artileria a început
bombardamentul pe întuneric, iar în faptul zilei vine ܈i Reg. 6 R. ܈i împreună

8

Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Bucure܈ti, Humanitas, 1991, pp. 283-285; C-tin Kiri܊escu, Istoria
războiului pentru întregirea României, 1916-1919, Edi܊ia II-a, vol. III, Bucure܈ti, Editura Casei
܇coalelor, Bucure܈ti, pp. 81-83.
9

Ibidem, pp. 86-87.
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pornim spre Bender. La ie܈irea din Li܈ca, ne-am masat, apoi ne-am desfă܈urat ܈i am
pornit nebuni spre Bender intrând pe la nord, iar infanteria pe la est.
O goană pe străzi, focuri trase de prin case, mor܊i întin܈i pe uli܊e, case
dărâmate, altele în flăcări, lume îngrozită care ܊ipă; este îngrozitor o luptă de
localitate. Brigada a descălecat, numai Escadronul meu a rămas în Bender să
păzească caii la mână, iar trăgătorii no܈tri în goană au trecut Nistrul. Escadronul 3
din Reg. 7 R. este prima trupă română care a trecut Nistrul”.
Trecerea Nistrului produce în sufletul autorului emo܊ie, iar în minte i se
derulează trecutul glorios al înainta܈ilor no܈tri. ”Am trecut ܈i noi Nistrul cu caii la
mână pe un pod frumos ܈i solid. Văd cetatea Benderului ܈i cuget în urmă la
vremurile lui ܇tefan cel Mare ܈i Ioan Vodă cel Cumplit, care ܈i ei au luptat aici.
Toate le-a ܈fi crezut, dar ca să trec cu armata peste Nistru, asta niciodată”. Cea mai
dramatică descriere a autorului memoriilor rămâne intrarea trupelor române în
Benderul rusesc. ”Benderul era în plină devastare de trupele noastre ܈i de popula܊ia
civilă. Jalea te apucă să vezi cum într-o clipă se spărgeau u܈ile ܈i geamurile ܈i cum
se îndesau cu to܊ii la jaf. Câ܊i oameni nu or rămâne pe drumuri în urma acestor
jafuri săvâr܈ite de bestia omenească… Am trecut prin Bender cople܈it de gânduri
urâte, căci eu nu am visat a܈a războiul. Cadavrele de bătrâni ܈i femei în܈irate pe
drum îmi vorbesc de păcăto܈enia noastră”.
Pe 9 februarie, Constantin Sănătescu prime܈te ordin de mutare la Divizia
16. Ajunge în ܊ară, unde la biroul Decora܊iilor prime܈te ordinul ”Coroana
României”.
În ultima parte a notelor, este relatată sosirea prizonierilor de război la Ia܈i.
”24 martie 1918. Sosec prizonierii din Austria ܈i Bulgaria, ace܈tia din urmă sunt
într-o stare mizerabilă, le plângi de milă. Printre ei găsesc unii ce au fost lua܊i la
Cocimar la 21 august 1916, când era să cad ܈i eu prizonier. Printre cei de la
Sopronek a venit ܈i Titu Alexandrescu”.
Jurnalul se încheie cu vestea alipirii Basarabiei la România ܈i descrierea
sosirii delega܊iei Sfatului ܉ării la Ia܈i : ”28 martie. Pe străzi sunt arborate steaguri
܈i lipite afi܈e. 30 martie. Ordin circular să mergem la gară să primim Sfatul ܉ării
din Basarabia. Mi-am în܈irat decora܊iile pe piept, mi-am încins sabia pe care n-o
mai atârnasem de un an ܈i mai bine ܈i am pornit la gară. La 10, a venit trenul, lume
multă, entuziasm pu܊in. De aici, la Mitropolie, serviciu religios apoi defilare.
Lumea umplusă trotuarele. După amiază, horă la statuia lui Cuza, unde au jucat ܈i
membrii familiei regale… Seara, retragere cu tor܊e”.
Faptele de arme prezentate în <<Carnetul de însemnări>> al căpitanului
Constantin Sănătescu întăresc ceea ce marele istoric úi om politic Nicolae Iorga
definea ca fiind trăsătura fundamentală a neamului românesc: “Suntem hotărâĠi să
mergem până la capăt, în credinĠa că […] nu se poate cu nici un chip ca, úi înaintea
celei mai sălbatice forĠe organizate, să piară drepturile unui popor de a trăi pe
pământul în care nu este un fir de Ġărână care să nu fie acoperit de cel mai nobil
sânge” 10

10

Nicolae Iorga, Discursuri parlamentare. 1907-1917, Bucureúti, 1981, pp. 350-351.
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În continuare redăm din însemnările căpitanului Constantin Sănătescu
perioada cuprinsă între 13 ianuarie-10 mai 1918.
*
*

*

13 ian. Diminea܊a am plecat din Berezeni prin Fălciu peste Prut la Leky, sat
românesc 11 . Ne instalăm nu tocmai comod. Vremea închisă ܈i răcoroasă.
14 ian.
Leky. Am dormit bine. Cu Jipa cu căru܊a la Tiganca unde era Reg. 7
Ro܈iori spre a-mi lua solda.
15 ian. Au venit la noi comisarul regesc ܈i cu pretorul diviziei spre a executa o
degradare a unui dezertor.
16 ian. Am plecat să mă plimb pe malul Prutului, privind lunca Moldovei, iar
gândurile mele merg mai departe de zarea unde ochii se opresc. Ce ne-o mai fi dat
să trăim. Deocamdată a ܈dori să mai stăm în acest sat basarabean, unde mă simt
lini܈tit ܈i ca la mine în ܊ară fiindcă aud în jurul meu vorbindu-se române܈te. Constat
că graiul celor de aici e foarte curat ܈i mult mai frumos decât moldoveneasca, parcă
ar fi munteni cei ce locuiesc aici.
M-am instalat într-o căsu܊ă mică cu lt. Dămăceanu, amândoi mul܊umi܊i căci am
fost bine primi܊i de gazdă. Mă distrez uitându-mă la copiii ce joacă „mija” ܈i-mi
cre܈te inima când văd joc românesc ܈i mai ales cum grăiesc numai române܈te.
Am încălecat un cal a lui Pretorian ܈i am plecat împreună spre Toceni, sat
românesc, sat mare ܈i frumos. La înapoiere ne-am oprit la conacul Atanasiu, azi
devastat de solda܊ii ru܈i ܈i popula܊ia dimprejur. Mă plimb prin încăperile pustii ܈i
văd că trebuie să fi fost aici o gospodărie bine înjghebată.
17 ian. Leky. Zi cu cea܊ă. Plec în inspec܊ia ܈coalelor care au început a func܊iona
regulat. Pe uli܊i, am lipit afi܈e pentru popula܊ia basarabeană ca să nu se alarmeze de

11

După încheierea la 22 noiembrie/5 decembrie 1917 a armisti܊iului de la Brest-Litovsk dintre Rusia
܈i Puterile Centrale, trupele ruse܈ti bol܈evizate, retrase de pe frontul din Germania ܈i România, în
drumul lor spre Ucraina ܈i Rusia, precum ܈i trupele de prizonieri germani ܈i austro-ungari care se
îndreptau spre ܊ările lor încălcau ordinea ܈i legalitatea, destabilizând via܊a social-economică ܈i
politică a Basarabiei. La 6 ianuarie, guvernul basarabean solicită guvernului român ajutor militar
pentru apărarea liniilor ferate ܈i a depozitelor de aprovizionare. Guvernul român acceptă să trimită
trupe militare pe teritoriul Basarabiei pentru restabilirea ordinii. Marele Cartier hotără܈te trimiterea
ordinelor de opera܊ii trupelor române: „Două divizii de infanterie ܈i două de cavalerie vor începe
imediat mi܈cările spre a trece Prutul. Divizia a II-a trebuia să pătrundă în Basarabia între Ungheni ܈i
Leova ܈i să înainteze în direc܊ia Chi܈inău. Divizia a 13-a trebuia să treacă pe la Cahul, spre a ocupa
Basarabia de sud. Între cele două divizii, legătura o va face divizia a 2-a de cavalerie (la care a luat
parte ܈i C. Sănătescu cu escadronul său). În sectorul Basarabiei de Nord, Divizia I de cavalerie va
opera în direc܊ia Băl܊i-Soroca, până la marginea regiunii ocupate de austrieci, în jude܊ul Hotin”
(Const. Kiri܊escu, op. cit.., pp. 86-87).
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sosirea noastră. Aflăm vestea cum că căpitanul Vasilescu Iosif a fost împu܈cat la
Cahul, pe când intra în sat în capul escadronului; solda܊ii săi de ciudă au trecut
popula܊ia prin sabie.
La dejun ascultăm povestirea incidentelor de la Gala܊i dintre trupele noastre ܈i
cele ruse, povestite de un soldat basarabean, martor ocular, ܈i care acum a venit
acasă.
Am întâlnit pe Lt. Colonel Petrescu D-tru din intenden܊ă ܈i cu fratele său,
Gheorghe, cu care am copilărit; ei se găsesc la Leova ܈i mi-a făcut plăcere
revederea lor după un foarte lung timp.
18 ian. De diminea܊ă am fost de܈teptat, era ordinul diviziei ca imediat oamenii
܈coalei să-i trimit la corpuri.
Când sosim la Tiganca, regimentul se pregătea de plecare. Am trecut prin satele
Epureni, Kaneja, Porumbe܈ti, Tătără܈eni, sate numai de români, ܈i pe înnoptate
ajungem în Borogany, unde trebuie să cantonăm. E întuneric tare de nu vedem pe
unde călcăm ܈i de-abia găsim locurile destinate pentru instalare. Cu Carp ܈i
Chiricu܊ă tragem la casa unui român, care ne prime܈te bine ܈i ne pregăte܈te de
mâncare.
19 ian. Noapte agitată, căci până să se dea ordinul pentru ziua următoare ne-a
apucat miezul nop܊ii. Apoi, pe la ora 3 a sosit alt ordin: să luăm parte cu Reg. 6 R ܈i
Reg. 2 pe jos la dezarmarea ru܈ilor din Col Desguize.
Am pornit din cantonament la 12, însă până în marginea satului am fost opri܊i,
ac܊iunea începând mai târziu. Am stat cu to܊ii într-o casă, unde cu Bogdănescu am
avut vin, s-a jucat căr܊i. În fine, pe la ora 16 am pornit, eu comandam un divizion, 2
sec܊ii mitraliere ܈i 1 sec܊ie artilerie. Întreaga mi܈care a fost un fel de teatru, căci
ru܈ii nu aveau de gând să se bată. Esc. 3 a făcut o captură bogată de trăsuri ܈i cai.
Din Col Desguize, pe înserate, am luat-o spre Ialpuzel, unde trebuia cantonat,
deci mai aveam vreo 18 km, dar la Tanak suntem opri܊i ܈i ne schimbă direc܊ia la
Bestemak. Am luat călăuză, căci se făcuse negură de nu zăream drumul. De la
Tanak la Bestemak, 12 km care au fost penibil de executat, fiind întuneric ܈i cu to܊ii
obosi܊i ܈i nemânca܊i. Am mers până la miezul nop܊ii ܈i am intrat în Bestemak fără
cuartiruire, fără să ne dăm seama pe unde mergem.
20 ian. Am luat-o pe o uli܊ă ܈i am început a scula lumea să ne primească prin case.
Am intrat ܈i noi la una: nu foc, nu bagaje, nu mâncare. Numai la ora 3 ne-au sosit
bagajele ܈i am mâncat pu܊in. Eram cu Chiricu܊ă ܈i, mor܊i de oboseală, ne-am trântit
după cuptor dormind în cea mai mare mizerie.
De diminea܊ă, mă duc la maiorul Cap܈a, care a nimerit o casă mai bună ܈i l-am
găsit cu mai mul܊i ofi܊eri. Am luat ceaiul la ei ܈i am mâncat pu܊ină brânză, apoi la
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10:30 ne-am pus în mar ܈spre Ialpuzel, unde am ajuns la 12 ܈i unde ne-am găsit
trenul regimentar ܈i popota. Facem doar un popas în acest sat.
La 14:30, am ܈i plecat cu escadronul pentru a închide intrarea de la sud de
Grădi܈tea, unde se găsesc ru܈i. Reg. 2 pe jos va ataca satul dacă ru܈ii se vor opune
la dezarmare. Am trecut prin satul nem܊esc Blagodate, unde locuitorii ni se plâng
că ru܈ii le-au făcut stricăciuni enorme. Vine ܈i Reg. 2 pe jos ca să dezarmeze ܈i
trupele din acest sat, după ce terminase cu Grădi܈tea. M-am întâlnit cu Georgescu
܈i Madancovici.
Am plecat ܈i eu spre Grădi܈tea, bucuros că intru devreme în cantonament. Am ܈i
norocul de a găsi o cameră curată ܈i caldă. Îmi instalez escadronul, dau ordine de
perchezi܊ionarea caselor ܈i de patrularea în timpul nop܊ii.
21 ian. Ne-am odihnit bine peste noapte, cam tare scândura pe care am dormit, însă
n-am prea luat în seamă. De diminea܊ă ne-am pregătit de plecare. Vreme friguroasă
܈i cea܊ă.
La intrarea satului Saidac ne-am oprit ܈i am pornit în scotocirea satului, unde am
mai dat de câ܊iva ru܈i pe care i-am dezarmat. Am pornit apoi peste dealuri, prin
păduri, ܈i în fine am ajuns la Răzeni, pe care îl înconjurăm ܈i gonim pe ru܈i
instalându-ne noi. Primim ordinul ca să nu dezarmăm pe solda܊ii de aici fiind
moldoveni.
Am găsit o cămăru܊ă la o prăvălie, unde m-am instalat cu Chiricu܊ă. Au venit
apoi mai mul܊i ofi܊eri pe la noi stând de vorbă până la ora mesei când ne-am
îndreptat spre popotă. Am avut un bor܈ ܈i iahnie de pe܈te. Peste drum de mine, a
fost o nuntă unde poporul s-a înveselit toată noaptea.
22 ian. Am dormit bini܈or, de܈i m-au trezit noaptea cu un ordin ce trebuia executat
ziua. Toate escadroanele au trimes recunoa܈teri către satele vecine.
Am inspectat cantonamentul în speran܊a că vom mai sta în Răzeni, dar ܈i sose܈te
ordinul de a ne pune în mar ܈spre Bender, unde se aude tunul. O zăpăceală
nemaipomenită din cauza unei rele conduceri. Plecăm la 12 fără ca să mănânce nici
ofi܊erii, nici trupa ܈i nici caii, dar ce le pasă celor mari.
Am pornit prin Puhoi la Gemenea, unde am făcut o haltă de 1 ceas, având
norocul să dăm peste o gospodărie care ne-a dat lapte, ouă ܈i brânză. Din Gemenea
am pornit la ora 17, am trecut prin 2 sate nem܊e܈ti sărăcăcioase, dar curate ܈i în fine
la ora 21, intrarăm în satul Farladany, pe un întuneric de nu vezi unde calci.
Sunt indispus, căci văd nepriceperea că ne conduce ܈i mă tem să nu dăm gre܈
cum s-a întâmplat până acum. Oamenii ܈i caii sunt rup܊i de oboseală, căci sunt unii
din ei care au călcat 60 de km fără mâncare ܈i fără apă.
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23 ian. La 12 a venit ordinul de plecare căci trupele noastre au fost respinse din
Bender de bol܈evici. Am plecat iar nemânca܊i, am ocolit pe la sudul satului Liska
luând pozi܊ie la cota 120. Cu escadronul am plecat în recunoa܈tere spre Azuncea,
unde n-am găsit nimic, dar am căpătat de mâncare de la o femeie.
Spre seară, primim ordin de a intra în Liska în cantonament de alarmă. Pe când
coboram în sat, am fost văzu܊i de artileria du܈mană, care ne-a aruncat câteva
proiectile ce-au trecut deasupra noastră. Caii au rămas cu ܈eile pe ei într-o curte,
noi am intrat într-o casă unde ne-am culcat 4 ofi܊eri: eu pe o bancă lângă cuptor,
Cap܈a în pat, iar Leon cu Chiricu܊ă pe o altă bancă.
24 ian. Peste noapte am fost trezi܊i cu fel de fel de ordine. Diminea܊a ne-am dus la
o casă, unde ni s-a dat lapte ܈i ouă; casa era plină de refugia܊i înspăimânta܊i din
Bender.
Am încălecat ܈i am pornit prin Gîrbovă ܊la Bulboaca, unde se găse܈te brigada
de infanterie a colonelului Meleca. Reg. 7 R ܈i 6 R vor face brigadă pentru
opera܊iile viitoare ale Diviziei 11. După ce ne dă ordine pornim iar în Liska unde
ajungem spre seară, a܈a că am făcut un drum degeaba, când ar fi putut numai
adjutantul Regimentului să facă acest mar܈, scutind caii ܈i oamenii de oboseală
zadarnică. Iară܈i lipsă de conducere.
În Liska am tras la vechea gazdă, care s-a îndurat să ne facă un bor ܈de varză,
care ni s-a părut grozav de bun din cauză că eram înflămânzi܊i. La Bulboaca am
dejunat bine în casa unor rusoaice fugite din Bender.
25 ian. Ne-a venit ܈i ordinul de opera܊ie, ca să atacăm Benderul 12 . Artileria a
început bombardamentul pe întuneric, iar în faptul zilei vine ܈i Regimentul 6 R ܈i
împreună pornim spre Bender. La ie܈irea din Li܈ca ne-am masat, apoi ne-am
desfă܈urat ܈i-am pornit nebuni spre Bender intrând pe la sud, iar infanteria pe la
vest.
O goană pe străzi, focuri trase de prin case, mor܊i în܈ira܊i pe uli܊e, case
dărâmate, altele în flăcări, lume îngrozită care ܊ipă; este îngrozitor o luptă de
localitate.
Brigada a descălicat, numai Escadronul meu a rămas în Bender să păzească caii
la mână, iar trăgătorii no܈tri în goană au ܈i trecut Nistrul. Escadronul 3 din Reg. 7 R
este prima trupă română care a trecut Nistrul.

12

La 8 ianuarie 1918, trupele române atacă Benderul. Comandantul Brigăzii a 22-a, care conducea
opera܊iile împotriva Benderului, dă ordin ca trupele române să rămână pe înăl܊imile unde se
dăduseră luptele în a܈teptarea ajutoarelor. La 4 februarie după un bombardament prelungit dă un
atac concentric cu ܈ase batalioane de infanterie, trei baterii ܈i un escadron de cavalerie. Benderul
este cucerit împreună cu cetatea ܈i cu podul său de peste Nistru. Un imens material de căi ferate ܈i
de război au căzut în mâinile românilor. (Const. Kiri܊escu, op. cit., p. 91-92).
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În timpul acesta, am intrat într-o casă, unde totul era răscolit ܈i devastat. Trebuie
să fi fost casa unei persoane mai culte judecând după frumoasa bibliotecă rusă ܈i
jidovească ce era, precum ܈i după copii de tablouri ܈i aranjamentul mobilei. Am
luat ܈i eu 2 volume: „Mon frère Yves” a lui Pierre Lotti ܈i „Tartarin sur les Alpes”
a lui A. Daudet.
Alături am găsit o magazie cu efecte ruse܈ti, unde am băgat escadronul ܈i
mitralierele să se echipeze cu cizme noi ܈i rufărie.
Am trecut apoi ܈i noi Nistrul cu caii la mână pe un pod frumos ܈i solid. Văd
cetatea Benderului ܈i cuget în urmă la vremurile lui ܇tefan cel Mare ܈i Ioan Vodă
cel Cumplit, care ܈i ei au luptat pe aici. Toate le-a ܈fi crezut, dar ca să trec cu
armata peste Nistru, asta niciodată. Am intrat în Benderul rusesc, unde ardeau
casele. Reg. 7 R a primit ordin să se înapoieze la Lisca. La trecerea prin Bender neam oprit ca să luăm efecte pentru celelalte escadroane. Solda܊ii au răscolit
prăvăliile ܈i au venit cu fel de fel de lucruri. Am luat ܈i eu o ܈ea, o geantă de
coresponden܊ă, foi de cort, o crava܈ă ܈i alte mărun܊i܈uri. Benderul era în plină
devastare de trupele noastre ܈i de popula܊ia civilă. Jalea te apuca să vezi cum într-o
clipă se spărgeau u܈ile ܈i geamurile ܈i cum se îndesau cu to܊ii la jaf. Câ܊i oameni nu
or rămâne pe drumuri în urma acestor jafuri săvâr܈ite de bestia omenească, care n-a
încetat să tacă în om chiar după atâtea veacuri de civiliza܊ie. Am trecut prin Bender
cople܈it de gânduri urâte, căci eu nu am visat a܈a războiul, ci mai cavalere܈te.
Cadavrele de bătrâni ܈i femei în܈irate pe drum îmi vorbesc de păcăto܈enia noastră.
Ne-am reîntors la Liska unde ne-a venit ܈i popota ܈i de abia astă seară mâncăm
cu to܊ii. Peste noapte am pus un pluton în avant posturi, iar noi ne-am culcat parcă
mai lini܈ti܊i.
26 ian. Am dormit mai bine căci am luat din Bender un pat de campanie pe care lam ܈i inaugurat, cedând banca de lângă sobă lui Chiricu܊ă, iar Leon s-a culcat pe
masă.
Se face inventarierea pradei aduse din Bender, căci fiecare a crezut să se
completeze. Regimentul a cărat enorme cantită܊i de provizii, în special zahăr bucă܊i.
După masă am stat de am primit ni܈te alimente oferite de săteni pentru solda܊ii
regimentului.
27 ian. După amiază am plecat cu 2 plutoane ܈i 2 mitraliere pe care le-am instalat
la Chi܊cani, pe malul Nistrului, în fa܊a ora܈ului Tiraspol. L-am lăsat pe Leon acolo
să supravegheze trecerea de peste Nistru. În Chi܊cani am văzut o mănăstire de
călugări foarte frumoasă. De acolo am plecat la Ozmocea unde era Esc. II. Fiind
întuneric am rătăcit drumul, dar m-am descurcat repede. M-am întors apoi la Liska
pe un întuneric grozav. Toate aceste zile le-am făcut în spinarea Luciei, tot ei îi fu
hărăzit să mă treacă Nistrul, dar a început să slăbească tare ܈i simt cum i se duc
puterile.
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29 ian. Pornim pe un timp admirabil ܈i ajungem la Cău܈eni, unde era Reg. 11 R.,
care ne ospătează. Cău܈enii este un târg mare ܈i foarte populat de cei ce au fugit din
Bender. Pornim la drum din nou ܈i spre seară picăm în Monizir (Grafinia). Intru
repede în cantonament pentru că am numai un pluton, celelalte fiind împăr܊ite;
a܈tept însă plutonul lui Olivenbaum să sosească în noaptea asta.
De diminea܊ă plecăm din Monzir, trecem prin Amovka, o cătună rusească, apoi
intrăm în satul nem܊esc Hoffnungsthal, un sat mare ܈i frumos, unde ne oprim un
sfert de ceas. O nem܊oaică ne ospătează cu brânză, cârna܊i ܈i tobă.
Pornim mai departe ܈i intrăm în alt sat nem܊esc, Klasnic, tragem la o casă mare
unde ne prime܈te cu mâncare. După o oră pornim din nou. Cerul s-a nourat ܈i a
început a ploua, vântul suflând tare dinspre vest. Coborâm un deal ܈i iată-ne în
Crasna, tot sat nem܊esc, aici vom cantona. Satul Crasna este un sat mare ܈i curat,
cum nu se vede pe la noi. Casa în care sunt găzduit are un aspect irepro܈abil,
camera curată, poate cea mai bună ce o întâlnesc de când sunt în campanie.
1 febr. Crasna. Ne petrecem ziua în a aranja căru܊ele ܈i a face un control al
oamenilor ܈i cailor, căci prea se zăpăciseră toate.
3 febr. Am primit ordinul de a recunoa܈te satul Tamurski. Am plecat cu escadronul
܈i cu o sec܊ie de mitraliere, însă fiind viscol ܈i drumurile încurcate ܈i înzăpezite, am
rătăcit ܈i m-am pomenit spre Klasnic. De aici iar am ocolit ܈i după mari sfor܊ări am
ajuns în satul hotărât. Am avut o vreme mizerabilă, cu vânt rece din fa܊ă, de-܊i era
milă de solda܊i. Eu am dus-o bine cu mantaua mea rusească pusă peste dolman.
Tamurski e sat rusesc, dar sunt ܈i câ܊iva moldoveni; la casa unuia dintre ace܈tia
am nimerit ܈i ne-a prins bine că ne-a dat de mâncare. Am perchezi܊ionat satul ܈i la
16 am plecat luând călăuză. Am venit prin Vasnesienska ܈i am ajuns în Crasna la
ora 20.
5 febr. Adunarea regimentului în fa܊a bisericii din Crasna pentru degradarea unui
plutonier, care s-a făcut vinovat de furt.
6 febr. A venit Ralet ܈i Diamant care ne aduc jurnale ܈i ve܈ti: de abia acum aflăm
de schimbarea guvernului în ܊ară 13 .
7 febr. Ultima zi în Crasna, căci am primit ordinul să plecăm.
Se contramandează ordinul de plecare spre bucuria tuturor căci suntem bine
instala܊i.

13

Pentru a motiva amânarea răspunsului la ultimatumul adresat de Puterile Centrale la 23 ianuarie/5
februarie 1918, pentru începerea negocierilor păcii separate, guvernul Ion I.C. Brătianu
demisionează la 26 ianuarie/6 februarie 1918. Regele a încredin܊at formarea unui nou guvern
generalului Alexandru Averescu, care avea să se constituie la 29 ianuarie/11 februarie 1918. (C. Gh.
Marinescu, op.cit., p. 280).
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9 febr. Mi-a venit ordinul de mutare la Divizia 16, a܈a că peste câteva zile voi fi
silit a porni în pribegie.
12 febr. De diminea܊ă ne-am pregătit de plecare ܈i am inventariat o coloană
rusească căreia i-am oprit caii ܈i căru܊ele. Acest fapt m-a indignat căci i-am lăsat în
drum, o mână de nenoroci܊i.
La 13:30 am pornit călare spre Tarutino. Timpul frumos, numai că era noroi.
Mar܈ul a fost foarte scurt a܈a că la 15 intrăm în Tarutino, care este un târg mări܈or
cu multe prăvălii, case frumoase, o biserică luterană impunătoare, un liceu, o ܈coală
superioară de fete ܈i patru ܈coli primare. Toate bune, dar locuri de cai pu܊ine ܈i
furajul lipse܈te. Sunt găzduit la casa unor nem܊i care mă primesc bine.
13 febr. După masă am fost la colonel unde am primit un ordin: trebuia să plec cu
un deta܈ament spre Akerman spre a cerceta satele Nicolaevca ܈i Culevcea, din care
s-a tras foc omorând un cal ܈i un soldat din Esc. II.
15 febr. Tarutino. Mihăilescu aduce ܈tirea că s-ar fi început tratativele de pace la
Foc܈ani 14 .
17 febr. Regimentul a primit ordin de plecare; m-am sculat repede ܈i am trecut pe
la casierie ܈i popotă spre a-mi termina socotelile. Mi-am luat rămas bun de la
Escadron; mi-am încărcat bagajele, ܈i pe când regimentul ie܈ea pe bariera Crasnic,
eu ie܈eam pe aceea a Leip܊igului. O zi splendidă; merg călare cu gândurile departe.
Trec prin Leip܊ig; la Romanovca am norocul să dau de Turel Sturza, care mă
prime܈te cu cea mai mare prietenie.
18 febr. De diminea܊ă, la gara Basarabskaia unde îmbarcăm. Peronul gării, plin de
ru܈i ce merg la Bender. Am dejunat în gară la Lascarache, care era comandantul
acestei gări. Trenul dinspre Bolgrad a sosit cu întârziere ܈i s-a umplut pe dată cu
ru܈i, de aceea mi-am întins patul de campanie în vagonul cu cai. Trenul a mers
foarte încet, cu opriri mari prin sta܊ii, a܈a că seara de-abia am ajuns la Cău܈eni unde
s-a oprit peste noapte, pentru a nu aduce atâ܊ia ru܈i în Bender în timpul nop܊ii. Am
dormit destul de prost fiind frig ܈i sgomot.
19 febr. Când am ajuns în Bender, trenul spre Ia܈i plecase. Iată-mă dar silit de a
sta o zi în drum. Am fost prin ora܈, tot pustiu ܈i dărâmat cum l-am lăsat pe 25
ianuarie. În gară, un convoi de ru܈i ce-܊i dau impresia unei cirezi de vite; sunt

14

Tratativele referitoare la condi܊iile armisti܊iului dintre delega܊iile rusă ܈i română ܈i cea germanoaustro-ungară au început la Tecuci ܈i s-au finalizat la Foc܈ani la 26 noiembrie/9 decembrie 1917. În
cursul dezbaterilor s-a hotărât ca for܊ele ruse ܈i cele germano-austro-ungare să încheie un armisti܊iu
provizoriu, “până în momentul când chestiunea războiului sau a păcii va fi decisă în Adunarea
Constituantă a întregii Rusii” iar pentru „Armatele române-preciza armisti܊iul- care operează sub
ordinele generalului Prezan ܈i care fac parte din frontul român încheie ܈i ele această conven܊ie,
pentru timpul cât va dura armisti܊iul armatelor ruse de pe frontul român”. (România în anii primului
război mondial, vol. II, Bucure܈ti, Editura Militară, 1987, p. 430).
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escorta܊i spre a fi trecu܊i peste Nistru. În vagon avem o sobă, fiind răcoare am pus
să facă foc.
Am umblat prin gară unde am întâlnit pe maiorul Isvoranu, comandantul pie܊ei
Bender, pe Lt. Col. Ghica de la 2 Ro܈iori ܈i pe Lt. Col. Petrovicescu, care venise
din Ki܈inău pentru o anchetă. Am dejunat la un restaurant din ora܈, apoi m-am
culcat pu܊in. Am fost din nou la plimbare ܈i am întâlnit pe Voina. Pentru masa de
seară m-am dus la restaurant, unde am întâlnit mai mul܊i ofi܊eri de infanterie,
printre care pe căpitanul Marin Me܊ulescu, fostul meu profesor de istorie la liceul
Carol din Craiova. Am venit apoi în gară ܈i m-am culcat în vagonul meu.
20 febr. M-am trezit diminea܊a la Ki܈inău; m-am dat jos prin gară. Am întâlnit pe
căpitanul Demetriad din Craiova, pe care l-am luat cu mine în vagon. Vreme urâtă,
a început a ninge. Am dejunat în vagon.
În Ungheni ne-am oprit mult, tot a܈a ܈i în celelalte sta܊ii până în apropiere de
Ia܈i, când trenul a stopat definitiv, linia fiind blocată. Am luat-o pe jos ܈i am ajuns
la Comandamentul Diviziei. De aici am fost la Comenduire ܈i în fine de abia am
găsit pe Nicolescu, care se mutase.
21 febr. Am dormit la Nicolescu. Am fost la Divizie de mi-am aranjat caii, apoi
bagajele. Pe stradă, lume multă. A apărut suplimentul de avansări. Circulă zvonuri
de o pace mizerabilă. Întâlnesc pe Cristescu ܈i Mazăre.
După amiază am fost pe la Cercul Militar.
22 febr. Îmi iau biroul în primire: sunt ajutorul lui Dragomirescu la opera܊ii.
Deocamdată văd că nu am nimic de făcut.
23 febr. Am fost la biroul Decora܊iilor de am primit Coroana României.
24 febr. Pe stradă, mare forfoteală căci pleacă misiunea franceză 15 .
26 febr. Am condus la gară un ofi܊er rus, care este trimis la Bender. M-am întâlnit
cu Jean. Am fost la cinematograf. A venit la Ia܈i Marghiloman. Aflăm ve܈ti asupra
păcii.
1 mart. Zi ploioasă. Am primit ordin de a merge să mă instalez în gara Socola
pentru a supraveghea trupele ruse ܈i ucrainene de acolo. Am fost cu automobilul la
Socola, însă cea mai mare parte din ru܈i a plecat.


15

La 8 martie 1918, generalul francez H. Berthelot, după o discu܊ie amplă cu noul prim-ministru,
generalul Al. Averescu, i-a adresat întrebarea: „Mai există vreo ܈ansă ca România să nu accepte
condi܊iile care i-au fost puse ܈i să reia lupta? Dacă da, eu rămân, dacă nu, plec”. Răspunsul lui
Averescu a fost:„Nu! Preiau condi܊iile impuse; nici măcar nu vreau să le discut pentru a nu avea
aerul că le accept” (C. Gh. Marinescu, op. cit., p. 280).
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9 mart. M-am prezentat la Divizia 16 de plecare, apoi la Dragomirescu ne-am dus
la M. St. M., unde ne-am prezentat de sosire. Am fost repartizat la Biroul
Rechizi܊iilor, unde va fi mult de lucru.
10 mart. Am început serviciul câte pu܊in. Masa o iau acum la M.St.M. Orele de
serviciu sunt convenabile.
11 mart. E Duminecă, serviciul suspendat, am fost la Mitropolie, cor frumos, lume
prea multă. După amiază am vrut să mă duc pe la col. Rosetti, nu l-am găsit acasă.
M-am dus la generalul Razu, unde era lume strânsă. Seara, la teatru am văzut
„Suzeta” de Brieux, în care D-na Eliza Popescu a jucat admirabil.
12 mart. Au sosit prizonierii de la Soproniek (Austria). Găsesc o mul܊ime de
cunoscu܊i: Cepleanu, Axente, Gărdescu, Bernescu, etc.
Englezii au mâncat o bătaie stra܈nică de la nem܊i, se vorbe܈te de 30.000
prizonieri ܈i 400 tunuri.
13 mart. Vreme rea, a început să ningă ܈i s-a făcut noroi pe drum. Vin mereu
ofi܊eri prizonieri ܈i cei ce se demobilizează. Am intrat de vreme acasă.
16 mart. E frig, parcă acum ar începe iarna. Am citit piesa lui Bernstein „La
Griffe”, mult inferioară celorlalte piese ale lui. Seara la teatru, „Madame
Butterfly”, foarte bine montată ܈i bine cântată atât de Drăgulineasca, cât ܈i de
Rebega ܈i Costescu Duca.
17 mart. La birou, mult de lucru cu întocmirea tabelelor de pre ܊maximal. S-a
prezentat ܈i Pastia Fotache la biroul instruc܊iei. Tratativele de pace s-au întrerupt
din nou.
20 mart. Am fost la teatru unde s-a jucat „Nora” de Ibsen. Mariora Ventura a jucat
admirabil, tot a܈a ܈i Manolescu, Bulandra mi s-a părut mai slab.
23 mart. Colonelul Eliad m-a chemat întrebându-mă asupra dorin܊elor de a pleca la
܇coala de Cavalerie. Tot în acest sens m-a întrebat ܈i generalul Ionescu Marin.
24 mart. Sosesc prizonierii din Austria ܈i Bulgaria, ace܈tia din urmă sunt într-o
stare mizerabilă, le plângi de milă. Printre ei găsesc unii ce au fost lua܊i la Cocimar
la 21 august 1916 când era să cad ܈i eu prizonier 16 . Printre cei de la Sopronek a
venit ܈i Titu Alexandrescu.


16

În perioada 19-24 august (1-6 septembrie 1916), când au avut loc luptele la Turtucaia,
Regimentul 10 Călăra܈i, aflat în pozi܊ie de apărare la grani܊a sudică a Dobrogei este atacat de trupele
bulgare ܈i riposta sa este fermă. Escadronul 4, comandat de căpitanul C-tin Sănătescu, se afla în
misiune de acoperire a frontierei în zona vămii Kuiudjuk ܈i se va distinge în luptele de la Conak
Kuiudjuk ܈i Cocimak, asigurând retragerea în ordine ܈i cu tot materialul. (România în războiul
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25 mart. Pe stradă se împart cocarde pentru „Orfanii de Război”.
26 mart. Sosesc mereu prizonieri 17 .
27 mart. Sosesc mereu prizonieri. Timp frumos.
28 mart. Pe străzi, arborate steaguri ܈i lipite afi܈e ne vestesc alipirea Basarabiei.
Nici un entuziasm din cauza vremurilor grele.
Mi-a venit plutonierul major Darie, apoi un alt soldat din Reg. 7 R., care mi-a
adus o scrisoare de la colonelul Cihosky.
30 mart. Serviciul suspendat, ordin circular să mergem la gară să primim Sfatul
Яărei din Basarabia. Mi-am în܈irat decora܊iile pe piept, mi-am încins sabia pe care
nu o mai atârnasem de un an ܈i mai bine ܈i am pornit la gară. La 10, a venit trenul,
lume multă, entuziasm pu܊in. De aci, la Mitropolie, serviciu religios apoi defilare.
Lumea umpluse trotuarele. După amiază, horă la statuia lui Cuza, unde au jucat ܈i
membrii familiei regale. Seara, retragere cu tor܊e. Nu ܈tiu de ce, dar toate mă lasă
rece ܈i privesc cu neîncredere.
1 apr. Ora܈ul a intrat în lini܈te din nou, căci Sfatul ܉ării a plecat la Ki܈inău, iar
Mini܈trii no܈tri s-au întors la Bucure܈ti spre a relua tratativele de pace.
3 apr. Mi-am făcut raport de mutare la ܇coala de Cavalerie, să vedem cum voi
nimeri-o.
24 apr. A venit zvonul de pace că s-a semnat. În fine!
26 apr. Ia܈i. Au venit jurnalele din Bucure܈ti cu tratatul de pace. Un dezastru
pentru noi, am sim܊it o durere nespusă 18 .


mondial, vol. I, Documente-Anexe, Imprimeria Na܊ională, Bucure܈ti, 1934, p. 561, p. 568; Eugen
Ichim, op. cit. p. 18.)
17
Cu toate eforturile depuse de statul român, ac܊iunea de repatriere, mai ales a prizonierilor afla܊i în
Rusia ܈i Italia, proveni܊i din rândul românilor care luptaseră în fosta armată austro-ungară, a fost
extrem de dificilă, prelungindu-se mul܊i ani după încheierea războiului.(Luchian Deaconu, Otilia
Gherghe, Ofiаeri craioveni prizonieri de război 1916-1918. Mărturii zguduitoare, Editura Sitech,
Craiova, 2010 p. 81).
18
Prin tratatul de pace de la Bucure܈ti, semnat în palatul de la Cotroceni, la 24 aprilie/7 mai 1918,
Puterile Centrale impuneau României condi܊ii grele atât teritoriale, cât ܈i economice: Dobrogea era
cedată inamicului, România beneficia de un culoar, care îi asigura accesul spre Marea Neagră; o
importantă parte a zonei muntoase, în suprafa܊ă de 5.600 km², în care se aflau 131 comune ܈i sate,
cu 724. 957 locuitori, intrau în stăpânirea Austro-Ungariei. Statul român trebuia să cedeze
Germaniei întregul surplus de cereale. Germania monopoliza ܈antierele navale, industria petrolului
܈i a lemnului. Germania î܈i păstra în România întregul său poten܊ial de război. Starea de război a
fost înlocuită cu starea de ocupa܊ie. Regimul a fost terorist, iar jaful organizat în detalii. În cei doi
ani, cât a durat ocupa܊ia, au fost scoase din ܊ară: 1.273.182 tone grâu, 495.370 tone porumb, 94.613
de alte cereale ܈i leguminoase etc. Ocupan܊ii au luat 530.345 de cai, 641.617 bovine, 37.205.980 oi
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28 apr. Au venit nem܊ii la Ia܈i, ܈i umblă pe drum ca la ei acasă, ba ne ܈i salută
obligându-ne a răspunde.
30 apr. Vreme urâtă ܈i noroi. Citesc în jurnalele din Bucure܈ti moartea lui Co܈buc.
Aici, la Ia܈i, a murit Delavrancea. Coinciden܊ă fatală să pierdem două talente; după
un faliment vine ܈i alt faliment literar.
10 mai. S-au dus serbările de altă dată: nu se mai aud muzici, nu fâlfâie stindarde,
nu vezi solda܊i găti܊i de paradă; e jale peste tot 19 .
Prin bogata ܈i diversa informa܊ie pe care o cuprinde, jurnalul căpitanul
Constantin Sănătescu reprezintă un document important pentru cunoa܈terea
curajului, dârzeniei, faptelor de eroism, dragostea de ܊ară ale solda܊ilor români în
luptele pentru apărarea teritoriului ܊ării, pentru făurirea României Mari.

Sublocotenent (1908)

Căpitan (8 ianuarie 1916)



܈i 3.560.812 porci. Distrugerile provocate de război, prezentate Comisiei repara܊iilor, s-au ridicat la
17,722,307,999 franci aur. (Academia Română, Istoria românilor, vol. II, tom II, pp. 449-450).
19
Odată cu reintrarea României în război la 28 octombrie/10 noiembrie 1918 alături de Antantă,
regimul stabilit prin Pacea de la Bucure܈ti devenea nul. Declarând război Germaniei, trupele române
au intrat simultan alături de trupele aliate în teritoriile române܈ti ocupate. Victoria Alia܊ilor asupra
Puterilor Centrale a facilitat procesul întregirii statale a României, proces care s-a definitivat la 1
Decembrie 1918.
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Maiorul Constantin Sănătescu în biroul de campanie pe front (1917)

Placă cu decoraĠiile primite de Constantin Sănătescu în Primul Război Mondial
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Mărturii ale trecutului: două scrisori de pe frontul din
Caucaz din cel de-al doilea război mondial.
Raа Jana Daniela
Recent, două scrisori trimise de pe frontul de răsărit din al doilea război
mondial ܈i un ordin de serviciu, au fost donate cabinetului de istorie al ܇colii
Gimnaziale Nr.1 Motru, prin amabilitatea familiei Bejinaru Aurel si Elisabeta din
Motru.
Aceste documente au fost mo܈tenite de familie pe linia feminină,
apar܊inătorul de drept fiind doamna Vetu܊a Frunză din Cernaia, jude܊ul Mehedin܊i,
so܊ia soldatului Ioan Frunză ܈i mătu܈a după mamă a doamnei Elisabeta Bejinaru .
Autorul celor două scrisori este soldatul Ioan Frunză, născut în 29 aprilie
1915 în satul Cernaia, Comuna Corcova , jude܊ul Mehedin܊i si decedat, probabil în
vara anului 1943 pe frontul de răsărit din regiunea Caucaz, la vîrsta de 28 de ani.
Din informa܊iile oferite de urma܈ii după so܊ie, familia Bejinaru, am aflat data
na܈terii si faptul ca tânărul Ioan Frunză a terminat ܈apte clase în satul natal,
Cernaia, apoi a lucrat în agricultură, alături de membrii familiei. S-a căsătorit cu
Vetu܊a Simion în iulie 1941܈i nu a avut urma܈i direc܊i.
Soldatul Ioan Frunză a facut parte din Regimentul 13 Călăra܈i, escadronul I,
contingentul 1937, conform ordinului de serviciu numărul 1178 din 27 noiembrie
1938 ( anexat mai jos) ܈i a fost încorporat la război imediat după căsătorie.
Plecat pe front, în răsărit, alături de armata română, Ioan Frunză a tinut
legătura cu familia prin scrisori, drama tânărului soldat fiind evidentă din versurile
compuse pe linia frontului, mai ales că acasă îl a܈tepta tânăra so܊ie.
Din analiza celor două scrisori-document, „Scrisoare dipe front” ܈i
„Suvenire” se eviden܊iază modul ordonat de exprimare, caligrafia atentă ܈i trăirile
vis-à-vis de persoana iubită.
Documentul „ Scrisoare dipe front” este datat din 4 iunie 1943 din ܊inutul
Caucaz, pe când scrisoarea în versuri „ Suvenire” nu este datată, dar, probabil este
ulterioară deoarece mesajul este unul de rămas bun, pesimist, un adevărat testament
în versuri, ceea ce ne duce cu gândul la o situa܊ie dramatică pe front. De remarcat
este mesajul de la sfârsitul scrisorii, adresat celor de la po܈ta militară „ Domnilor,
va rog pe to܊ii dila po܈ta militară, săm orienta܊i această scrisoare dipe adresa care e
pe plic. Vă rog nu o face܊i pierdută”, ultima propozi܊ie fiind subliniată.
O analiză viitoare, coroborată cu alte surse si informa܊ii din arhive, ne poate
relifa o imagine completă ܈i mult mai amplă a evenimentelor petrecute pe fontul de
răsărit ܈i a dramelor personale ale fiecărui erou care s-a jertfit pentru patrie.
Împrejurările în care a avut loc sfâr܈itul tragic al soldatului Ioan Frunză din
Cernaia nu sunt cunoscute de familie, probabil acesta este ܈i motivul pentru care
so܊ia nu s-a mai căsătorit, păstrându-i vie memoria ܈i în acelasi timp, păstrând cu
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sfin܊enie ultimele scrisori trimise de so܊, inclusiv o hartă a frontului din Caucaz,
decupată dintr-un ziar al vremii, cel mai probabil pentru a identifica locul unde se
afla al său so܊. ( anexa foto )
Pentru a putea în܊elege, pe deplin, drama ܈i povestea aflată în spatele
acestor pagini îngălbenite de timp, se impune ܈i o scurtă analiză din punct de
vedere stilistic ܈i literar, deoarece modul de adresare către so܊ie este unul inedit, în
versuri, ceea ce denotă aplecarea spre exprimarea sentimentelor prin cuvinte care
zugrăvesc emo܊ia, trăirea intensă ܈i singurătatea.
Scrisoarea „dipe front” este scrisă în versuri ܈i exprimă într-un limbaj
simplu ܈i familiar sentimentul de dor care învăluie sufletul soldatului dezamagit de
so܊ia care nu-i răspunde (” Nu am primit niciun răspuns”).
Muzicalitatea versurilor este sus܊inută la nivelul elementar de prozodie, prin
versuri scurte, cu măsură de 7/8 silabe, rimă pereche ܈i ritm trohaic care reflectă o
stare de spirit optimistă. De altfel, la nivelui stilistic, textul scrisorii este sărac în
figuri de stil, remarcându-se compara܊iile „ ca ܈i un trandafir frumos”, „ ca grâul
fără spic” ܈i epitetul „ frumos aurite”.
Dacă primul text este o scrisoare trimisă „dintr-o mare depărtare…..din
܊inutul Caucaz”, cel de-al doilea text, intitulat „Suvenie” reprezintă un adevărat
testament adresat so܊iei, scris într-un tran܈eu, fără o localizare precisă.
Versuile acestei amintiri, „ dar eu scriu o amintire”, exprimă un profund
sentiment de triste܊e provocat de iminen܊a mor܊ii, „ astăzi sunt prin altă lume /
poate mâine noi mai fi”.
Alternarea timpurilor verbale prezent ܈i viitor, forma negativă, transformâ
aceste text al scrisorii intr-un testament pentru so܊ie, căreia îi cere să nu-܈i
risipească tinere܊ea ܈i să nu poarte haine negre, „ Haine negre nu purta / tinere܊ea
nu܊i usca”. Pe de altă parte, verbele la modul conjunctiv „să cite܈ti”, „să aprinzi”,
„să ei”, „să rogi”, „să dea”, răspund dorin܊ei soldatului, ca după moarte so܊ia să se
gândească la sufletul lui ܈i să facă rânduiala cre܈tinească de a-i aprinde o lumânare,
a܈a cum este ritualul cre܈tin în lumea satului mehedin܊ean Cernaia, de pe Valea
Motrului.
Lirismul acestei ultime scrisori, intitulata „Suvenire”, este sus܊inut prin
măsura scurtă de 6/7 silabe ܈i ritmul iambic care reflect starea profund reflexivă,
meditativă ܈i triste܊ea soldatului aflat departe de casă, pe frontul răsăritean al celui
de-al doilea război mondial, probabil într-o încle܈tare dramatică.
Prin scurta analiză ܈i interpretare a acestor scrisori-document, am încercat
să surprind un posibil adevăr istoric, al dramelor de familie provocate de
participarea tinerilor solda܊i români la al doilea război mondial, folosind elemente
ale istoriei orale, îmbinate cu documentul istoric. În acest mod am inten܊ionat să
scot la suprafa܊ă, una din multele pove܈ti de via܊ă ale eroilor necunoscu܊i.
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Un dialog epistolar incendiar
între Grigore Brâncuúi úi Grigore Pupăză
Ion Popescu-Brădiceni
Dan Pupăză
Citim, recitim, cu firească emoĠie, dialogul epistolar dintre eroii Miúcării R.U.I.C.,
Grigore Brâncuúi úi Grigore Pupăză. Sunt patru scrisori de o valoare documentară
incontestabilă; úi sunt preĠioase mărturii pentru rescrierea istoriei României de după 23
August 1944, zi fatală, în care patria ne-a căzut sub cizma sovietico-stalinistă, criminalogenocidică.
Primul din cele patru texte este al lui Grigore Brâncuúi úi este datată 19 mai 1992 úi se
referă la realitatea politică a anului 1992. DenunĠa diversiuni de manipulare, manevre oculte,
acĠiuni de subminare a intereselor reale ale naĠiei române, manevre de păcălire a populaĠiei.
Demască alegerile măsluite din 1990, identice cu cele din 1946 etc.
Cel de-al doilea text este al lui Grigore Pupăză úi deplânge moartea la Arcani a unui
erou din R.U.I.C., învăĠătorul Alexandru StoichiĠescu, român adevărat care a crezut cu
întreaga-i fiinĠă, una de sacrificiu, în rezistenĠa anticomunistă de la Gorj (s.n., I.P.B. úi D.P.).
Îi contrapune flagelul corupĠiei în epoca postdecembristă, una a voluminoaselor dosare
nerezolvate, una a mai-marilor zilei care „fraieresc” mereu electoratul care suferă în
continuare de lipsuri.
Cel de-al treilea text îi aparĠine iarăúi lui Grigore Brâncuúi. Acesta, la 23 noiembrie
1991, îi scrie tot din Bucureúti, unde se stabilise definitiv, îi comunică lui Grigore Pupăză că
urmează să se ocupe de publicarea unor articole despre R.U.I.C. din Gorj.
Luptătorul úi oponentul practicilor comuniste se pronunĠă asupra noii faze critice, de
confuzie úi ambiguitate – anume creată (s.n., I.P.B., D.P.), dar e convins că în cele din urmă
atmosfera va cunoaúte limpezirile de rigoare. Deocamdată sesizează amar că „opoziĠia nu se
prezintă unitar”. Fie vorba între noi, această „opoziĠie” orbită de „tendinĠe disociative” se
regăseúte úi în prezent în aceeaúi situaĠie.
Impetuos cum fusese úi în calitatea de căpitan activ úi doctrinar al Miúcării R.U.I.C.,
Grigore Brâncuúi, folosind tuúe sigure úi arta portretului reductiv la esenĠa morală, îi
reproúează politicianului Nicolae Manolescu lipsa de o perspicacitate mai ridicată; iar lui
Gabrielescu că nu-i mai înĠelept úi cu un limbaj mai evoluat; lui Petre Roman că îi respinge
ideea de a se fi înscris în internaĠionalismul socialist care a fost – cităm din epistolă – „este
albia în care se bălăceúte Comunismul, fie bolúevic, chinez, cubanez, vietnamez etc.”.
De asemenea, nepărtinitor, aspru, judecător absolut, Grigore Brâncuúi subliniază un
mai vechi deziderat: de ce nu au fost aduúi în faĠa unei justiĠii corecte – cităm – „marii
vinovaĠi de suferinĠele îndurate, de peste o jumătate de secol, la noi ca úi în toate Ġările fost
sub cârma U.R.S.S.”. AfirmaĠia lui că acest coúmar dăinuie încă paralel e veridică. Iar
aúteptarea-i că „ceva, ceva va interveni să trezească pe toĠi din prea îndelungul coúmar”
rămâne deocamdată, în aer, până úi azi, la an 2017, din nefericire.
Un tânăr poet gorjean, Silviu Doinaú Popescu, a publicat, în decembrie 2016, după 27
de ani de la RevoluĠia din Decembrie 1989, o carte intitulată chiar „Provincia coúmarului”
care-i desigur exact România actuală. Vocea sa insurgentă e însă singulară, deocamdată, în
Gorjul contemporan. Curajul său e, vai, acoperit de fel de fel de laúităĠi úi nostalgii
retrograde, criptocomuniste.
Cel de-al patrulea text îi revine din nou lui Grigore Pupăză. Aceasta e mai lungă úi
mai consistentă ideatic. Celebrul dascăl úi „jurnalist de front” evocă, úi dânsul, autoritar, o
altă voce singuratică, de data aceasta venind din trecut: Corneliu Coposu, cel ce fusese la un
pas de a fi linúat în Capitală. Acuză spulberarea oricărei nădejdi, îngrijorat, că C.D.R. úi Emil
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Constantinescu nu vor putea topi într-o unitate trainică tendinĠele úi forĠele centrifuge. ùi
previziunile sale s-au vădit întemeiate. Emil Constantinescu s-a declarat învins de „servicii”,
iar prim-miniútrii se schimbau anual, încât guvernarea s-a vădit penibilă, dezastruoasă,
haotică. ùi viziunea funestă că Basarabia nu se va putea descătuúa definitiv de sub „laba
rusească” e probată astăzi de preúedinĠia lui Igor Dodon, un antiromân declarat.
În sfârúit cea de-a treia scrisoare a lui Pupăză către Brâncuúi îl califică pe Câmpeanu
drept „un machiavelic iremediabil”. Constat, acum, că înĠelegerea i-a fost, în epocă, justă, că,
dacă la 20 mai 1990, poporul a manifestat un crez al libertăĠii, acum – oh, acest, persistent
acum (s.n.) – e total dezamăgit. Camerele legiuitoare se dau în spectacol, transformând unele
dezbateri în veritabil ĠaĠalâc. Iar bietul popor e sătul până peste cap de atâtea legi care,
culmea, după scurt timp de la promulgare, sunt găsite imperfecte ú.a.m.d.
Bucureúti, 19 Mai 1992
Mult stimat Domnule Grigore Pupăză,
Abia astăzi reuúesc să mai stăm de vorbă pe această cale. Mai întâi „Adevărat a
înviat!”.
Am fost confruntat cu unele probleme de sănătate privind pe nepoata mea, care a
suportat o operaĠie foarte grea úi care acum este în convalescenĠă cu obligaĠia să meargă
periodic la control; mai face febră úi necesită destul de dese deplasări pentru pansări; de vreo
10 zile, soĠia mea, s-a constatat în urma unor analize, că are colesterolul mai mult decât dublu
faĠă de limita admisă, o accentuată anemie + inima. Am reuúit să procur medicamentele de
care are nevoie úi de câteva zile a început tratamentul. Necazuri inerente, pe care trebuie să le
suportăm fiind mereu încredinĠaĠi că va fi bine.
ViaĠa îúi urmează cursul în condiĠiuni destul de aspre, întărită în mare măsură
nepriceperii úi în mai mare măsură a celor actualii úi foútii beneficiari sunt mari úi se doreúte
continuarea stării existente.
Dar pe plan general, frământările se accentuează zi de zi. Din păcate, opoziĠia
întâmpină greutăĠi nu numai din exterior; Câmpeanu din calcule, cred, neinspirate sau poate
manevrat, de vechile elemente comuniste, a slăbit opoziĠia. El a primit anul trecut o scrisoare
publicată în România Liberă la rubrica „FuncĠionarii umbrelor ies la lumină”. În acea
scrisoare, fostul aghiotant pe lângă Generalul Florea – la PARIS – îl ameninĠă pe Câmpeanu,
că dacă nu execută niúte dispoziĠii, destul de bine precizate – îl distruge.
Enumăr două din acele dispoziĠii: 1) să retragă proiectul depus în parlament, prin care
Câmpeanu cerea să se ia măsuri împotriva unei categorii de foúti comuniúti úi 2) să rupă
„cârdăúia” cu COPOSU.
Deúi au trecut peste 6 luni de la depunerea proiectului, Câmpeanu nu a cerut luarea lui
în discuĠie iar, recent, nu numai că a ieúit din ConvenĠia Democratică dar a solicitat
schimbarea semnului electoral, cu care convenĠia obĠinuse succese în marile oraúe din Ġară. ùi
… dacă Bucureútiul are astăzi ________________________________________________ se
datoreúte 100% ConvenĠiei Democratice. FaĠă de cele de mai sus, sunt îndreptăĠit să cred că
Radu Câmpeanu este victima unuia sau câtorva comuniúti, cu care a avut strânse relaĠii pe
vremea când el era la PARIS. Acum vreo 3 seri, Emanoil VALERIU, care am impresia că se
crede grozav de abil pentru menĠinerea nomenclaturii în fruntea treburilor din Ġară, cu
concursul lui BRUCAN, s-a străduit să-l prezinte pe Câmpeanu ca politician de înaltă factură.
ùi aceasta îmi întăreúte convingerea că Radu Câmpeanu este factorul prin care comuniútii din
sfera mai înaltă úi-au făcut din el o unealtă de mare valoare.
La noi, Comunismul – poate mai mult ca în alte Ġări, a reuúit să-úi menĠină în funcĠii,
elementele cele mai devotate, desigur în schimbul unor mari avantaje.
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Pe 12 Mai, România Liberă elimină din redacĠie pe Mărculescu úi Roúca Stănescu
pentru că ar fi fost informatori.
O manevră, o diversiune, ca atenĠia publică să fie îndreptată spre această categorie de
oameni, ca ceilalĠi – marii vinovaĠi de dezastrul moral úi material în care ne aflăm, să-úi poată
continua nestingheriĠi acĠiunea de subminare a intereselor reale ale naĠiei. PopulaĠia Ġării
poate fi păcălită în continuare prin tot felul de manevre dar sunt convins că Ġările civilizate
sunt atente în cele ce se petrec la noi úi în consecinĠă nu ne
___________________________________.
În Basarabia sunt zilnic victime iar comuniútii de la Moscova cer să se rupă relaĠiile
cu România.
Iliescu úi Guvernul român sunt úi vor rămâne vinovaĠi că nu al luat atitudine hotărâtă,
în momentul când însăúi Moscova anunĠa denunĠarea pactului Molotov – Ribentrop, iar Ġările
Baltice úi-au redobândit independenĠă.
Iliescu nu numai că nu a cerut reafilierea Basarabiei la România dar, prin ruúinosul
tratat, recunoútea consfinĠirea frontierelor stabilite prin pacea de la PARIS.
În prezent actuala conducere se străduieúte să adopte niúte legi restrictive pentru
opoziĠie, ca să-úi poată asigura continuitatea guvernării. Dacă acele legi vor fi votate, opoziĠia
nu trebuie să participe la alegeri. Înainte de alegerile din 1990 personal am depus o scrisoare
la conducerea P.N.ğ.c.d. în care insistam să nu meargă în alegeri, dacă nu se reuúeúte o
alianĠă cu toate partidele anticomuniste întrucât mergând separat úansele de reuúită sunt 0.
InsistenĠele pe lângă partidul liberal au rămas fără rezultat – vina revine în întregime
lui Câmpeanu.
S-ar putea ca vizita Regelui să fi trezit multe conútiinĠe úi să fi creat tendinĠe
favorabile monarhiei dar aceasta nu are nicio importanĠă în niúte alegeri măsluite ca în 1990
ca úi în 1946.
SperanĠa rămâne în destinul, care ne dă aspre lecĠii dar ne scoate din încurcătură –
poate vom învăĠa ______________________________________.
Închei această modestă scrisoare dorindu-vă atât Domniei Voastre cât úi Doamnei
sănătate deplină úi mulĠumire.
Grigore Brâncuúi
P.S. Am văzut scena cu demisia lui MARğIAN – sala nu mai semăna a parlament, ci
a dugheană cu clienĠi gălăgioúi porniĠi să ia la bătaie patronul.
Mult stimate Domnule Brâncuúi
Mult timp mi-au stat gândurile în cumpănă neútiind s-aleagă care să fi fost cauza de nam mai primit un răspuns de la Dumneavoastră. Poate că tot poúta de pe aici să-mi fi rătăcit
scrisoarea pe care de pe vară v-am trimis-o. Poate că alte încercări cu care viaĠa ne întâmpină
destul de neaúteptat, mai ales la o vârstă când am trecut pragul deceniului opt, să fi stat
împotrivă alte mari úi mult mai însemnate griji.....îndeosebi când un prieten a luat calea
veúniciei.
ùtiu ce prietenie v-a legat de Dl. Sandu - adevărată „frăĠie de cruce”. A trecut
„Styxul" în liniúte, fără zbuciumul sfârúitului chinuitor care îi luase mai de mult orice
posibilitate de legătură cu lumea. Am aflat la vreme de sfârúitul lui úi, -local,- am avut grijă
ca clopotele bisericii din Arcani să-i anunĠe, în dangătul de jale plecarea. Deúi mai mic decât
dânsul, m-am bucurat mult de apreciere din parte-i, rămânând toată viaĠa legat de un dascăl
care se impunea prin demnitate úi curaj care n-a útiut să facă rabat nonvalorii. A fost úi urât de
cei care s-abăteau din drumul datoriei, dar ceata celor ce l-au înĠeles, - mult mai numeroasă - ,
1-a plâns cu adevărat. Biata Liliana, s-a zbătut mult să-i îndeplinească toate ale mortului ce
se cer după tradiĠie! Am înĠeles-o, dar neputinĠa de a o ajuta în asemenea împrejurări, datorită
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depărtării, a făcut ca, doar, împărtăúirea aceloraúi dureri să încerc a i-o alina printr-o
telegramă úi o scrisoare.
Voia Domnului ne lasă doar posibilitatea încruciúării braĠelor, în timp ce
lacrimile s-adună úiroaie!...
Aú fi dorit mult ca să mai vieĠuiască până ce „treburile" în Ġară să capete un curs
normal úi românescul adevăr să-l putem articula împreună - sigur, cu acordul
Dumneavoastră - câteva „silabe" despre rezistenĠa anticomunistă de la Gorj, unde acum
se frământă fără nicio teamă începuturile unui nou PCR.
E poate „dat" ca să se înnece în umbră tot elanul care acum mai bine de cinzeci
de ani se afirma pe meleaguri pandureúti.
Anii trec, neputinĠa úi perspectiva „amurgului” înceĠoúat, rămase rânduirilor, stau
împotrivă. ViaĠa îúi deapănă cursul după vechiul tipic; o lume întreagă suferă de lipsuri; mai
marii zilei strigă-n gura mare úi pe toate undele să-i audă electoratul, că-n Ġară e mare
corupĠie, comisii fac rapoarte voluminoase pe aceeaúi temă, dar totul rămâne închis între
coperĠile dosarelor......
Gr. Pupăză
Comentariu: Gr. Pupăză cunoútea multe, scria frumos dar nu s-a înduplecat să pună
pe hârtie, măcar, o parte din ele. Întâlnirile cu Al. StoichiĠescu erau destul de rare, iar
discuĠiile se sfârúeau destul de târziu. DespărĠirile erau grele. Gândeau că oricare putea fi
ultima întâlnire.
La fel, putea fi schimbul de scrisori cu Grigore Brâncuúi, pentru că întâlnirile le-au
ratat continuu. Multe din scrisorile trimise de Grigore Brâncuúi au fost date, spre citire, la
anumite persoane apropiate úi ne-au fost restituite. (Dan Pupăză)
23 noiembrie 1991, Bucureúti
Drag úi mult stimat Domnule
GRIGORE PUPĂZĂ,
Nu cred că s-a rătăcit vre-o scrisoare; sunt singurul vinovat pentru vremea îndelungată
aúezată între scrisorile noastre; motivele nu trebuie invocate, se presupun, - dar mărturisesc,
că dorinĠa de a coresponda nu a încetat nicio zi -.
Despre pierderea bunului meu prieten, am fost înútiinĠat de Liliana, el continuă să
trăiască în memoria noastră, a celor ce l-au stimat úi iubit – úi de asemenea va trăi prin
rândurile scrise de el Ġi de cei care i-au cunoscut dragostea nelimitată de neam úi ğARĂ. Am
luat legătura cu directorul revistei ce însoĠeúte prezenta scrisoare úi m-a asigurat că va publica
– acĠiunea anti-comunistă desfăúurată în GORJ în cadrul organizaĠiei R.U.I.C mi s-a cerut să
anexez úi fotografii (m-aú bucura dacă aú primi úi pe a Dumitale împreună cu a celor care mau ajutat din Arcani). OrganizaĠia figurează în unele lucrări apărute în Ġară úi străinătate úi a
fost menĠionată în ultimul episod din memorialul durerii prezentat la TV.
Neamul Românesc a avut úi are úi acum – o permanenĠă care înfruntă ideologia úi
practicile comuniste. ùi trebuie să Ġinem trează convingerea că nicio picătură de forĠă morală
nu se „iroseúte”. Trecem printr-o nouă fază critică, de confuzie úi ambiguitate – anume creată,
dar atmosfera se va limpezi, fiindcă în rândurile poporului Român sunt suficiente forĠe să
facă acesta.
Între timp, a trecut pe la mine Dl. G., am vorbit la telefon úi chiar ne-am întâlnit,
întâmplător. Insistă să-i dau înscrisul pe care îl primise de la mine pentru Nr. 2 al revistei úi
zice că s-a pierdut. Nu cred că voi găsi vreodată motive ca să-i satisfac cererea – dar să mai
vedem … Deocamdată văd în Dl. G. un fel de barometru politic.
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Regret că opoziĠia nu se prezintă unitar úi manifestă din când în când tendinĠe
disociative. Îl credeam pe Dl. Manolescu mai perspicace, pe Gabrielescu ceva mai înĠelept úi
cu un limbaj mai evoluat (a atenĠionat pe unii reprezentanĠi din C.D.R. că „să-úi cunoască
lungul nasului …”). Cât priveúte pe Dl. Petre Roman, cred că s-ar comite o gravă eroare dacă
ar fi primit în ConvenĠie, formula: „fă-te frate cu dracul până treci puntea” contravine liniei
morale iar noĠiunile de „bine” úi „rău” nu trebuie amestecate, trebuie să-úi păstreze fiecare
conĠinutul clar. Petre Roman anunĠase cândva, cu satisfacĠie, că a fost acceptat în
InternaĠionala III – acum însă, face eforturi ca partidul său să fie înscris în acea
InternaĠională. InternaĠionalismul socialist este albia, în care se bălăcăreúte Comunismul, fie
bolúevic, chinez, cubanez, vietnamez etc. etc. -; din binefacerile comunismului ne-am
înfruptat úi noi din plin (oficialităĠile) úi alĠii úi mulĠi se mai înfruptă úi azi, fără să-úi dea
seama, că nu pot fi alte rezultate decât cele cunoscute în Decembrie 1989.
Marii vinovaĠi de suferinĠele îndurate, de peste o jumătate de secol, la noi ca úi în
toate Ġările foste sub cârma U.R.S.S., nu au fost aduúi în faĠa unei justiĠii corecte, dimpotrivă
au fost încurajaĠi úi ajutaĠi sub diferite forme ajungând la ora actuală să fie în primul plan al
vieĠii noastre politice ca de altfel pretutindeni unde a fost însămânĠat comunismul bolúevic.
Coúmarul dăinuie paralel cu îndemnul lui ANDREI MUREùAN. Sunt încă destui Români
naivi care cred încă – perfidele minciuni răspândite cu neruúinare de către corifeii comuniúti.
ùi se ____________ _______________ aproape imediat după Decembrie 1989, fără să se
jeneze că a fost multă vreme mâna dreaptă a lui Ceauúescu. Am aflat recent, că a scos o
broúurică plină cu promisiuni, care circulă prin Banat, unde unele oficialităĠi au prins curaj úi
au repus pe pereĠi poza lui Nicolae Ceauúescu (în biroul primarului din Moldova Nouă).
Ceva, ceva va interveni să trezească pe toĠi din prea îndelungatul coúmar. În această
privinĠă am propus úi am rugat conducerea asociaĠiei noastre să ceară celor 41 de filiale să
facă investigaĠii în judeĠele respective spre a descoperi úi înregistra pe toĠi cei care au suferit
într-un fel sau altul de la „eliberarea” ğării úi până la ora actuală din partea regimului
comunist instalat la putere prin fraudă sub oblăduirea forĠei.
Despre importanĠa acestei lucrări, am informat personal úi pe secretarul filialei Gorj.
Anexez câteva din modelele de tabele, precum úi o situaĠie, ce ar trebui întocmite pe judeĠe úi
apoi centralizate pe Ġară. Sunt convins că nu există vreo localitate (sat, comună, oraú,
municipiu) în care să nu fie cel puĠin (mort sau în viaĠă) o persoană – victimă – a regimului
comunist.
Mai trimit úi exemplarul 11 din „MEMORIA” – revista gândirii arestate úi de
asemenea 2 foi din săptămânalul „DREPTATEA”.
Cu aceeaúi deosebită afecĠiune úi consideraĠie vă îmbrăĠiúează dorindu-vă deplină
sănătate úi mulĠumire împreună cu cei mai dragi ai Domniei Voastre.
Grigore Brâncuúi

Mult stimate Domnule Brâncuúi,
Vara, cu multele-i solicitări, mai ales când Ġi s-a restituit úi peticul de pământ de care,
cu sila aproape, 40 de ani te-a Ġinut departe dictatura comunistă, a dat curs rapid zilelor ce sau depănat în caierul vremii.
Pe de altă parte, aúteptarea - mereu zadarnică - a unui mai „bine” nădăjduit de
Libertatea care a izbucnit impetuos în decembrie 1989, după ani de suferinĠă, le-a imprimat
un ritm úi mai alert.
Acum am ajuns în pragul unei mari aúteptări. Ce va aduce 27 septembrie?
Au apărut pozele celor ce s-au angajat destul de zgomotos să ne mântuie de toate
relele pe care ni le-a lăsat comunismul úi mai ales ni le-a dat cu grămada cei ce ne-au
condus în doi ani úi mai bine, deocamdată, puĠine nădejdi se pot Ġese în jurul lor.
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SperanĠele s-au spulberat cu atâtea faceri úi desfaceri de partide úi partiduleĠe, de
convenĠii úi uniuni, fără ca vreuna din ele să poarte semnul unei unităĠi trainice, fiecare caută
să-úi păstreze propria entitate, cu programul propriu, cu ideologia proprie. Frontul s-a rupt în
bucăĠi fiindcă-după părerea mea-era putred de la început bazându-se pe elemente între care se
înjghebase o oarecare unitate cu ocazia alegerilor pentru organele locale. Putea să prindă mult
din adeziunea maselor. A trădat-o Câmpeanu.
Singurul om constant rămâne Coposu. Dar e bătrân úi e o voce singuratică. Au
optat pentru candidatura la preúedinĠie a Domnului Emil Constantinescu. Din cele cunoscute
despre dânsul din mass-media se conturează un om capabil. Mă îngrijorează, însă, dacă va
putea face diverselor pretenĠii úi opinii ce se vor manifesta după alegeri. Acestea vor
constitui adevărate baraje în calea intenĠiilor lui, neavând în cadrul CD o formaĠiune
majoritară de bază úi cu pondere autoritară să poată topi tendinĠele úi forĠele centrifuge.
Regelui nu i se dă voie să revină acasă.
Am observat din scrisorile de la dumneavoastră că sunteĠi bine iniĠiat în marile
probleme... SunteĠi mai aproape de sursele de informare úi aveĠi, oarecum, intuiĠii clare
asupra evenimentelor. Aici, doar televizorul úi ziarul Adevărul ne dau veútile úi poate nu
aúa cum sunt faptele, ci cum le convine lor.
Nu distingem bine din ziare dacă Basarabia se va putea descătuúa definitiv úi în
totalitate de sub laba rusească.
Au rezistat sărmanii singuri pe tot parcursul unor luni întregi fără ajutorul frăĠesc úi
acesta aúa de timid manifestat faĠă de marile îndurări ale lor.
Dar marile evenimente ce zguduie istoria unui neam se petrec în timp úi
generaĠiile care le-au dorit mai mult, dorm sub Ġărână la îndeplinirea lor............
Pentru ele marea bucurie rămânea doar nădejdea împlinirii.
Domnul Gârdu a trecut pe aici la începutul verii úi a spus că apare în curând Nr. 2 al
Crinului. De atunci nici o veste de la dânsul. Crinul pare că a murit.. .în această fază.
Profesorul Titu Rădoi - băiatul lui Ion Rădoi - a văzut primul număr al Crinului úi e de
părere ca fragmentul din Memoriile dumneavoastră să fie încredinĠat la reviste de mult mai
largă circulaĠie în Oltenia: Ramuri úi altele.....
Gr. Pupăză

Domnule Brâncuúi,
Ultima dumneavoastră scrisoare mi-a adus unele lămuriri asupra unor situaĠii despre
care nu aveam o idee clară úi asupra cărora îmi formasem doar unele bănuieli. Bănuiam
numai că Domnul Câmpeanu încearcă să tragă sforile; îl credeam un politician abil fără să-mi
dau seama că vizează prin orice mijloace – puterea - .
Acum mi s-a conturat precis imaginea unui machiavelic iremediabil. Rândurile Dvs.
au avut darul să mă conducă la o înĠelegere justă. Mai am unele nedumeriri: Ce-i cu
pulverizarea partidelor? Nu se întrevede înjghebarea unei unităĠi politice puternice care să
poată să Ġină-n frâu toată această dispersare.
La 20 mai 1990 poporul a manifestat un crez al LibertăĠii; acum e total
dezamăgit.
Am impresia că un singur om mai are o viziune adevărată a Drumului - Coposu.
E mai bătrân; are, oare, alături oameni care să păúească pe acelaúi Drum?
Rămâne o voce singuratică?
Camerele legiutoare se dau în spectacol, transformând unele dezbateri în veritabil
ĠaĠalâc. Poporul e sătul de atâtea legi care, culmea, după scurt timp, sunt găsite imperfecte.
Legea Fondului Funciar este printre ele. Unii cred că o să se renunĠe la ea, că o să se facă alta.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

434
De altfel aplicarea ei lasă mult de dorit. Comisiile locale - cel puĠin la noi-sunt simple
ficĠiuni.
ğăranii au trecut ei singuri la aplicarea pe teren. Cei stăpâniĠi de spiritul de dreptate au
mers la bucăĠica lor. AlĠii, cei hrăpăreĠi s-au repezit să fure dreptul altora. Aici era de datoria
comisiei să intervină. Au trecut luni întregi de aúteptare pentru a li se da dreptate. Se judecă
pe la comisiile de pace de pe lângă primării...úi nu pot rezolva nimic.
Trecerea bruscă de la marea agricultură efectuată mecanizat la mica agricultură ne-a
dus în situaĠia să importăm grâu.
ğăranii sunt dezamăgiĠi. Recunosc frământarea de a munci la timp úi bine loculeĠele.
N-au atelaje. Unii úi-au mai făcut rost de un plug, o grapă, de un cal al cărui preĠ a ajuns la
nivelul unui autoturism.
E un zbucium în Pustiu. S-a enunĠat ca formă asociaĠia. Dar dacă n-au în dotare nici
măcar un tractor.....fiindcă cele care mai erau pe aici...s-au evaporat. ùi dacă se poate reduce
costul tractorului e...fantastic...
Gr. Pupăză
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Homo viator. Din itinerariile exilului românesc
Mihaela Albu

Abstract
Homo viator, the traveler – through life and across the earth – is a generous theme
in world culture that is reflected in the most diverse artistic manners. This paper
focuses on the subject from a literary perspective, mainly on the real road of
the unwilling traveler – of those Romanian intellectuals forced by the communist
regime to live in exile. Their tragic conditions could be found in some of their
literary works too.
Keywords: exile, communist regime, homo viator, unwilling traveler.
Motto: Patria ta călătorule
e tot ce se dezvăluie
ochilor tai mereu căutători
úi adevăr e tot ce se vede
cu ochii întregii fiinĠe
De unde am venit?
Din noaptea durerii fără capăt
Se ridică roiuri de stele
ùi-mi luminează calea
În lumea de aici
Icoana celeilalte.
Horia Stamatu

Introducere
Călătoria efectivă (deplasarea – voită sau nevoită), în spaĠii mai apropiate
sau mai îndepărtate ori cea efectuată cu puterea minĠii în lumea imaginară – este
conĠinută în chiar specificul naturii umane.
Dar viaĠa însăúi este o călătorie, mărginită la două capete – viaĠa úi moartea.
„Cine vede naúterea, vede úi moartea”, se afirmă într-un vechi proverb. Cine
porneúte pe drumul vieĠii prin naútere, am putea adăuga, parcurge un traseu de al
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cărui capăt se apropie pe măsură ce înaintează în timp. Făt-Frumos din basmul
TinereĠe fără bătrâneĠe...cere însă dinainte de naútere dreptul la viaĠa nemuritoare,
iar căutarea sa – după ce a ajuns la vârsta la care putea porni în călătorie – este
tocmai întru realizarea acestui drept.
ConútiinĠa vieĠii ca drum îl determină pe om să se numească pe sine călător.
În sens simbolic, dar úi în sens concret, omul este un homo viator, încadrându-se
într-o tipologie úi având – drept trăsătură dominantă – o permanentă dorinĠă de
cunoaútere, de explorare.
Nu este de mirare atunci că motivul călătoriei se va găsi în toată creaĠia
literară a lumii, fie ea de natură folclorică sau scrisă de autori celebri, în oricare
dintre ficĠiunile antice, în epopei (Epopeea lui Ghilgameú, Odiseea), în basme (v.,
de ex., basmele româneúti úi nu numai), precum úi în cunoscute capodopere
universale – de la Dante la Cervantes, de la romanele picareúti la opera lui Goethe
ori mai apoi la Joyce, pentru a aminti numai câteva exemple.
Aproape orice călătorie este úi un drum de iniĠiere întru cunoaútere úi
autocunoaútere, ceea ce supune omul la cele mai diverse încercări, la experienĠe
care îi vor modela personalitatea.
Călătoria pentru dobândirea unei experinĠe de viaĠă, pentru maturizare în
cele din urmă, este descrisă în literatură sub diferite pretexte – de la găsirea úi
uciderea unui simbol al răului (Humbaba – „cel de neînvins”, balaurul ori zmeul
care a răpit luna úi soarele etc.) până la căutarea úi găsirea unui lucru de preĠ (fetele
de împărat, soarele úi luna etc), de la drumul pentru regăsirea patriei pierdute
(Ulise) la cel pentru aflarea nemuririi (Ghilgameú, feciorul din TinereĠe fără
bătrâneĠe...). Nu de puĠine ori, călătoria în spaĠiul terestru, familiar, este extinsă în
literatură în spaĠii imaginare, sub pământ, în infern, în paradis, ori chiar în alte
galaxii în romanele SF.
Drumul parcurs din patria de origine pentru cei trimiúi – de vitregiile
istoriei reale, de data aceasta – către locuri de surghiun este de asemnea presărat cu
cele mai diverse încercări.
Din tema generoasă a călătoriei alegem să prezentăm în continuare un
singur aspect – călătoria fără voie, deplasarea în exil a intelectualilor români,
călătoria în spa܊ii străine, din care mul܊i nu s-au mai putut întoarce niciodată.
1. Homo viator sau despre itinerariile exilului
Preluând titlul acestui capitol din cartea lui George Hugo Tucker 1 , am dorit
să subliniem de la început unghiul din care vom privi fenomenul exilului –
restrângând tema în cazul de faĠă numai la cel românesc. Este vorba despre
interconexiunea evidentă dintre călătorie úi exil. Între călătoria literară úi cea
istorică sunt, desigur, diferenĠele dintre imaginar úi realitatea directă.


Homo Viator. Itineraries of Exile, Displacement and Writing in Renaissance Europe (Geneva:
Droz, 2003)

1
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Exemplele care ne vor servi argumentaĠiei vor fi luate din perioada
regimului de după 1945, când mai mulĠi intelectuali români au înĠeles că libertatea
(fizică, dar úi cea a cuvântului) le va fi îngrădită, asumându-úi condiĠia dureroasă de
călători în lumea largă. Mai mult chiar – pe aceea de desĠăraĠi.
Drumul lor înspre dincolo a fost, ca în basme, plin de obstacole, de
neprevăzut úi, de cele mai multe ori, un drum fără întoarcere. 2 Ca úi eroul din
epopeea sumeriană, fiecare îúi va fi spus: „Voi porni într-o călătorie presărată cu
primejdii despre care nu útiu nimic”.
1.1.

Itinerariile exilului

„Prăbuúirea în timp” de după 1945, invocată de Aron Cotuú în poezia sa, va
fi totodată „o prăbuúire în spaĠiu” pentru mulĠi dintre intelectualii români forĠaĠi de
istorie la dezrădăcinare. ConsecinĠele acestei dezrădăcinări – multiple. Drumul,
traseul fiecăruia ar putea fi considerat drept simbolul unei întregi categorii.
Extrapolând teza lui Jung, conform căreia progresul a rupt omul de
rădăcinile sale, putem spune că îndeosebi istoria a avut astfel de consecinĠe.
Plecarea, rătăcirile (pentru unii din Ġară în Ġară, în aúa-numita emigrare „în zig-zag”,
cum o numea Sanda GolopenĠia 3 ) în căutarea locului ideal potrivit nevoilor úi
aspiraĠiilor fiecăruia au însemnat dezrădăcinare úi re-plantare. Pentru fiecare
aproape, itinerarul nu a fost nicidecum unul drept. Să luăm exemplul lui Vintilă
Horia, bunăoară. Acesta a călătorit în Ġări úi continente diferite. Astfel, după o
perioadă de doi ani în Italia (1946-1948), scriitorul emigrează în Argentina, unde
predă la Universitatea din Buenos Aires. Din 1953 se întoarce în Europa, dar de
data aceasta în Spania, unde va preda literatură universală în mai multe universităĠi.
Sau exemplul lui ùtefan Baciu, care, de la Berna, primeúte azil politic în Brazilia,
unde rămâne mult timp úi funcĠionează ca jurnalist la cel mai important ziar din Rio
de Janeiro, Tribuna da Imprensa, pentru a ajunge apoi în Statele Unite, unde va
preda literatură sud-americană în Seattle úi Honolulu.
Dispersarea geografică a fost, aúa cum se cunoaúte, foarte vastă – de la
Ġările occidentului european, până la Statele Unite, America de Sud, Canada úi
chiar Australia. Desigur, úi datorită apropierii, dar mai ales datorită comodităĠii
lingvistice, pentru mulĠi dintre intelectualii exilului românesc drumul s-a oprit în
Europa – FranĠa, Italia, Spania, dar úi în alte Ġări europene. Plecarea s-a făcut în
condiĠii dificile nu de puĠine ori, evadarea lui Mihail Fărcăúanu, preúedintele


„În vara anului 1982 plecam din Ġară, gândindu-mă că plecarea era definitivă. Plecam luându-mi
adio de la străzile oraúului în care copilărisem, de la parcurile Bucureútiului /.../, de la bibliotecile
unde învăĠasem pentru examene úi de la apartamentul modest, de care mă despărĠeam conútientă că,
fără cărĠile copilăriei úi ale adolescenĠei, fără colecĠiile úi albumele care îmi Ġinuseră companie atâĠia
ani, dar mai ales fără prietenii de o viaĠă, nu aveam cum să mai fiu la fel de bogată cum fusesem
până atunci”, îúi va începe Crisula ùtefănescu mărturia despre un alt exilat G. Ciorănescu (v. „Cum
l-a cunoscut pe George Ciorănescu”, în G. Ciorănescu 2003. 5)
3
v. Sanda GolopenĠia, „Introducere sau despre exil úi emigraĠie” (în vol. Între patrii 2006. 10).
2
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Tineretului Liberal úi autorul unui roman de succes, Frunzele nu mai sunt acleaúi,
interzis de cenzură, fiind deja demnă de un scenariu de film.
1.2.

Exilul ca anormalitate

Exilul/ desĠărarea/ dezrădăcinarea au însemnat pentru intelectualii români –
siliĠi de împrejurări istorico-politice să ia calea pribegiei – anormalitatea,
prelungită, din nefericire, pe durata aproape a unei vieĠi pentru unii dintre ei. EsenĠa
acestei desrădăcinări úi a tragediei resimĠite la cele mai înalte cote de către mulĠi
dintre exilaĠi o găsim exprimată prin cuvintele lui Bujor Nedelcovici: „Tot ce
trăieúti tu este anormal. /.../ O schizofrenie asumată raĠional” (Nedelcovici 1998.
24), pentru ca în rememorarea pe care o va face în „Cuvântul înainte” la Jurnal să
sintetizeze în note tragice: „Eu plecam atunci ... ca într-o moarte.” (op. cit. 15) ùi
totuúi, prin încercările la care este supus în noua condiĠie de exilat, prin lupta
permanentă cu mediul străin, dar úi cu sine însuúi, Bujor Nedelcovici – úi alĠii
asemenea lui – vor percepe exilul ca pe „un râu al MorĠii (dar) úi al Învierii” (op.
cit. 31). Este vorba de o permanentă oscilare între disperarea ruperii dintr-un spaĠiu
familiar (cu toate conotaĠiile pe care le implică acesta) úi acceptarea noii condiĠii,
acceptare dătătoare de speranĠă. Astfel, exilul este văzut de proaspătul venit în Paris
într-o terminologie ce acoperă semantic non-acceptarea – „schizofrenie”, „farsă
grotescă”, „suferinĠă”, „Moarte”, „luptă cu niúte duúmani imaginari”, „probă a
labirintului”, dar, pe măsura adaptării úi, mai ales a integrării prin scris úi publicare
– „pelerinaj spiritual”, „o trans-figurare iniĠiatică”, o „Înviere” úi, în cele din urmă,
o „Binecuvântare”.
Asupra „deliciului vieĠii schizofrene” trăite în alt spaĠiu decât cel natal va
reflecta úi Constantin Eretescu, arătând, în urma unor serioase cercetări socioculturale úi de antropologie, dar úi pe baza propriei experienĠe, că „străinătatea nu
este neagră. Nici albă nu e. E pur úi simplu o altă lume, cu alte reguli.” (Eretescu
2001.102) Călătorul, plecat dintr-un loc căruia îi aparĠine, de care este indisolubil
legat prin cultură, obiceiuri, tradiĠii etc., ajunge într-unul în care trebuie să se
adapteze la o nouă cultură, la un nou sistem de reguli. De puterea pe care o are
formaĠia sa culturală în faĠa agresiunii noului mediu depinde adaptarea sau nonadaptarea, perceperea acelui mediu ca anormalitate ori ca o nouă experienĠă pe
drumul vieĠii. Nu trebuie să uităm însă niciun moment că exilatul, aúa cum
conútientizează úi ne dezvăluie Sanda GolopenĠia, „reprezintă trăirea cea mai
artificializată úi cea mai paradoxală.” (GolopenĠia 1995. 211)
1.3.

De la Homo viator la Homo scribens

Asumarea destinului de exilat, ca úi pe cea a unor încercări nu de puĠine ori
deosebit de grele – de la lipsa mijloacelor de trai la dificultatea de adaptare în limba
úi cultura Ġării de adopĠie, dar mai presus de toate la dorul de pământul natal – i-au
determinat pe unii dintre aceúti călători fără voie să folosească exilul într-un mod
pozitiv úi să-úi creeze o nouă identitate, să se re-inventeze, cu alte cuvinte.
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ExperienĠa nouă la care au fost supuúi de destin, dar mai ales de istorie i-a dus către
consemnarea periplului în scris. „ExperienĠa acumulată în exil sau emigrare, va
nota unul dintre cei care au cunoscut-o în mod direct, Sanda GolopenĠia, se
pretează la naraĠiuni asemănătoare cu basmele fantastice analizate de Propp.” (v.
„Introducere sau despre exil úi emigraĠie”, în vol. Între patrii. 7)
„DrumeĠia aventuroasă”, călătoria cu îndepărtarea pentru totdeauna de
centru (dar cu speranĠa revenirii!), consemnată, scrisă pe hârtie, va adăuga noi úi
noi istorii despre un homo viator din epoca modernă. Cartea plecării îúi intitulase
Sanda GolopenĠia unul dintre volumele în care îúi (ne) povesteúte determinantele
des-Ġărării, mai ales pentru a le înĠelege ea însăúi. „Fiecare plecare úi-a avut
bogăĠia ei de întâmplări.” (op. cit. 8, s.a.) Dar autoarea vorbeúte mai ales despre
acea dureroasă plecare pe drumul exilului.
O temă predilectă a autorilor expatriaĠi este tocmai exilul, drumul exilului,
avatarurile unei vieĠi obligate de istorie să ia totul de la capăt, să se adapteze altei
culturi, ca úi altei limbi, iar raportarea la dubla experienĠă pe care au trăit-o dă
individualitate literaturii române scrise de aceúti autori.
Dublu, „cu o faĠă întoarsă spre present úi cu una spre trecut” (Stănescu
2003. 172), aúa cum vede exilatul Sanda GolopenĠia (úi din experienĠă proprie),
acesta, când e scriitor, scrie cărĠi în care această experienĠă cu totul specială nu are
cum să nu transpară. Astfel de cărĠi au scris Gabriel Stănescu, Sanda GolopenĠia,
Constantin Eretescu ú.a. Astfel, în Cartea plecării, sintetizează Sanda GolopenĠia,
„vorbeam despre intelectualul român úi întâmplările sale atunci când se exilează/
emigrează în SUA.” ùi în Cartea plecării, úi în America, America sau în Vămile
grave, profesoara de la Brown University demonstrează „cum am învăĠat să trăim
româneúte aici.” (Stănescu 2003. 181)
Pentru cei plecaĠi din motive politice drumul exilului s-a constituit în cale
fără întoarcere. Cu toate acestea, ruperea, chiar eternă, nu este decât una fizică,
aparentă, „o rupere minimă, de gradul zero.” (idem) Cel plecat, călătorul fără-devoie, trăieúte cu sufletul, cu mintea úi mai ales prin limbă în Ġara din care a plecat.
Exemple pot fi multe. De notorietate sunt cele ale Monicăi Lovinescu úi Virgil
Ierunca, permanent ancoraĠi în realităĠile româneúti, la curent cu tot ce se întâmpla
în Ġară, comunicând la Europa liberă, scriind mai ales despre aceste realităĠi, dar úi
despre drumurile anevoioase, dar úi perseverente ale multor scriitori úi artiúti întru
menĠinerea identităĠii româneúti.
1.4.

Un topos literar – înstrăinarea. ExperienĠa alterităĠii

Constantin Eretescu îúi intitulase un mai recent volum de studii úi eseuri Cu
ochii în zare, titlul fiind sugestiv pentru autorul ce trăieúte în SUA, dar priveúte
permanent către Ġara din care a fost nevoit cândva să plece. Prima parte a cărĠii, de
mai mică întindere, este însă cea care exprimă idei úi concepte asupra „exilului ca
inadecvare”, ca úi asupra acelei condiĠii duale în care emigrantul se situează
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permanent, lupta interioară (úi exterioară) ducându-se „între rezistenĠă úi
capitulare”.
De altfel, toate textele demonstrează, într-o manieră sau alta, ideea prin care
Constantin Eretescu a ales să deschidă volumul, adică acea stare de „inadecvare” în
raport cu noua lume, în raport cu „ceilalĠi”, pornind de la un dat considerat drept
caracteristică aproape definitorie pentru orice emigrant. „Inadecvarea este starea de
bază a emigrantului”, o spune sentenĠios chiar prima frază a volumului, autorul
încercând mai apoi să-i explice sensurile, exemplificând mai întâi cu diverse
comportamente ce exprimă „îndepărtarea de centru”. Este vorba despre „o
incapacitate de armonizare la comportamentul general acceptat al grupului.”
Confruntarea cu ceilalĠi, cu alt spaĠiu ori alte lumi devine o experienĠă a alterităĠii.
Artistul, scriitorul dezrădăcinat din limba úi din cultura sa, are de luptat pe
două fronturi: pe de o parte este vorba despre integrarea cerută de nevoile vieĠii,
dar úi de presiunea noului mediu socio-cultural, iar pe de altă parte – nevoia (úi
lupta) pentru păstrarea identităĠii. În unele cazuri rădăcinile rămân vii, în altele – se
usucă, dar de cele mai multe ori emigrantul îúi re-scrie personalitatea – mai aproape
sau mai departe de centrul fiinĠei sale formate în solul cultural din Ġara de origine.
Drumul concret, rătăcirea prin Ġări străine, se dublează cu unul al căutării
căii de adaptare pentru supravieĠuire, exilatul simĠindu-se permanent un străin.
Desprinderea de vechea identitate se face cu greu, cu renunĠări úi reveniri, dar
niciodată pe deplin. Exemplele sunt multiple, variate, dar în toate există un gen
proxim care le apropie traseul parcurs.
Concluzii
Tema omului în ipostaza de călător, de homo viator este una dintre cele mai
vechi úi cunoscute teme din istoria culturii universale – de la epopeea despre
Ghilgameú la Iliada úi Odiseea, la Eneida, ori Cântecul Nibelungilor, iar apoi la
creaĠiile literare ce traversează epocile până în perioada modernă. Drumul pe aripile
fanteziei ori drumul concret sunt iniĠieri úi desăvârúiri treptate.
În mituri úi în basme drumul către realizarea unui scop întăreúte,
maturizează úi numai trecând prin probele iniĠiatice eroul este capabil să intre în
„lumea neagră”, în lumea de dincolo de cea cunoscută úi să-úi împlinească
misiunea asumată.
Plecarea din Ġară devenea úi pentru exilaĠi un traseu de iniĠieri, iar probele la
care au fost supuúi au contribuit la descoperirea „fiinĠei (lor) profunde”, la o renaútere.
„Nu există abis, nu există capăt; există numai sufletul omului, úi acesta,
sufletul, le numeúte pe toate potrivit cu vitejia sau laúitatea lui. Hristos, Buddha,
Mahomed au găsit un abis, dar au aruncat o punte úi au trecut. ùi împreună cu ei au
trecut turmele de oameni. Aceútia sunt păstorii. Aceútia sunt eroii. Vârf nu există.
Există numai înălĠime. Odihnă nu există”, va reflecta Kazantzakis în Jurnalul său
de călătorie. (Kazantzakis 2013. 6)
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Iar la aceasta putem adăuga: pentru omul călător prin viaĠă „odihnă nu
există”; există numai drumul. Cel parcurs de fiecare dintre noi, pe itinerarii
presărate cu piedici, cu multe piedici, dar de a căror depăúire depinde continuitatea
întru cunoaútere úi desăvârúire.
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Aspecte privind schimbarea socială în satul românesc, în perioada
celui de-al Doilea Război Mondial, reflectate în documente de
arhivă
Camelia Călin
Abstract
The Romanian interwar cultural and political elite understood
modernization in terms of raising the cultural and socio-economic level of the
peasantry, but without affecting what the upper class nucleus designated as national
identity. Building a modern Romanian nation was meant to be done by affirming
traits that was considered immutable and not by channeling spiritual and material
resources towards acceptance and implementation of the modern behaviors
(individualism, rationalism, capitalism).
Keywords
Modernity, social change, monographs, rural space
Conform unei concep܊ii care a devenit tradi܊ie în istoriografia românească,
perioada interbelică este încărcată simbolic cu toate atributele unei epoci de aur:
realizarea Marii Uniri, dezvoltare economică, func܊ionare democratică a sistemului
politic (cel pu܊in până în 1938) ܈i efervescen܊ă culturală (dezvoltarea, cel pu܊in în
termeni cantitativi dacă nu în termeni calitativi, a sistemului de învă܊ământ ܈i
sincronizarea cu mi܈cările culturale vest-europene). Cu toate acestea, via܊a
܊ăranului român a rămas marcată de cele două probleme istorice: lipsa unei
suprafe܊e de pământ îndestulătoare pentru a fi rentabilă ܈i insuficien܊a fondurilor
băne܈ti pentru a sus܊ine dezvoltarea exploatărilor agricole. Din punct de vedere al
vie܊ii cotidiene, condi܊iile ܈i realită܊ile generale din perioada celui de-al Doilea
Război Mondial nu sunt fundamental diferite fa܊ă de perioada interbelică, dar o
penurie de alimente, o scumpire a produselor, scoaterea bărba܊ilor valizi din zona
de produc܊ie ܈i concentrarea lor pe front a dus la o scădere a nivelului de trai. Via܊a
în satele muscelene ܈i arge܈ene, din perioada 1942 – 1945, poate fi documentată ܈i
cu ajutorul lucrărilor de gradul I realizate de către învă܊ătorii din aceste jude܊e.
Aceste lucrări personale, pe o temă culturală, pe care legea învă܊ământului din 1939
le impunea pentru ob܊inerea celui mai mare grad didactic reprezintă monografii ale
satelor sau ܈colilor în care cadrele didactice î܈i desfă܈urau activitatea 1 . Structura lor
este una interdisciplinară, cuprinzând date geografice privind cadrul natural,
vecinătă܊ile ܈i resursele localită܊ilor, istoricul locului ܈i detalierea situa܊iei socioeconomice , descrierea detaliată a portului, obiceiurilor ܈i transcrieri de folclor din
zona avută în vedere. Structura era una standard, a܈a cum fusese stabilită de către
profesorul Gusti în lucrarea Îndrumări pentru monografiile sociologice (1940).
Prin studiul acestor monografii ne propunem să punctăm unele aspecte ale

1

Arhivele Na܊ionale ale României, Fond Ministerul Culturii ܈i Cultelor, anii 1942-1945. Folosit în
continuare prescurtat ANR, Fond MCC.

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

445
schimbărilor de mentalitate ܈i atitudine care au înso܊it procesul de modernizare a
spa܊iului rural din zonele Arge܈-Muscel.
Cea de-a doua conflagra܊ie mondială a surprins societatea românească în
plin proces de tranzi܊ie de la „comunitate” la „societate”, de la comunitatea rurală,
locală, în care familia ܈i vecinătatea jucau un rol fundamental, la o societate în care
predominante trebuiau să devină rela܊iile indirecte ܈i impersonale ܈i în care centrul
de greutate trebuia translat către zona urbană. Comunitatea rurală tradi܊ională î܈i
baza existen܊a pe de܊inerea ܈i exploatarea pământului, avea în mare parte un profil
autarhic ܈i era de܊inătoarea unui set de modele de comportament, standardizate ܈i
stabile, care oferea repere pentru fiecare dintre situa܊iile cu care omul se putea
confrunta în via܊ă. Modelul teoretic al societă܊ii moderne, pe care România se
străduia să-l transpună în practică, avea următoarele caracteristici: dezvoltarea
industrială ܈i existen܊a unei economii de pia܊ă, restructurarea socială care aduce în
prim-plan rela܊iile umane conven܊ionale ܈i impersonale, instaurarea unui regim
politic democratic, o mentalitate modernă bazată pe individualitate, mobilitate ܈i
ra܊ionalitate 2 .
Analizele istorice au arătat că lumea românească, în multe dintre elementele
sale componente, era încă departe de a fi una modernă. Din punct de vedere
economic, Ġăranului interbelic îi lipseau mijloacele financiare pentru investiĠii, úi
mijloacele de producĠie care să determine rentabilizarea muncii sale. Principala
unealtă era plugul de fier sau lemn, tras de boi sau cai. Alte utilaje agricole apăreau
rar în curtea unei gospodării medii. În lipsa unor mijloace tehnice adecvate, factorul
numeric (na܈terile multiple) constituia un avantaj, mai multe braĠe de muncă puteau
lucra suprafeĠe mai mari, însă determina cre܈terea consumul intern ܈i diminuarea
rentabilită܊ii. La recensământul din anul 1930 s-a înregistrat un mare procent de
populaĠie agricolă (78 % din total 3 ), ceea ce în contextul modernită܊ii, indică mai
degrabă o situa܊ie de înapoiere economică ܈i socială. România a pierdut, în
perioada interbelică, întâietatea de Ġară mare exportatoare de cereale în dauna altor
Ġări cu suprafeĠe agricole apreciabile precum Statele Unite ale Americii, Canada sau
Argentina. Într-un context mai larg, importan܊a Europei în economia mondială a
scăzut substan܊ial, iar ܊ările din sudul ܈i estul Europei au avut performan܊e mult mai
slabe, sub medie, în raport cu ܊ările occidentale 4 . România interbelică reală era cu
mult diferită de imaginea idilică intrată în con܈tiin܊a românilor: cea mai mică rată
de cre܈tere din Europa, cea mai mică speran܊ă de via܊ă, cea mai mare mortalitate
infantilă, cea mai mare pondere a analfabe܊ilor, cel mai mic consum de carne sau
textile etc.5 Cel de-al Doilea Război Mondial a accentuat decalajele atât fa܊ă de
na܊iunile cu care ne învecinam, dar mai ales fa܊ă de cele occidentale, ܈i a determinat
adoptarea unui mod de viaĠă auto-suficient.

2

Andrei Roth, Modernitate Юi modernizare socială, Editura Polirom, Ia܈i, 2002, p. 24-25.
D. ܇andru, Populaаia rurală a României între cele două războaie mondiale, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, Ia܈i, 1980, p. 92.
4
Bogdan Murgescu, România Юi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Editura
Polirom, Ia܈i, 2010, p. 206 ܈i 211.
5
Ibidem, p. 216 ܈i 219.
3
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Încă din zorii modernită܊ii române܈ti, statul român ܈i elita care-l controla au
văzut în sistemul de învă܊ământ cheia schimbării sociale ܈i a progresului economic.
Prin urmare, intelectualii care lucrau în sistemul de învă܊ământ au fost mobiliza܊i ܈i
transforma܊i în promotori ܈i gardieni ai identită܊ii na܊ionale, în „apostoli” ai
modernită܊ii economice ܈i sociale. Dictatura carlistă a oficializat această idee ܈i i-a
creat cadrul legal. Astfel, Legea serviciului social, redactată de H. H. Stahl ܈i
Octavian Neam܊u, era promulgată de Carol II, la 13 octombrie 1938, ܈i prevedea că
un/o tânăr/ă care terminase o úcoală superioară sau o facultate urma să fie obligat/ă
prin lege să presteze o muncă de educaĠie la Ġară de 3-6 luni, o muncă culturală fără
de care nu i se va elibera diploma de licenĠă 6 . În ciuda eforturilor lui Dimitrie Gusti
de a promova ܈i transforma în realitate această idee, izbucnirea războiului în 1939
l-a determinat pe rege să renun܊e la aplicarea ei. Însă, un alt act normativ din 1939,
Legea pentru organizarea Юi funcаionarea învăаământului primar Юi normal 7
men܊iona, în art. 163 că, pe lângă obligativitatea lucrării personale, învă܊ătorul
aspirant la gradul I didactic va fi notat ܈i evaluat în func܊ie de activitatea depusă în
cadrul ܈colii, de munca în slujba organiza܊iei Straja Яării, de activitatea culturală
din cadrul comunită܊ii rurale, în termeni de „contribu܊ie pentru ridicarea satului” 8
(s.n.). În acest caz, o minoritate intelectuală, culturală, politică ܈i socială, dar cu
putere simbolică foarte mare devine sursă a schimbării sociale, potenĠează un
proces care începuse cu multe zeci de ani înainte, dar care se desfăúura lent. Cu
toate acestea, chiar dacă din punct de vedere cultural România interbelică a
înregistrat progrese în privin܊a răspândirii sistemului de educa܊ie atât la nivel
primar, cât ܈i universitar, imaginile statului ܈i ale societă܊ii moderne propagate de
sistemul de învă܊ământ nu corespundeau cu realitatea unei economii de pia܊ă aflată
la nivel rudimentar 9 . În loc să producă indivizi capabili să-܈i asume ܈i să ini܊ieze
activită܊i economice individuale, sistemul românesc de învă܊ământ producea, în
mediul rural, cetă܊eni ai statului român relativ alfabetiza܊i, dar dependen܊i de
familie ܈i de rela܊iile personale pe care grupul de apartenen܊ă la avea sau le ini܊ia cu
alte grupuri 10 . Modernizarea atât de clamată trebuia să cuprindă într-o manieră
selectivă sfera materială ܈i să o ocolească categoric pe cea spirituală, iar, pe cale de
consecin܊ă, mentalitatea ܊ăranului român trebuia să se modifice ܈i ea selectiv.
Astfel, erau încurajate introducerea instrumentelor moderne de finan܊are ܈i
asociere, precum creditarea ܈i coopera܊ia, ameliorarea tehnicilor de lucru ܈i a celor
de cre܈tere a animalelor 11 , dar atunci când comportamentul capitalist incipient

6

http://www.cooperativag.ro/serviciul-social-sau-obligativitatea-muncii-culturale/. Accesată la
5.02.2017.
7
Monitorul Oficial, anul CVII, nr. 121, 27 mai 1939.
8
Ibidem, p. 3387.
9
Andrew C. Janos, „Modernization and decay in historical perspective: the case of Romania”, în
Kenneth Jowitt (editor), Social Change in Romania, 1860-1940. A debate on Development in a
European Nation, Institute of International Studies, Berkley, 1978, p. 108-109.
10
Kenneth Jowitt, „The Sociocultural base of National Dependency in Peasant Countries”, în
Kenneth Jowitt, op.cit., p.18.
11
ANR, Fond MCC, dosar nr. 666/ 1942, f. 227.
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începe să se manifeste era taxat ca „materialism ܈i arivism feroce” 12 . O serie de
obiceiuri ܈i gesturi cotidiene, ca supraaglomerarea odăilor locuite, igienizarea lor
defectuoasă, hrana insuficientă ܈i de proastă calitate (din cauza calită܊ii slabe a
produselor sau din faptul că metodele de preparare preferate erau fierberea ܈i
prăjirea, iar cele de conservare erau folosite limitat) erau catalogate drept
„mo܈teniri rele” 13 care ar trebui eliminate ܈i înlocuite cu obiceiuri sănătoase ܈i
igienice. Starea morală e apreciată ca bună, dar nu lipsită de provocări sau
amenin܊ări. De܈i locuitorii din Arge܈ ܈i Muscel erau „cre܈tini devota܊i”, unii dintre
ei apar܊ineau cultului protestant al CreЮtinilor după Evanghelie. Ace܈tia din urmă
erau considera܊i „rătăci܊i”, iar pentru (re)aducerea lor în rândul bisericii ortodoxe o
învă܊ătoarea din satul Băde܈ti propunea întâi luarea de măsuri administrative, ܈i
abia în al doilea rând utilizarea „persuasiunii spirituale duhovnice܈ti” 14 . Dintre
creútini-ortodocúi, cea mai mare parte participa cu regularitate la slujbe úi doar 15%
din populaĠie nu mergea la biserică decât la sărbătorile mari (Pa܈ti, Crăciun,
Bobotează etc.) - consemna un învăĠător din Jupâne܈ti. Posturile mari erau Ġinute de
majoritatea populaĠiei, iar, cu regularitate, doar de bătrâni. Nu toĠi care veneau la
biserică ascultau slujba,
„cea mai mare parte din ei vin ca să vadă pe cutare cum este îmbrăcat,
pe cutare…, ba de multe ori vorbesc în úoaptă în biserică atrăgând atenĠia
vecinului… Am văzut chiar multă lume scuipând în biserică, fără nici o jenă.
(…) Femeile nu pot renunĠa nici la vechiul obicei de a vorbi în úoaptă, dar
destul de bine auzit, despre noutăĠile zilei, despre o clevetire ori o duúmănie
oarecare” 15 .
Învă܊ătorii raportau pu܊ine încălcări ale ordinii tradi܊ionale, iar din
men܊iunile care apar în monografii putem afirma că divor܊ul ܈i concubinajul erau
considerate cele mai grave acte care atingeau moralitatea, iar crima era cel mai grav
delict care putea fi comis. Violuri nu sunt men܊ionate, iar bătăile sau atacurile cu
armă sunt puse pe seama be܊iilor, dar ܈i ele, ca urmare a războiului, erau drastic
reduse. Integritatea morală a comunită܊ilor nu era păzită sau garantată de legisla܊ia
în vigoare, ci de un întreg set de concep܊ii morale care se transmiteau din genera܊ie
în genera܊ie ܈i care cenzurau comportamentele indezirabile:
„Mai u܈or se încalcă legile scrise, decât cele nescrise”16 .
Prin vechea tradi܊ie a sistemului devălma ܈care permitea utilizarea în comun
a pământului satului 17 se poate explica un „obicei” destul de răspândit în lumea
rurală, acela de a intra cu vitele pe pământul ܈i culturile altora. ÎnvăĠătorii, oameni
܈coli܊i în mediul urban, văd în această încălcare a proprietă܊ii o lipsă de respect, iar
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Ibidem, f. 197.
Idem, dosar nr. 667/ 1942, f. 394.
14
Idem, dosar nr. 666/ 1942, f. 217.
15
Idem, dosar nr.754/1944, f. 122.
16
Idem, dosar nr. 667/ 1942, f. 479.
17
După ce erau recoltate cerealele sau se efectua a doua cosire, Ġarina se transforma în izlaz, putând
fi folosit de către toĠi locuitorii satului. Henri H. Stahl, Paul H. Stahl, CivilizaĠia vechilor sate
româneúti, Editura ùtiinĠifică, Bucureúti, 1968, p. 36.
13
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din faptul că tot ei raportează că cele mai multe conflicte, care degenerau în bătăi,
erau provocate de aceste călcări ale pământurilor private arată că úi mulĠi dintre
Ġărani îúi schimbaseră viziunea tradiĠională, colectivistă privitoare la folosirea
pământului, cu una modernă, care punea accent pe drepturile individuale asupra
acestui bun.
VestimentaĠia este cel mai vizibil element care anunĠă schimbările socioeconomice ܈i de mentalitate survenite în interiorul unui corp social. Fie în mediul
urban, fie în cel rural îmbrăcămintea are totdeauna úi un rol social, de prezentare úi
reprezentare a individului în faĠa comunităĠii, nu doar unul funcĠional:
„ (…) hainele fiind cele care te pot a܈eza în anumite situa܊ii în ochii celor
din sat cu tine” 18 .
Ele puteau semnala bunăstarea purtătorului, apartenen܊a la o anumită profesie,
statutul marital sau de܊inerea de competen܊e în vederea dobândirii celui de femeie
măritată. Din lână, păr de capră, in, cânepă sau bumbac, femeile lucrau în casă
toate piesele de vestimenta܊ie necesare traiului zilnic sau cele utilizate pentru
momentele ceremoniale din via܊ă, iar obiectele din piele erau cumpărate de la
cojocari. Schimbări în modul de produc܊ie ܈i în felul în care ܊ăranii se îmbrăcau sau produs relativ rapid, după 1900, ܈i mai ales după Reforma Agrară din 1921.
Locuitorii din mediul rural, mai ales cei înstări܊i, au început să cumpere materiale
sau chiar hainele gata lucrate de la negustorii din târguri sau de la ora܈:
„Unele femei úi fete, din fericire până acum puĠine, au început să-úi
procure fote din târguri. Sunt cazuri úi acestea tot rari, când úi bărbaĠii
îúi cumpără pentru hainele lor, postav de fabrică.” 19 .
Reac܊ia învă܊ătorilor fa܊ă de această realitate a fost una care pendula între indignare
vehementă ܈i încercarea a aduce contraargumente de ordin economic împotriva
unor astfel de schimbări. Astfel, noile materiale ܈i haine erau catalogate ca fiind
mai pu܊in trainice, costisitoare ܈i neigienice, în plus afectau negativ via܊a
economică a satului:
„(…) unele au mai schimonosit portul, înlocuind minteanul românesc
cu jacheta sau haina putregăită, cumpărată cu mulĠi bani úi care
durează puĠin în comparaĠie cu cele făcute în casă. Timpurile critice
prin care trecem, le va face din nou să îmbrace vechiul úi sănătosul
port românesc” 20 .
Acest „lux” este taxat din punct de vedere moral, fiind considerat un viciu. Nu
întâmplător, într-o societate tradi܊ională, patriarhală, structurată pe valori
masculine, femeia, agentul modernită܊ii în această situa܊ie, e privită cu suspiciune ܈i
repro܈. Oameni educa܊i, dar tributari unei mentalită܊i seculare care considera femeia
drept poartă de intrare a păcatului, învă܊ătorii, fie bărba܊i, fie femei, îi asociază un
alt tradi܊ional „agent al răului”, jidanul, personaj urban prin excelen܊ă, în܈elător ܈i
profitor. Dacă ܊ăranii ܈i-ar fi plantat in ܈i cânepă în gospodărie, atunci
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Ibidem, p. 61
ANR, Fond MCC, dosar nr. 666/ 1942, f. 188.
20
Idem, dosar nr. 667/ 1942, f. 252.
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„n-ar mai alerga la oraúe să procopsească pe jidanii care le vând
stămburi uúoare pe bani grei” 21 .
În afirma܊ia de mai sus este ilustrat stereotipul mental conform căruia negustorul
evreu trăie܈te bine păcălindu-i pe cumpărători, căci stamba u܈oară vândută scump
exprima ideea de marfă de calitate inferioară care era supraevaluată ܈i prin a cărei
vânzare comercian܊ii jidani se îmbogă܊eau pe spinarea credulelor cliente de etnie
română. Opinia citată anterior mai poate fi asociată în mod direct cu atmosfera
virulent antisemită a epocii, dar o putem considera ܈i expresia unei seculare ܈i bine
înrădăcinate mentalită܊i care contopea suspiciunea ܈i dispre܊ul fa܊ă de activitatea
negustorească cu imaginea negativă a evreului. Încă din Evul Mediu, în întreg
spa܊iul european, a înЮela făcea parte din aria semantică a cuvântului negoа. În
secolele XIX ܈i XX, intelectualii ܈i politicienii români au preluat ܈i au folosit cu
„dărnicie” acest gen de discurs: „Antisemitismul politic (activ ܈i con܈tient) a
exploatat toate cli܈eele antisemitismului popular (pasiv ܈i latent)” 22 .
Gravitatea înlocuirii portului bătrânesc cu hainele oră܈ene܈ti nu consta însă
în efectele economice negative, ci în faptul că aducea atingere identită܊ii na܊ionale:
„(…) prin port, păstrăm o mare parte din fiinĠa neamului úi-o
transmitem urmaúilor noútri ” 23 .
Conform ideologiei na܊ionale „܊ăranul adevărat”, autentic, păstrător al trăsăturilor
fundamentale ale sufletului românesc era cel nealterat de ora܈. Tradi܊ia ܈i ܊ăranii
care sunt chema܊i să încarneze ܈i să conserve „spiritul”, „sufletul” na܊iunii sunt
plasa܊i într-un spa܊iu atemporal, devenind referin܊e etice pentru restul corpului
na܊ional ܈i garan܊i ai legăturii cu strămo܈ii (nu întâmplător portul este asociat cu
„părin܊ii” poporului român, Decebal ܈i Traian) 24 . ܉ărănimea română era chemată,
pe de o parte, nu doar să se modernizeze, ci să se „civilizeze”, iar, pe de altă parte,
păstrându-܈i portul ܈i datinile, trebuia să arate că na܊iunea rămâne imuabilă.
„Poluarea” exterioară, degradarea portului úi schimbarea lui cu hainele
orăúeneúti a avut loc concomitent cu un alt fenomen la fel de îngrijorător, care, la
rândul lui, punea în pericol acel „suflet” al na܊iunii române pe care învă܊ătorii
aveau datoria să-l formeze ܈i să-l păzească: obiceiurile, cântecele ܈i dansurile
sufereau, la rândul lor, modificări. Dacă, din vechime, obiceiul era ca hora să aibă
loc o dată pe săptămână, afară, în aer liber, „vremurile noi” au adus o mărire a
frecven܊ei cu care se întruneau tinerii (chiar ܈i de două ori pe săptămână) ܈i o
mutare a horei la cârciumă, într-un spa܊iu închis, fapt considerat dăunător sănătă܊ii
(inhalau praful din încăpere), dar ܈i bunelor moravuri (aici aveau la dispozi܊ie
băuturi alcoolice, iar excesul în utilizarea lor ducea destul de des la scandaluri ܈i
bătăi). Schimbări se produceau ܈i în felul în care era cântată muzica; pe lângă
vioară, cobză ܈i ܊ambal î܈i făcuseră apari܊ia în tarafuri ܈i instrumente oră܈ene܈ti ca
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armonica ܈i clarinetul. Mult mai grav era că tinerii începeau să fie atra܈i ܈i să
prefere cântecele oră܈ene܈ti:
„Spuneam că moda a adus úi aiurelile vremii, acele tangou-uri sau
romanĠe nesimĠite. Ne este úi silă să le pomenim. Datoria tuturor este
să le combată úi să le înlăture” 25 .
Modernizarea era, în această situa܊ie, un pericol, ea altera o componentă
fundamentală a identită܊ii na܊ionale – folclorul:
„E păcat că tocmai tinerii ܈i tinerele dela învă܊ătură uită, cu destulă
inten܊ie, că, un popor care-܈i pierde jocul, obiceiul, graiul, portul, etc.,
e supus pieirii” 26 .
Cadrul identită܊ii na܊ionale în România modernă, începând cu secolul al
XIX-lea ܈i până în a doua jumătatea a celui de-al XX-lea, a fost construit plecând
de la organizarea familiei tradi܊ionale patriarhale, chiar dacă la nivel discursiv se
insista pe preluarea ܈i sincronizarea modelelor occidentale cu societatea
românească. Din punctul de vedere al unei păr܊i a elitei române܈ti interbelice,
modernizarea nu se putea realiza decât prin implicarea intelectualităĠii în ridicarea
culturală a Ġărănimii, însemnând alfabetizarea maselor rurale ܈i însu܈irea de către
acestea a unor comportamente asociate acestui proces, dar fără a afecta ceea ce elita
desemnase ca nucleul identită܊ii na܊ionale. Construirea unei na܊iuni române
moderne s-a vrut a se face prin afirmarea unor trăsături care se afirmau ca imuabile
܈i nu prin canalizarea resurselor spirituale ܈i materiale către acceptarea ܈i punerea
în practică a altor comportamente.


25
26

ANR, Fond MCC, dosar nr. 669/ 1942, f. 165-165v.
Ibidem, f. 198v.
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Petrecerea timpului liber la conacul de la Gole܈ti
Cristina Boаoghină
Summary
A family with secular origins and existence in the romanian history, the
GoleЮti have noted and were imposed în the generations conscience in all the
circumstances, in the job of the progressive ideals for a modern romanian society.
A free time is no doubt an essential component of daily life, each individual
disposing of it own will.
At the GoleЮti court, in addition to duties related to collect the vineyards,
the members of the Golescu family, who were very numerous, spent their free time
walking the rolling hills of ЭtefăneЮti, did hora and sing popular music, put “in
scene” various theater.
By the end of the XIX- th century, the members of the Golescu family
practiced tennis, fencing and boating on the lake in the park.
Keywords: Golescu, family, manor, free time, daily life.
Impunându-se ca faĠetă a vieĠii cotidiene, timpul liber a fost perceput úi
tratat diferit în funcĠie de zestrea culturală úi valorică a societăĠii úi de influenĠele
externe care au grevat asupra comportamentelor úi relaĠiilor interumane.
Cotidianul, banal în existenĠă, a dobândit o valoare pozitivă atunci când nimicurile
din care era format au fost transformate în rituri, înnobilate la rândul lor cu o
semnificaĠie sentimentală 1 .
Dincolo de dimensiunea sa statornică, aceea de timp al relaxării, al
plăcerilor vieĠii, modalităĠile de percepere úi trăire a timpului liber spun multe
despre grupurile umane aflate în discuĠie, despre direcĠiile mentale generale în care
acestea se încadrează.
Atitudinea faĠă de timpul liber existentă într-o societate la un anumit
moment al evoluĠiei acesteia este relevantă din perspectiva credinĠelor religioase, a
stării economice generale, a permeabilităĠii úi a capacităĠii de adaptare a grupului
social. Timpul liber poate fi raportat la două dintre timpurile teoretizate de Fernand
Braudel: timpul conjunctural úi durata lungă 2 .

1

Philippe Arièrs; Georges Duby, Istoria vieаii private, vol. VII , Editura Meridiane, Bucure܈ti,
1997, p. 170.
2
Iulia Adina Pop, Loisir Юi viaаă de societate în Vechiul Regat în „Caiete de Antropologie Istorică.
Pentru o istorie a loisirului”, Anul VI, nr.1-2 (10-11) Ianuarie-decembrie 2007, p.136.
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Se încadrează în timpul conjunctural toate acele tendinĠe úi influenĠe care
marchează comportamentele sociale úi intime într-o anumită epocă úi care se traduc
prin fluctuaĠii mai lungi sau mai scurte la nivelul mentalului colectiv3 .
În Vechiul Regat aceste tendinĠe au fost preluate din lumea occidentală cu
precădere de către membrii boierimii úi burgheziei în formare, aceútia fiind în
general cei care îúi permiteau, din punct de vedere financiar, să adopte alt mod de
viaĠă decât cel tradiĠional.
Durata lungă în schimb e reprezentată în acest context de timpul sărbătorii
(în general de factură religioasă), cu o mobilitate mult redusă în comparaĠie cu
manifestările conjuncturale cu impactul relativ scurt la nivelul mentalului colectiv
úi al comportamentelor. Acest timp al sărbătorii este conservat cel mai fidel la
nivelul Ġărănimii, care beneficiază de structuri mentale mult mai rigide decât
populaĠia urbană úi care, doar din perspectivă materială, nu are resursele financiare
necesare pentru a adopta modelele occidentale.
Cele două timpuri sau, în cazul acesta, atitudini faĠă de timpul liber nu se
exclud, ci se suprapun într-o formulă în care durata lungă constituie un punct de
plecare permanent pentru timpul conjunctural. Altfel spus, tradiĠia úi obiceiurile –
particularităĠi ale duratei lungi - sunt cele pe care se altoiesc noile comportamente,
chiar dacă la o primă vedere cele două dimensiuni pot apărea ireconciliabile în
esenĠă. Această combinaĠie a celor două viziuni asupra timpului liber dă naútere
particularităĠilor locale surprinse de diverúi cercetători în studiile lor 4 .
În pas cu moda vremii, indiferent de anotimp ܈i la Gole܈ti se făceau
numeroase plimbări prin împrejurimi, natura fiind darnică cu această zonă
geografică. Chiar dacă iarna anului 1849-1850 a fost foarte grea, doamnele de la
Gole܈ti nu au renun܊at la plimbarea pe jos până spre coline, iar mai departe cu
sania. Au luat-o pe drumul cel mare, pe la punctul ce-i zicea La Trandafir, unde
odinioară fusese o troiĠă în piatră úi o casă de om înstărit. Aici, pe vremuri,
străbunii boierilor Goleúti păstrau trăsura úi caii cu hamuri pe ei, gata de fugă când
ajungea vorba că: „Vin turcii!”. O luau pe drumul cel mare spre Câmpulung sau tot
într-acolo, prin valea Isvoranilor, pe drumul ortacului.
Alteori, vremea rea făcea ca majoritatea celor de la Goleúti să stea în jurul
sobei din salonul cel mic, unde odinioară se strângeau cu toĠii pentru a trăi „clipe
plăcute cu gândul la o soartă mai bună pentru Ġară” 5 .
Odată cu sosirea primăverii, nepoatele Zincăi Golescu porneau spre coline
căutând ghiocei.
Tot primăvara începeau úi îndeletnicirile legate de grădină, vie sau câmp. În
parcul de la Goleúti, Alexandru C. Golescu-Albu lucra cu pasiune cu dorin܊a de a


3

Ibidem, p. 136.
Ibidem.
5
George Fotino, Din vremea RenaЮterii Naаionale a Яării RomâneЮti. Boierii GoleЮti, vol. I,
Imprimeria Na܊ională, Bucure܈ti, 1939, p. 58.
4
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face o grădină romantică cu cascade, grote, poduri suspendate, care să stârnească
uimirea celor prezen܊i 6 .
Dintre toate distrac܊iile toamnei, culesul viilor era cel mai a܈teptat moment,
deopotrivă de către cei mari ܈i de copii, deoarece era un prilej de mare veselie, cu
dansuri ܈i cântece.
Cultura vi܊ei de vie ܈i vânzarea vinului aduceau venituri consistente, iar
vinul era nelipsit de la mesele boierilor, chiar ܈i de la masa săracului. Sezonul
culesului viilor era cuprins între 14 septembrie ܈i 26 octombrie, perioadă
caracterizată de timp frumos ܈i temperaturi blânde.
Despre culesul strugurilor, momentul a܈teptat de toată familia, Elena
Perticari-Davila ne-a lăsat mărturie cum că Zinca Golescu împreună cu ea ܈i cu
Alexandru C. Davila mergeau cu trăsurica până la viile de pe dealurile
܇tefăne܈tilor. Una dintre vii era numită a Goleschii ܈i a fost sădită în jurul anului
1670. Această vie avea ca soiuri de struguri: tămâioasa, coarna, razachie ܈i
braghina 7 .
Elena Perticari - Davila a descris cu lux de amănunte metodele de preparare
a vinului, abandonate în zilele noastre.
„Flăcăii cu nădragii sufleca܊i î܈i spălau picioarele ܈i coapsele cu
săpun, apoi erau lua܊i în cârcă de cei mai în vârstă ܈i du܈i la slonul
cel mare din casă, unde se afla un lin încăpător de stejar, adânc cât
omul, despăr܊it în două, în care fetele ܈i copiii mai mări܈ori aruncau
de pe o treaptă ciorchinii de struguri cule܈i din vie pe alese; cei albi,
într-un lin, cei negri ܈i ro܈ii într-altul… Lăutarii cântau cu
foc…Flăcăii din lin săltau ܈i jucau ܊inându-se de umeri; jucau nu
glumă, ca să strivească sub picioare ܈i să stoarcă din ciorchine tot
mustul, care, pe două jgheaburi deosebite – cel negru într-o parte,
cel alb într-alta, curgea în zăcătorile cele mari din pivni܊a de
dedesubt…” 8 .
În acest timp femeile în vârstă găteau. Se mânca mămăligă, fasole cu ceapă,
pe܈te sărat cu usturoi ܈i la urmă masa era completată cu o cănu܊ă de must 9 .
După masă to܊i cei prezen܊i se odihneau. La sfâr܈itul culesului urma hora.
Se juca hora domoală, urmată de jocuri mai săltate, brâul ca la Breaza, unde Anica
Davila era neîntrecută 10 . Pe la asfin܊it reveneau la conac.
Elena Perticari-Davila avea o voce foarte frumoasă ܈i când mergea la vie
împreună cu fetele Fălcoianu cântau de răsuna dealul întreg 11 .

6

Melania Simona Anghelescu, Grădina Юi parcul conacului de la GoleЮti, în „Museum. Studii ܈i
comunicări de istorie ܈i etnografie”, Gole܈ti, 1978, p. 43.
7
Elena Perticari- Davila, Amintiri din copilărie, Editura Casei ܇coalelor, Bucure܈ti, 1940, p. 79.
8
Ibidem, p. 79.
9
Ibidem, p. 80. 
10
Ibidem, p. 81. 
11
Ibidem, p. 90.
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Anul se trecea după ritmul sărbătorilor liturgice. Sentimentul religios era
încă puternic în epocă, dovadă că toate sărbătorile erau „Ġinute” cu stricte܊e.
În ajunul Crăciunului au venit la conac toĠi copiii satului úi au urat „Bună
dimineaĠa la Moú Ajun” úi conform datinilor tradiĠionale ace܈tia au fost răsplătiĠi cu
prune, nuci, covrigi, stafide úi vin. Cu toate grijile úi cu teama de necunoscutul ce
va veni, de sărbătorile Crăciunului cei răma܈i în ܊ară se reuneau la conac. Cum în
calendarul creútin a treia zi era cea a Sfântului ùtefan, onomastica celui mai
vârstnic dintre fraĠii Golescu, cei prezen܊i la conac au mâncat o colivă delicioasă în
cinstea sfântului martir ܈i au aprins o lumânare în speran܊a că va ajuta cauza
revolu܊iei „căci úi el a fost martor al credinĠei úi a murit pentru libertate, egalitate,
fraternitate” 12 .
După revenirea din exil a fra܊ilor Golescu, via܊a la conac ܈i-a urmat cursul
firesc. În aúteptarea familiei, nepoatele Zincăi Golescu lucrau, ca de obicei, la
micile pregătiri, anume cusături pentru Anul Nou 13 . Radu C. Golescu aflat la
Gole܈ti i-a scris lui fratelui ùtefan, în 29 noiembrie 1857 că dorea ca de sărbători să
se reîntregească familia la conac, dar având în vedere frigul îi ruga „să luaĠi cu voi
păturile úi cearúafurile voastre fără de care a-Ġi risca să dormiĠi în frigul pătrunzător.
TerminaĠi cât mai repede treburile úi luaĠi poútalionul; de asemenea vă rog să nu
uitaĠi să luaĠi cu voi dicĠionarul francez-român úi român-francez ” 14 .
Sabina Cantacuzino î܈i aducea aminte că, de obicei, de Anul Nou, Gole܈tii
soseau la „Florica”, toĠi deghizaĠi, cu biciuri, clopote, erau de nerecunoscut, anume
Zoe C. Golescu cu cei patru fii ai săi ܈i Anica Racovi܊ă, la rândul său cu copiii, care
formau „tineretul”, respectiv viitoarele doamne Elena Filipescu, Zoe Grant, Anica
Davila, Caterina Tresnea, domni܈oara Felicia Racovi܊ă, ܈i cei trei fii Constantin
(Costică), Alexandru (Alecu) ܈i Dumitru (Mitică) Racovi܊ă 15 .
Fetele erau foarte vesele ܈i împreună cu Radu C. Golescu ܈i Alexandru C.
Golescu-Albu organizau „fel de fel de partide de plăcere ܈i de mistificări celor de
la Florica” 16 . Alexandru C. Golescu-Albu purta mască úi crinolină. Altădată au
venit îmbrăcaĠi în muzicanĠi ambulanĠi cu o flaúnetă, ca să răspundă regretului
doamnei Rosetti căreia la Ġară îi lipsea această distracĠie. Biletele de plăcintă din
ziua de 1 ianuarie era opera tuturor, dar mai ales a doamnei Maria Rosetti,
înzestrată cu un adevărat talent de scriitor17 . De asemenea, se făceau toasturi pentru
cei prezenĠi sau absenĠi.
Maria Rosetti a hotărât să le facă o farsă vecinilor lor, fra܊ii Golescu. Le-a
trimis acestora o farfurie lungă pe care a a܈ezat în formă de pe܈te piepturile de
curcan fierte împreună cu sardelele, peste care a a܈ezat legume. Fiind într-o zi de

12

Ibidem, vol. II, p. 209.
Muzeul Gole܈ti, Depozit documente, fond Zinca Golescu, nr. dos. III/1, nr. inv.370/8651, f.1.
14
Ibidem, nr. dosar III/3, nr. inv.405/8686, f.1.
15
Sabina Cantacuzino, Din viaаa familiei Ion C. Brătianu, 1821-1891, edi܊ia a III-a, revăzută.
Introducere, note, indice ܈i edi܊ie îngrijită de Elisabeta Simion, vol. I, Editura Humanitas, Bucure܈ti,
2013, p. 57.
16
Ibidem, p. 57. 
17
Ibidem, p. 58.
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vineri, când de obicei membrii familiei Golescu ܊ineau post au savurat din plin
„pe܈tele” trimis de la „Florica”. Mai mult, to܊i cei care au mâncat deliciosul pe܈te
au încercat să-i dea ܈i un nume, fără să-܈i dea seama că acel gust deosebit s-a
datorat piepturilor de curcan fierte împreună 18 .
Vara, pe 29 iunie s-a sărbătorit ziua SfinĠilor Apostoli Petru úi Pavel. Chiar
dacă a fost o zi ploioasă doamnele de la conac îmbrăcate în costum românesc au
făcut horă alături de clăcaúii satului úi argaĠii boiereúti. Sosită la Gole܈ti, Caterina
Tărtăúescu a cântat în pridvorul caselor mari doina OlteĠul cu o intonaĠie particulară
deosebită, „imitând tonurile cavalului cu un glas adânc, ce părea că vine din
depărtări” 19 .
Alexandrina Fălcoianu poveste܈te că de Sfânta Marie la 15 august era
sărbătorită sora ܈i bunica sa, Maria Warthiade la casa din deal de la vie, unde erau
invita܊i Pia Brătianu cu copiii ܈i Felicia Racovi܊ă cu numero܈ii nepo܊i. ܉ăranilor li
se dădea vin ܈i jucau până se întuneca. În ziua de 8 septembrie petrecerea se muta
la „Florica”, unde sărbătorită era Măriu܊a Brătianu. De la cofetăria Berevoescu din
Pite܈ti erau aduse multe tăvi cu plăcinte cu cremă, preferatele copiilor 20 .
Una din distracĠiile societăĠii româneúti în preajma revoluĠiei de la 1848 o
constituia fără îndoială balurile 21 .
„Balul era o adevărată institu܊ie de socializare. Acolo se legau
prietenii, se nă܈teau amoruri, se urzeau intrigi, se aranjau logodne ܈i
mariaje. Era un bun prilej pentru tineri de a se cunoa܈te ܈i a se
apropia, totul decurgând în limitele stricte ale polite܊ii” 22 .
Istoriografia RevoluĠiei de la 1848 este compusă în cea mai mare parte din
pagini grave, încruntate am spune. Dar viaĠa în zilele revoluĠiei n-a constat numai
din întruniri secrete úi demonstraĠii populare, din arestări úi schingiuiri, din
comploturi úi răzmeriĠe, din lupte sângeroase úi năvăliri pustiitoare 23 .
În timpul revolu܊iei de la 1848, înalta societate bucure܈teană organiza
recep܊ii, banchete ܈i baluri, atât pentru revolu܊ionarii români, pentru trimisul
extraordinar al Sublimei Por܊i, cât ܈i pentru trupele de ocupa܊ie.
Alexandrina Magheru, urmată de Felicia Racovi܊ă pe când se aflau la
Bucure܈ti, i-au scris Catincăi Golescu pentru a o informa despre cele ce se
petreceau în capitală, printre altele faptul că domniúoara Th. nu a putut participa la

18

Arhivele Na܊ionale ale României-Arhivele Na܊ionale Istorice Centrale (se va prescurta în
continuare A.N.R.-A.N.I C.), fond Fălcoianu, dos.37, f. 69.
19
George Fotino, op. cit., vol. I, p. 78.
20
A.N.R.-A.N.I.C, fond Fălcoianu, dos. 37, f. 89.
21
Adrian-Silvan Ionescu, Balurile din secolul al XIX-lea, BucureЮti, Funda܊ia Culturală D’ale
Bucure܈tilor, 1997, p. 57.
22
Ibidem, p. 7.
23
Col(r) prof. Constantin Ispas, Magheru Haralamb Alexandrina – scrisori inedite din arhiva
general Gheorghe Magheru în „Societatea de útiinĠe istorice din România”, filiala Gorj, Gen.
Gheorghe Magheru „In memoriam. Bicentenarul naúterii 1804-2004”, Editura Rhabon, Târgu –Jiu,
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un bal, din cauza unui banal coú. ܇tire de unde transpare răutatea feminină,
împărtă܈ită de Alexandrina Magheru în scrisoarea către Catinca Golescu :
„Dragă Catinca, aici se dau baluri splendide, unde merge toată
societatea, cu excepĠia domniúoarei Th. căreia i s-a întâmplat o
nenorocire ireparabilă: imaginează-Ġi că, la revoluĠie, i-a ieúit pe nas un
coú de care nu poate să se vindece: a consultat toĠi medicii pentru acest
blestemat coú ce i-a ieúit pe nas, dar este în van. Iată un motiv în plus
pentru care domniúoara Th. abandonează revoluĠia, pentru că este
constrânsă să nu părăsească camera úi probabil că nu o va părăsi tot
timpul acestui carnaval”24 .
Nu putem să nu remarcăm umorul desprins din aceste rânduri ca ܈i ironia
muúcătoare: evident revoluĠia putea evolua úi fără prezenĠa domniúoarei respective,
atât de afectată de necazurile provocate de acel coú. Dincolo de aceste remarci, se
pare că această domni܈oară nu era una dintre susĠinătoarele revoluĠiei.
Peste câteva zile Catinca Golescu a primit o nouă scrisoare, din care a aflat
despre sosirea trupelor ruseúti în capitală úi despre pregătirile unor noi petreceri:
[…] 2.000 de ruúi sunt la barieră úi generalul lor Alexander Luders
este deja în oraú. Se zice că li se va da un bal câmpenesc în grădina
publică pentru a nu rămâne mai prejos de primirea făcută lui
Suleiman - Paúa” 25 .
Într-adevăr, în cinstea lui Suleima-Pa܈a au fost ridicate arcuri de triumf, sau organizat baluri úi recepĠii, iar pictorul Constantin Daniel Rosenthal i-a făcut
portretul. Dacă pentru turci sentimentele nu erau atât de agresive, sesizându-se
chiar o nuanĠă de simpatie faĠă de comportamentul lor tolerant, fa܊ă de ruúi
sentimentele erau cu totul altele, ei fiind priviĠi ca principalii inamici ai oricărei
încercări de emancipare.
Tot atunci, Felicia Racovi܊ă i-a scris Catincăi Golescu că doamna ܇tirbey a
dat un bal care a scandalizat pe toată lumea ܈i noi
„ […] am avut onoarea de a fi invitate, dar nu am avut-o úi pe aceea
de a ne duce. N-a fost decât cvartirul nostru (ofiĠerii ruúi) care s-a
dus. (ùi îmi venea să-i cânt d-acasă: Vino ursule la joc úi mi-Ġi joacă
moschiceúte úi pământu bate-n loc). Ea a făcut bine să dea balul la

24

Adrian - Silvan Ionescu, Viaаa mondenă a societăаii bucureЮtene în timpul Юi după revoluаia de la
1848 în „Muzeul Na܊ional”, XI, Bucure܈ti, 1999, p. 43; Col(r) prof. Constantin Ispas, op.cit., p. 58;
Dan Dumitru Iacob, Balurile înaltei societăаi din Principatele Române la mijlocul secolului al XIXlea în „Ora܈ul din spa܊iul românesc între Orient ܈i Occident. Tranzi܊ie de la medievalitate la
modernitate”, Editura Universită܊ii„ Alexandru Ioan Cuza”, Ia܈i, 2007, p. 269.
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Ibidem, p. 58.
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parter căci sala ar fi putut să se prăbuúească sub ei, căci nu sunt uúori
ca silfidele; cei mai frumoúi sunt Doica în miniatură…” 26 .
Satira era tăioasă: ofiĠerii ruúi aveau siluetele unor corpolente doici, iar
miúcările lor erau graĠioase „ca ale ursului”. Nu este momentul să detaliem acest
aspect al „simpatiei” de care se bucurau ofiĠerii ruúi în mintea celor de la Goleúti,
deoarece corespondenĠa familiei este foarte bogată în astfel de „aprecieri”.
Familiile boierilor progresi܈ti, care ocupaseră pozi܊ii importante în guvernul
provizoriu, nu agreau aceste petreceri ܈i refuzau să participe la ele. Pentru cei care
boicotau via܊a mondenă, coresponden܊a ܈i presa rămăseseră singurele mijloace de
informare ܈i de comunicare cu exteriorul, iar imaginea fotografică, portretul pictat
sau litografiat erau substitute pentru chipurile celor absen܊i, obliga܊i să se exileze
din fa܊a prigoanei post revolu܊ionare ܈i de aceea au devenit, cu atât mai mult, piese
pre܊ioase ܈i demne de tezaurizat 27 .
Despre un altfel de bal care s-a desfă܈urat la Gole܈ti a scris Alexandrina
Fălcoianu. La conac era o ladă mare cu tot felul de haine, costume, rochii cu
crinoline, pălării, mustă܊i, bărbi, peruci, astfel că într-un sfert de oră balul a fost
gata. Copiii erau cei care se costumau ܈i apăreau în salonul cel mare, unde părin܊ii
se distrau privind spectacolele prezentate.
Alexandrina Fălcoianu a împrumutat hainele preotului din Gole܈ti, ܈i-a
aplicat mustă܊i, ܈i-a pus barbă dându-se drept stare܊ul de la mănăstirea Sinaia.
Pentru a avea cât mai multă credibilitate, alături de ea a fost aghiotantul regal Ion
Perticari care i-a adresat următoarele cuvinte: „Bună ziua, părin܊ele, ce vânt te
aduce pe aici!” 28 . Toată lumea a crezut, chiar dacă erau pu܊in uimi܊i, bunica sa
îndreptându-se să-i sărute mâna ca la un adevărat preot. Apropiindu-se mai mult,
Maria Warthiadi ܈i-a recunoscut nepoata, în hohotele de râs ale celor prezen܊i 29 .
Politica fiind una din preocupările ei, Zoe C. Golescu răsfoia L`Europe
démocratique care i se părea cea mai bună gazetă, deoarece urmărea evenimentele
politice în amploarea lor, dar din păcate lipsa banilor nu-i permitea să o cumpere.
În afară de Journal de Debats nici o altă publicaĠie nu pătrundea în Ġară.
De asemenea, alături de nepoatele sale dorea „cărĠi republicane roúii”. Zinca
Golescu ܈i-ar fi dorit mult să citească Les derniers móments de la Pologne, carte a
bine- cunoscutului Mickiewicz.
Din corespondenĠa purtată de Catinca Golescu ܈i Alexandrina Magheru
aflăm despre ziarele pe care aceasta din urmă le citea precum úi despre conĠinutul
lor. Alexandrina Magheru citea, Jurnalul lui Caralechi – Vestitorul românesc,
Gazeta de Transilvania úi Le national 30 .
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În 1868 Carol Davila trimitea ziare la Goleúti pentru nenea ùtefan úi pentru
papa Golescu, cu specificaĠia „interzisă domniúoarelor” 31 .
Când nu mai aveau gazete, iar Ion Geantă (i se zicea aúa astfel deoarece
aducea geanta cu scrisori) nu mai aducea scrisori, Zoe C. Golescu se aúeza la masa
ovală úi făcea o pasienĠă, pentru a trece mai uúor timpul în aúteptarea scrisorilor ܈i
veútilor de la cei dragi. Fiicele Anicăi Racovi܊ă î܈i dădeau în căr܊i sau făceau
cusături româneúti.
Bună prietenă cu nepoatele Zincăi Golescu a fost Elena Cornescu. Aceasta
era fiica lui Ion M. Manu, mare vornic, supranumit Barbă roЮie ܈i a Anicu܊ei
Alexandru Ghika. S-a născut la 31 ianuarie 1832. A studiat într-un pension din
Odessa, unde directoare era marea ducesă, sora ܊arului Nicolae I. În anul 1847 a
plecat împreună cu mama sa la Paris „pentru a-i desăvâr܈i învă܊ătura artelor
frumoase: canto, desen ܈i piano”, iar la vârsta de 17 ani s-a măritat cu Alexandru
Emanoil Florescu. În anul 1863 s-a recăsătorit cu Constantin Cornescu.
Familia Manu era foarte legată de familia lui Constantin (Dinicu) Golescu.
Elena fiind măritată de la 17 ani, a propus prietenelor Felicia Racovi܊ă, Ana
Racovi܊ă ܈i Varinca Filipescu o excursie în jude܊ele Arge܈, Muscel ܈i Olt. Cele
patru prietene erau au pornit într-o trăsură mare trasă de ܈ase cai cu surugii ܈i
lipscani de la marele vornic, să le adăpostească ܈i să le ocrotească. Primite peste tot
cu însufle܊ire, respect ܈i admira܊ie, găzduite prin mănăstiri, ele se minunau de
frumuse܊ea costumelor ܈i a ܊ării, cumpărau fote, marame ܈i velin܊e. Elena ܈i-a făcut
o casă pe proprietatea Dor mărunt ܈i a hotărât să ܈i-o mobileze în stilul românesc 32 .
S-au întors entuziaste la Gole܈ti ܈i cu o prăvălie întreagă de cumpărături. Din
această călătorie a patru tinere românce, s-a născut poate industrializarea
cusăturilor române܈ti, care au uimit lumea prin frumuse܊ea lor. La Gole܈ti,
imboldul dat cusăturilor na܊ionale, mergea înainte gra܊ie mai cu seamă Feliciei
Racovi܊ă ܈i surorilor ei, care dădeau cea mai mare aten܊ie pentru a se păstra
izvoadele ܈i modelele adevărat române܈ti, lăsând fiecărei provincii particularită܊ile
܈i originalitatea sa. Cusăturile româneúti le făceau pentru ele, pentru unchii lor
afla܊i departe în străinătate, dar úi pentru a insufla Ġărăncilor gustul pentru portul
naĠional úi a le îndemna să nu mai poarte rochii care nu le veneau tocmai bine.
În toate conacele boiere܈ti se ܊eseau pânze de in, cânepă, lână, se ܊eseau
scoar܊e pentru casă, se cre܈teau chiar viermi de mătase, pentru a face costume
populare române܈ti.
Constantin (Dinicu) Golescu plantase la via din Gole܈ti o întreagă livadă de
duzi pentru cre܈terea viermilor de mătase, îndeletnicire care se practica pe o scară
foarte întinsă.
La Dor mărunt, Elencu܊a Cornescu a pus să se ܊easă acea pânză de un ro܈u
aprins, numită hram, cu care s-a acoperit pavilionul în care a fost primit
domnitorul Carol I când a venit în ܊ară. Ea a expus materialul ܈i la Viena, unde a
ob܊inut o medalie de bronz.
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Ana Davila a fost aceea care a introdus în ܈coala de la Azilul Elena
Doamna desenele ܊esăturilor române܈ti ܈i atelierul de cusut.
Petrecerea timpului liber în a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a
diversificat; variind în funcĠie de contextul în care persoana în cauză trăia clipa
respectivă: în intimitate, în familie, în cercul de prieteni sau în societate.
Marii boieri preferau Jockey Club, care a fost înfiin܊at în anul 1875 atât la
Bucure܈ti cât ܈i la Ia܈i. Pentru înfiin܊area Jockey Clubului Român exemplul venea
din capitalele europene, de la Londra ܈i Paris, dar mai ales acesta din urmă, unde
membri din elita românească îúi făcuseră studiile. Există două filia܊ii ale Jockey
Clubului Român: una era cea externă care reprezenta sincronizarea cu institu܊iile
similare din Occident, cealaltă îi indică descenden܊a din cluburile de jucători de
căr܊i ale ofi܊erilor din perioada regulamentară 33 . Între membrii fondatori ai acestui
club s-a numărat ܈i generalul Nicolae C. Golescu, alături de nume importante din
elita românească. La Jockey Clubul Român de mare atrac܊ie era sala de lectură,
mobilată cu fotolii de piele ܈i foarte bine luminată. Pe masă se găseau reviste ܈i
ziare din toate domeniile, în toate limbile de circula܊ie. După această încăpere urma
o cameră elegantă de protocol, pentru întrevederi. Apoi urmau două săli unde se
juca bridge ܈i table. Exista ܈i o sală de arme, unde puteai face scrimă. Serviciul era
asigurat de un personal stilat, silen܊ios ܈i totu܈i prietenos 34 .
Bebe Golescu, care locuia la Bucure܈ti, pe str. Romană, mergea la Jockey
Club unde făcea scrimă. De talie mijlocie, bine legat, cu părul des úi cărunt, tăiat
scurt, cu faĠa roúie úi sănătoasă a omului care trăieúte mult în aer liber, cu o lulea în
colĠul gurii, din fiinĠa lui se desprindea numai blândeĠe. Tăcut ca toĠi Goleútii, nu se
aprindea la nici o discuĠie, nu certa, nu dojenea, surâdea din colĠul gurii, pe sub
mustaĠă, ca un om care a văzut multe úi gândeúte „la ce folos toate astea ?” 35 .
Vizitele erau un bun prilej de socializare, călătorii străini observând în mod
deosebit ospitalitatea gazdelor, opulen܊a meselor ܈i diversitatea bucatelor, precum
܈i obiceiurile boierimii române.
InformaĠii despre cele ce se petreceau la Goleúti în anul 1860 aflăm din
Jurnalul călătoriei de cercetări arheologice úi istorice din Argeú úi Vâlcea al lui
Alexandru Odobescu. În această călătorie, Alexandru Odobescu a fost însoĠit de
soĠia sa, Saúa, de pictorul Henri Trenk 36 úi au fost întâmpinaĠi cu mare afecĠiune de
toĠi cei care trăiau la conac în frunte cu Zoe C. Golescu, Elena Filipescu, de Anica
Davila, de Catinca RacoviĠă, de copiii lui Grant cu guvernanta lor úi de blândul úi
seninul Alexandru C. Golescu- Albu. Ca să-i facă Saúei un costum, fetele i-au dat
fiecare câte ceva din garderoba personală. Ca în fiecare seară la Goleúti, după
obiúnuitul ceai úi după citirea câtorva poezii româneúti toată lumea s-a culcat.
Având în vedere că aveau musafiri seara a căpătat caracter artistic, de
teatru, căci una din distracĠiile preferate ale secolului al XIX-lea au fost úaradele în
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acĠiune, fiecare fiind pe rând autor úi spectator. Cei prezenĠi la conac s-au costumat
cu ce au găsit, intrând în pielea personajelor din Lucrezia Borgia úi din Marion de
Lorme. „Nici unul dintre cei prezen܊i nu cuno܈tea rolul pe care-l interpreta, ci doar
repetau cuvintele sufleorului, încurcau textele cu toate acestea „am petrecut, ca la
teatru, în glume úi haz până noaptea târziu” 37 .
De asemenea, alături de familia Grant mai sosea la Gole܈ti úi poetul C.
Aricescu cu soĠia úi cei doi copii veniĠi în mod special de la Câmpulung „să
petreacă ziua la Goleúti” 38 .
În scrisoarea către Elena Perticari-Davila din 20 septembrie 1904, Felicia
Racovi܊ă povestea că Ion Mihalache împreună cu so܊ia sa au venit să servească
ceaiul la Gole܈ti 39 . Pe Ion Mihalache l-a considerat „fermecător”, iar pe so܊ia sa
„inteligentă ܈i cultivată”. După această vizită, Ion Mihalache a invitat-o pe Felicia
Racovi܊ă împreună cu nepoatele sale, fiicele Elenei Golescu, la Topoloveni la
dejun.
De asemenea, pe 10 august 1903, Felicia Racovi܊ă a anun܊at-o pe nepoata
sa, Elena Perticari-Davila, că „anul acesta ne-am întâlnit de multe ori cu to܊i vecinii
no܈tri ܈i Anna Lahovary a venit recent la noi, cu nora sa. De asemenea cei mici au
avut deseori prieteni ܈i prietene” 40 .
Una din activită܊ile cele mai îndrăgite de-a lungul secolului al XIX-lea a
fost vânătoarea. Vânătoarea era organizată de boieri pentru musafirii lor, fiind un
mod plăcut de a petrece timpul liber. Obiceiul vânătorii a rămas de-a lungul
secolului XIX una dintre preocupările de bază ale celor cu preten܊ii aristocratice,
declarate sau nu.
La 3 ianuarie 1851 Anica Racovi܊ă i-a scris lui Nicolae C. Golescu, fratele
său care se afla departe de ܊ară, că so܊ul ei Alexandru Racovi܊ă nu a ratat nici o
partidă de vânătoare, fiind un adevărat împătimit 41 . Pasiunea lui Alexandru
Racovi܊ă – vânătoarea a fost urmată ܈i de nepotul său- Alexandru C. Davila.
Perioada cuprinsă între anii 1884-1914 a fost cunoscută sub numele de belle
epoque. Era o societate cu oameni calmi, cu oameni bogaĠi care se îmbrăcau la
modă, călătoreau, îúi construiau case frumoase úi vorbeau limba franceză. Oameni
ambiĠioúi, care îúi trimiteau copiii la studii în străinătate - pentru útiinĠe umaniste în
FranĠa, pentru útiinĠe exacte în Germania, pentru artă, în Italia, pentru teologie în
lumea orientală. Era o perioadă în care elitele trăiau bine, valorificându-úi averea
prin haine la modă, prin decorarea caselor foarte frumoase, cu lecturi, spectacole,
baluri úi călătorii. Doamnele se duceau foarte mult la băi, pentru că aproape toate
sufereau de migrene úi boli, unele închipuite, altele reale.
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Alexandru C. Davila a fost deopotrivă actor úi regizor. Prezen܊a lui pe
scenă, ca actor, a stârnit o furtună de critici úi comentarii. Era un fapt neobi܈nuit ca
un om din înalta societate să se confunde cu oamenii de teatru.
În societatea frecventată de Gole܈ti teatrul a ocupat un loc de seamă între
petrecerile cu care încercau să-܈i umple vremea cu un beneficiu intelectual. Nu se
rata nici un prilej pentru a se pune la cale o reprezentare teatrală, fie la palat în faĠa
vreunui oaspete străin, fie în casele boiere܈ti. Organizatorul, regizorul, dar mai ales
sufletul acestor spectacole, aproape toate în limba franceză, a fost Alexandru C.
Davila, care î܈i alegea interpre܊ii numai dintre persoanele prezente, tineri sau
bătrâni. La Sinaia, când veneau oaspeĠi străini la castelul Pele܈, în programul
stabilit era inclusă ܈i o reprezentaĠie teatrală. „Teatru în miniatură, cu lojile pentru
artiúti, albe, lustruite, cu oglinzi prinse de toĠi pereĠii, în faĠa cărora îĠi desăvârúeai
machiajul. Câte seri de emoĠii úi de încântare am petrecut în acest mic teatru!”, î܈i
aducea aminte cu mare plăcere Zoe Cămără܈escu 42 .
Alexandru C. Davila repeta reаeta ܈i atunci când zăbovea la conacul din
Gole܈ti, unde organiza mici spectacole ai căror actori erau membrii din familie.
Amintirea unui asemenea spectacol a rămas imortalizată atunci când, în anul 1897,
to܊i cei prezen܊i au montat o pânză pe terasa conacului pentru a crea decorul dorit43
(Fig. 1).
Pentru a delimita scena, fără a cunoa܈te piesa, Nicu Tresnea ܈i cu Leni
Tresnea în picioare de o parte ܈i de alta a Alexandrinei Bengescu, „suferindă”,
܊inând mâna dreaptă într-un lighean, în timp ce Nicu ܈i … joacă scena de a-i tăia
mâna cu un ferăstrău. Nu este singura suferindă din fotografie. Lică Racovi܊ă joacă
rolul unui personaj măcinat de dureri dentare, pe partea stângă fiind bandajat ܈i cu
mâna la falca stângă. Al܊i doi suferinzi, unul în picioare legat la frunte, altul a܈ezat
pe dale cu genunchii strân܈i ܈i cu capul rezemat în palma lui Nerva Hodo܈. Nerva
Hodo ܈este a܈ezat pe un scaun din profil. To܊i cei prezen܊i pe terasă erau a܈eza܊i
pentru a poza.
Pentru clasele superioare ale societă܊ii române܈ti sportul a fost o modalitate
de distrac܊ie în timpul liber, alături de hipism ܈i schi, tinerii s-au arătat deosebit de
interesa܊i ܈i de tenis 44 .
În Vechiul Regat la început tenisul a fost jucat de diplomaĠi úi de oameni de
afaceri străini, stabiliĠi la GalaĠi úi la Bucureúti, unde din 1906, Doherty - Club
reunea exact aceste categorii socio-profesionale pe terenurile amenajate chiar în
centrul oraúului.
Tenisul de câmp era unul dintre puĠinele sporturi ce putea fi practicat
împreună de bărbaĠi úi femei ܈i de aceea a fost supus unei etichete stricte. Alături de
călărie, patinaj úi vânătoare, tenisul s-a aflat în aten܊ia autorilor tratatelor de
maniere elegante, care remarcau că „un jucător cu o bună educaĠiune nu va insista

42

Zoe Cămără܈escu, Amintiri, Editura Vitruviu, Bucure܈ti, f. a., 178.
Muzeul Gole܈ti, Depozit documente, nr. inv. 15661/2662.
44
Bogdan Popa, EducaĠie fizică, sport úi societate în România interbelică, Editura Eikon, ClujNapoca, 2013, p. 159.
43




www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

463
prea mult asupra loviturilor dubioase”45 . Văzut prin comportamentul practicanĠilor
săi, tenisul a fost o disciplină predispusă la snobism 46 .
În ton cu moda vremii, vara, la conac membrii familiei Golescu, practicau
diverse sporturi.
O mărturie în acest sens datează din jurul anului 1895, după cum se poate
vedea din desenul executat în tu ܈de către Radu A. Golescu 47 . Aici se poate vedea
cum Pia ܈i Alexandru Davila mânuiau floreta, Esther Golescu trăgea la ܊intă, Lică
Racovi܊ă se plimba cu bicicleta, Leni ܈i Nicu Tresnea jucau tenis. Charles Grant se
afla în spatele aparatului fotografic (Fig. 2).
Într-un alt moment Leni ܈i Nicu Tresnea au fost surprin܈i de aparatul
fotografic de aceia܈i parte a fileului, jucând tenis la dublu, partenerii lor nefiind
prezen܊i în cadru 48 . Terenul de tenis era situat în dreapta por܊ii boltite, în parc (Fig.
3-4).
Timpul liber este fără îndoială o componentă esen܊ială a vie܊ii cotidiene,
fiecare individ dispunând după propria voin܊ă de acesta. La curtea Gole܈tilor pe
lângă îndatoririle legate de culesul viilor, membrii familiei Golescu care de altfel
erau foarte numero܈i se plimbau pe colinele dealurilor ܇tefăne܈tilor.
Sărbătorile religioase erau un bun prilej de a se reuni familia la conac.
Prietenii care veneau la conac făceau horă ܈i cântau piese populare. După ce
fra܊ii Golescu s-au stins, Felicia Racovi܊ă a fost cea în jurul căreia s-au adunat
ceilal܊i membri ai familiei. La conacul Gole܈tilor au fost prezente multe persoane,
dorin܊a Feliciei Racovi܊ă de a fi înconjurată de surorile ei, de nepo܊i, prieteni,
făcând ca acest conac să se bucure de voie bună (Fig 5-6). De asemenea se distrau
practicând diverse jocuri, se îmbrăcau în ve܈minte originale. Pe terenul de tenis
situat în apropierea conacului practicau acest sport, făceau scrimă ܈i se plimbau cu
bărcile pe lacul din parc.
Via܊a de zi cu zi a familiei Golescu se desfă܈ura a܈adar, în limite normale,
ce pendula între Bucure܈ti ܈i lini܈tea vie܊ii de la ܊ară.


45

Ibidem, p.177.
Ibidem, p.178.
47
Muzeul Gole܈ti, nr. inv.15564/2625.
48
Ibidem, nr. inv.15565/ 2626.
46




www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

464


Fig. 1 Secven܊ă dintr-o piesă de teatru jucată pe terasa conacului, având ca actori chiar
membrii familiei. Fotografie din colec܊ia Muzeului Gole܈ti.

Fig.2. Desen executat de Radu A. Golescu, la sfârúitul anilor 1893. Esther Golescu trăgea
la Ġintă, Lică RacoviĠă pe bicicletă, Leni Trăsnea, Nicu Trăsnea jucau tenis, Alexandru
Davila úi Pia Davila la floretă, iar Carol Grant era cu aparatul de fotografiat. Desen din
colec܊ia Muzeului Goleúti.
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Fig. 3. Leni Tresnea ܈i fratele său, Nicolae Tresnea de aceea܈i parte a fileului pe terenul de
tenis de la Gole܈ti, c.1895. Fotografie din colec܊ia Muzeului Gole܈ti.

Fig. 4. La o partidă de tenis…Fotografie din colec܊ia Muzeului Gole܈ti.
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Fig. 5. Felicia Racovi܊ă (în centru, lângă masă), alături de membri ai familiei, în faĠa
conacului de la Goleúti, sfârúitul sec. al XIX-lea. Fotografie din colec܊ia Muzeului Gole܈ti.

Fig. 6. Conacul de la Gole܈ti, 2/4 septembrie 1898. Fotografie din colec܊ia Muzeului Gole܈ti.
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Arhitectură populară păstrată in situ, pe Văile Argeúelului,
Vâlsanului úi Doamnei, specifică secolului al XIX-lea.
Călin Florin Gerard
Cuvinte cheie: arhitectură populară, Argeú, tipologia locuinĠei
Abstract
This study represents a brief overview of folk architecture preserved in situ in
the Arges northern county. The ethnographical research conducted in the valey
rivers Argesel, Valsan and Doamnei have highlighted that the three valleys is best
preserved folk architecture. Peasant dwelling typology is varied: we find the house
in simple forms, unicellular, but we find houses with developed plain. It is very
interesting that in Arges county we can reconstruct, with existent models, all
typology of the peasant household.
ForĠa úi specificitatea culturii noastre populare provine, desigur, din firea úi
natura poporului român, ce constituie o entitate suficient de particulară în contextul
european. În acelaúi timp, trebuie să nu se piardă din vedere apartenenĠa ei la sudestul european, zonă etnografică de puternică expresivitate, precum úi unele
afinităĠi certe cu lumea central-europeană.
O cultură „minoră” oferă omului apropierea de natură, de condiĠia sa
originară, iar arhitectura populară ilustrează, elocvent, intimitatea acestei legături.
Sunt puĠine manifestările de arhitectură care pot egala arhitectura populară
românească în organicitatea concepĠiei constructive, care întruneúte funcĠionalul úi
esteticul în exprimări care, deúi urmează legile generale ale artei de a construi,
manifestă o extraordinară varietate.
Tipologia construcĠiilor populare pare să fi fost determinată de trei factori
majori:
- constrângerile programului, adică situl, activitatea economică, diferenĠierile
economice úi sociale; convenienĠele sociale; mijloacele de execuĠie;
- componentele arhitecturale, adică concepĠia planimetrică, volumetria
generală;
- procedeele de construcĠie, adică materialele úi tehnicile 1 .
„A combina diferite forme úi elemente care compun întregul monument
arhitectural, a le distribui într-o măsură justă, păstrând fiecăruia rolul úi importanĠa
ce i se cuvine úi a alcătui din împreunarea lor un tot armonic, a le face să concureze
toate, fără precădere, spre acelaúi Ġel, să vorbească sufletului aceeaúi limbă, să
producă aceiaúi impresiune voită mai denainte este, desigur o însuúire de artist, este

1
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a realiza o adevărată operă de artă, chiar dacă imperfecĠiunile úi naivitatea execuĠiei
ar trăda inexperienĠa úi lipsa de abilitate”2 .
Gheorghe M. Cantacuzino vedea în arhitectura românească armonia,
subliniind că, întotdeauna, esen܊ialul conchide cu armonia. La prietenul lui, Paul
Emil Miclescu, seninătatea reprezintă norma arhitecturii române܈ti. Pentru
Constantin Joja, cel care are meritul de a fi relevat valoarea arhitecturii urbane din
România, elementul major îl constituie registrul de umbră din arhitectura
аărănească ܈i registrul reflex din arhitectura urbană. Academicianul Octav
Doicescu interpretează compozi܊ia casei române܈ti, comparativ cu realizările din
arhitectura europeană ܈i e frământat de rela܊ia tradiаie – înnoire. Sebastian Moraru
vede o legătură între cimilituri-case, colinde-case, basme-case ܈i aduce în discu܊ie
casa-idee – casa ce durează dincolo de casa reală, supusă procesului de degradare
܈i risipire în timp. Anghel Marcu vede în arhitectura românească o arhitectură a
soarelui, făcând referiri la orientarea optimă a casei populare. Pentru Günther
Schuller, arhitectul sas, câ܈tigător al premiului Herder, în 1983, caracteristica
principală era continuarea firească de la o epocă la alta, fără modificări
substan܊iale de volum, propor܊ii, siluete ori cromatică. Doamna arhitect Silvia Păun
spunea, despre arhitectura românească, că este înscrisă în ritmurile naturii, este
marcată de matrice primordiale abstracte-geometrice ܈i respectă propor܊ia de aur,
este o arhitectură deschisă ܈i, la scara smereniei omului, reflectă un acord ideal
întreg volum, materiale ܈i arhitectură, este unitară în diversitatea ei. Florea
Stănculescu, autor a numeroase studii de arhitectură populară, găse܈te o formulare
inedită pentru prispă: „Fără prispă o casă este fără suflet” 3 . Arhitecta Henrieta
Delavrancea-Gibory mărturisea că păstrează în sufletul său, casele de la Ġară úi cele
de pe malul mării, iar, despre arhitectura românească, spunea că „începe cu coliba
úi evoluează lent, pe nesimĠite, trecând prin afânări proprii úi influenĠe indopersane, bizantine, veneĠiene... tot e una úi un singur tot” 4 .
Astfel de formulări, ale unor arhitec܊i celebri, au menirea de a contura, în
mintea cititorului, imagini ܈i în܊elesuri ale arhitecturii ܊ărăne܈ti.
Casa ܊ăranului român are câte ceva din fiecare atribut enumerat: cum ar fi
casa fără prispă sau sală? nu ar fi a܈a frumoasă – arhitectural vorbind; nu ar exista
spa܊iul prin care ܊ăranul comunică cu exteriorul, legătura cu bătătura, cu lumea
înconjurătoare; unde ar mai sta să privească în jur ܈i să se gândească la ce a făcut ܈i
ce mai are de făcut? Casa este înscrisă în ritmurile naturii, ܈i parcă vorbe܈te cu
natura, este construită, în totalitate, din materiale luate direct din natură, ܈i merge
pe acelea܈i forme aidoma reliefului: la munte, e mai înaltă, la câmpie, e joasă, în
zona deluroasă, păstrează un echilibru al propor܊iilor, ceea ce o face să pară
crescută din natură, cum că acolo este locul ei. Îmbrăcată într-o haină albă, casa, cu
2



Arh. Ion Mincu, Motto în „Arhitext. Periodic de arhitectură úi arte vizuale”, anul 2, nr. 2(7)/1991,
p. 1.
3
Arh. Adrian Mahu, Cuvânt de întâmpinare în Silvia Păun, România. Valoarea arhitecturii
autohtone, Editura Per Omnes Artes, Bucure܈ti, 2003, p. 6.
4
Convorbiri cu arhitect Henriet Delavrancea-Gibory, interviu realizat de arh. Ileana Murgescu, în
„Arhitectura”, anul XXXVIII, nr. 3/1980, p. 28.
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armonia, echilibrul, sobrietatea ܈i simplitatea sa, are ceva ܈i din lumina solară.
Albul amplifică tot ce este culoare úi estompează tot ce trebuie să fie tăcut. El
exaltă structurile, potenĠează elementele purtătoare ale casei, făcând, în acelaúi
timp, mai uúoară povara aparentă a efortului lor. Tăietura unui detaliu, arcuirea
unei grinzi, culoarea unui chenar, toate se exprimă, mai direct úi mai limpede, cu
ajutorul albului: lemnul din stâlpi este parcă mai uúor, cadenĠele stre܈inii sunt mai
adânci, stucaturile tencuielii sunt mai vaporoase, iar florile parapetelor úi
amănuntele lemnului crestat sunt mai bogate. SubstanĠa casei devine mai densă,
materia se înviorează, îúi sporeúte comunicativitatea arhitecturală 5 .
De-a lungul istoriei, românii úi-au dezvoltat o arhitectură proprie, influenĠată
de condiĠiile geografice, etnice úi climatice úi, nu în ultimul rând, influenĠate de
evenimentele istorice care s-au succedat pe aceste meleaguri.
Arhitectura tradiĠională românească úi-a câútigat dreptul de a fi aúezată în
rândul realizărilor culturale de valoare universală. Astfel, în nordul judeĠului Argeú,
o să întâlnim construcĠii úi motive tradiĠionale, specifice zonelor montane, în
general, dar úi o arhitectură populară, în special, pe care o găsim doar în imediata
vecinătate a piscurilor argeúene.
Există anumite linii de demarcaĠie stilistică care deosebesc arhitectura nordargeúeană de alte zone din ğara Românească, Transilvania úi Moldova úi vorbim
aici de ornamentaĠie sau de anumite elemente de construcĠie.
Referirile vizând arhitectura populară românească se fac, mai ales, la epoca
sa de maturitate, considerată ca atingând apogeul expresivităĠii între a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea úi sfârúitul secolului al XIX-lea.
În urma cercetărilor etnografice întreprinse în zona de nord a judeĠului Argeú
au fost identificate cca 250 de locuinĠe úi cca 50 de anexe gospodăreúti care se
înscriu în tiparele arhitecturii populare din secolul al XIX-lea.
Arhitectura specifică zonei Valea Argeúelului (Muúcel) este reprezentată de
casa înaltă cu sală. Planul casei este dezvoltat în lungime pe teren, fie plat, fie în
pantă. Casa este clădită pe un soclu înalt din piatră sau cărămidă, scara închisă de
zidărie, sală la etaj, unde găsim două camere, fie cu intrări separate din sală, un hol
central (tindă caldă 6 ) úi camerele situate în stânga, respectiv dreapta holului.
Parterul era destinat pimniĠei, cu intrarea, în general, pe faĠada principală a casei.
Polata, construită în prelungirea úarpantei casei, reprezintă, de asemenea, un spaĠiu
util pentru adăpostirea diverselor instrumente de lucru în gospodărie úi la câmp.
Circa 70% din locuinĠe beneficiază de această construcĠie, ca o adăugire ulterioară
ridicării casei. Gospodăria este întregită de fânarul cu sân - aúezat pe grajd, de cele
mai multe ori, cu un volum mai mare decât al casei, pentru a satisface nevoile
economice, povarnă din piatră - pentru familiile înstărite - căci valea Argeúelului
reprezintă o zonă pomicolă importantă în Argeú, magazia pentru alimente, cocina,
coteĠul păsărilor, afumătoarea.
Tipurile de case întâlnite pe Argeúel sunt următoarele:
5



Sebastian Moraru, Aceste case Ġărăneúti, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1986, p. 69-74.
6
Majoritatea caselor au sobă în partea din spate a holului.
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-

casa monocelulară;
casa joasă, numai cu parter;
casă joasă, cu pimniĠă semi-îngropată;
casa înaltă muúceleană (casa cu două caturi). Aici, se disting variantele:
- casa cu sală la faĠada principală;
- casă cu două săli;
- casă cu sală parĠială. ùi în rândul acestor trei variante, găsim mici variaĠii
ale formelor úi volumelor, care vor fi prezentate în imagini úi descrieri.

Pentru zona Valea Vâlsanului (Argeú), au fost identificate cca 50 de locuinĠe
care se înscriu în arhitectura specifică zonei, reprezentată, în secolul al XIX-lea, de
casa înaltă cu foiúor. ùi aici, construcĠiile pot fi grupate în mai multe categorii:
x casa cu prispă la faĠada principală;
x casa cu sală pe două laturi;
x casa cu sală pe două laturi úi foiúor;
x casa cu sală úi foiúor (casa înaltă cu foi܈or);
x casa cu sală parĠială;
x casa cu două săli;
x casa cu influenĠe urbane.
Casa înaltă cu foiúor este clădită pe soclu dezvoltat, de piatră úi cărămidă, úi
constituie una din cele mai bune realizări ale meúterilor de case Ġărăneúti din
regiune. Acest tip de casă prezintă, uneori, un element nou, „sala”, adică prispa
înaltă úi închisă cu pălimar, care se supra-lărgeúte, în zona centrală, formând
foiúorul. El reprezintă un exemplu demonstrativ de continuitate a conceptului de
arhitectură deschisă, din neolitic ܈i până în prezent 7 . A܈adar, timp de ܈ase milenii,
foi܈orul apare la locuin܊ele din arealul românesc. El reprezintă o caracteristică
proprie arhitecturii autohtone, din toate etapele ܈i zonele României, mai ales pe
7



Cf. locuin܊a neolitică de suprafa܊ă de la Vădastra-Oltenia, descoperită în anul 1969, de arheologul
Corneliu N. Mateescu, unde găsim foi܈orul precedând camera mare ܈i camera mică. Acela܈i foi܈or
în regăsim ܈i la casele Glogovenilor, tot în Oltenia.
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tema locuirii, de la casa ܊ărănească ܈i până la palatul domnesc 8 . Foi܈orul este
prezent ܈i în Muntenia, de la locuin܊a geto-dacă descoperită la Buc܈ani-Dâmbovi܊a,
la conacul boieresc din secolele XVI - XX-lea, dar ܈i la casa ܊ărănească ܈i re܈edin܊ă
contemporană.

Sub aspect tipologic, Valea Râului Doamnei se încadrează în categoria
satelor răsfirate, cu o reĠea întinsă de uliĠe de-a lungul cărora se află gospodăriile
separate de grădini cu pomi fructiferi sau zarzavaturi. Satele se aliniază de-a lungul
văilor úi drumurilor, căpătând aspectul de tip stradal. Casele răzleĠe, situate pe
dealuri, pe uliĠe secundare se grupează spre vatra satului care este de obicei drumul
judeĠean.
O gospodărie este alcătuită din casă, curtea cu acareturi, grădina din sat úi
pământul de la câmp. Gospodăria este o unitate de producĠie economică (agricolă,
pastorală, meúteúugărească), dar úi o formă de cultură în sensul restrâns al
cuvântului. Elementele gospodăriei săteúti ilustrează nu doar nivelul de viaĠă
economică, ci úi gradul de cultură populară.
Fiind sate de deal, unde locuitorii practică aproape în egală măsură lucrarea
pământului úi creúterea animalelor, gospodăriile sunt de tip agro-pastoral, iar după
modul de organizare, sunt gospodării având curĠi aglomerate pe laturi neregulate.
În jurul casei este bătătura înconjurată cu gard din ulucă de fag, dincolo de care se
află grădiniĠa cu flori úi zarzavaturi, iar ceva mai la distanĠă, grajdul úi oborul
pentru animale. În ultima vreme, la confecĠionarea gardului - îndeosebi partea
dinspre drum - se folosesc fierul sau piatra în combinaĠie cu lemnul (zid de piatră
cu stâlpi între care, pe laĠi de lemn, se bate uluca tăiată la dimensiuni mai mici).
Pentru zona Valea Doamnei au fost identificate cca 100 gospodării.

8



În D.R.H., întâlnim cuvântul, pentru prima oară, într-un document emis de Neagoe Basarab în anul
1518, ܈i scris de diacul Florea „în minunatul foi܈or la Pite܈tilor”, vol. II, 1501-1525, doc. 166.
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Remarcăm încă de la început tipul mu܈celean de arhitectură al caselor vechi,
cu variante determinate de plan úi de elevaĠie. LocuinĠele sătenilor de pe Valea
Râului Doamnei au uneori stâlpii cu flori săpate cu cuĠitul, ori arse cu fierul úi
împodobite ori încondeiate úi zugrăvite úi cu uúi bine încheiate. LocuinĠele Ġărăneúti
construite pe temelii supraînălĠate de piatră prezintă, la faĠada principală, o sală, iar
în partea posterioară, un celar cu rol de depozit pentru produse agricole.
Specificitatea locuinĠelor, edificate în sec. al XIX- lea úi începutul sec. XX,
constă în dispunerea la nivel superior a spaĠiilor destinate locuirii, iar la nivelul
inferior, a spaĠiului pentru depozitarea produselor agricole ܈i pomicole. Acordul cu
natura, frumuseĠea propor܊iilor, volumele, decoraĠiunile, varietatea modelelor ܈i
prezen܊a în număr mare a caselor sunt remarcabile, ceea ce fac din locuin܊ele ܈i
anexele gospodăriilor din acest areal veritabile monumente de arhitectură populară.
Studiul în detaliu al arhitecturii locale, existente în teren, a constatat că, în decurs
de un veac, au coexistat următoarele tipuri de case:
x
casa joasă, fără pivniĠă, construită din bârne úi acoperită cu úiĠă. Ea era
structurată pe două camere, cu sală în faĠă. Casa era construită pe o temelie din
bolovani úi cărămidă, cu pereĠii tencuiĠi pe dinăuntru, uneori úi pe dinafară.
Tavanul din scândură (podină) era aúezat pe grinzi aparente, decorate cu crestături
úi înflorituri. Prima cameră, numită úi „iatac”, era mai mică decât cealaltă, care
purta denumirea de „casa mare”. Acest tip de casă a existat până la mijlocul
veacului al XIX-lea, după care a început înlocuirea lui cu alte tipuri de case, mai
înalte úi mai spaĠioase;
x
casa cu foiúor apare după anul 1800, úi aparĠine familiilor de moúneni mai
înstăriĠi, preoĠi, diaconi úi diverúi slujbaúi. Ea era mult înălĠată faĠă de nivelul
solului, având dedesubt pivniĠa cu gârlici. Zidurile erau groase, din cărămidă úi
bolovani, în special zidurile pivniĠei. Acoperiúul masiv avea streúini mult coborâte.
Compartimentarea era identică cu a casei analizate anterior, la care se adaugă
foiúorul din faĠa uúii. Acesta era împrejmuit cu zid sau scânduri, iar acoperiúul era
susĠinut de stâlpi groúi din lemn, împodobiĠi cu diferite crestături sau sculpturi. Din
curte se urca în foiúor pe o scară de grinzi încastrate în zidărie. Pe timpul verii, în
foiúor se amenaja patul;
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x
casa cu trei camere apare tot după anul 1800, fiind specifică doar familiilor
înstărite. Este construită din cărămidă úi acoperită cu úiĠă, având dedesubt o pivniĠă
spaĠioasă cu ziduri masive úi ferestre crenelate. La intrarea în pivniĠă se află
gârliciul. Două din camere au intrarea direct în sală, în timp ce a treia, aflată în
spate, serveúte drept bucătărie, intrarea făcându-se din afară, pe o scară acoperită,
din spatele casei. Bucătăria comunică cu una din camere, care serveúte ca
sufragerie úi dormitor. Aceste case aveau la etaj úi grup sanitar. Urcarea în sala din
faĠă se făcea pe o scară interioară, din grinzi de lemn încastrate în zidărie. La
intrarea din curte exista o uúă mare, prin care se pătrundea mai întâi în tindă, de aici
urcându-se spre sală. În sală se afla un pat necesar pe timp de vară (sala era foarte
spaĠioasă);
x
casa înaltă, cu sală în faĠă, este reprezentativă pentru familiile de stare
mijlocie. Ea apare către mijlocul veacului al XIX-lea, fiind foarte frecventă la
sfârúitul secolului trecut. Construită din cărămidă cu bolovani, casa se înalĠă pe o
pivniĠă cu gârlici, fiind structurată pe două camere úi o sală deschisă pe toată
lungimea fa܊adei, prevăzută cu balustradă din zidărie sau scândură, susĠinută de
stâlpi bogat ornamentaĠi, in sală este instalat nelipsitul pat de vară. Urcarea în sală
se face pe o scară interioară din grinzi de lemn încastrate în zid. La intrarea din
curte există o uúă care permite accesul în tindă úi în sală. Din sală se intră separat în
fiecare cameră.
MenĠionăm că la casele mici, scara este exterioară. Urcarea úi coborârea de la etaj
fiind destul de anevoioasă, pentru bătrâni úi copii, mulĠi săteni úi-au prelungit casa
cu una-două camere la parter, cele de la etaj rămânând aproape nefolosite.
Acoperiúul din úiĠă completează imaginea casei cu sală, locuinĠa cu frecvenĠă mare
în arhitectura locală a Văii. Se impune precizarea că, până nu demult, aproape toate
casele aveau „cucă” în pod (coúurile de fum ieúeau direct în podul casei, fără a fi
scoase afară, fumul servind atât la întărirea lemnăriei acoperiúului, cât úi la
afumatul cărnii).
În perioada 1890-1920, apare tipul de casă cu scară mică, închisă de un pălimar din
lemn, netencuit ܈i spa܊iu deschis sub sală, la fa܊ada principală, unde era ܈i intrarea
în pimni܊ă. Caracteristică pentru această perioadă este ܈i casa fără pimni܊ă, cu sală
par܊ială ܈i pălimarul din lemn. Ambele variante de case aveau două camere ܈i o
tindă.
Tipul vechi de casă, construit în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
cuprindea numai două camere care comunicau între ele, cu sală în faĠă, deschisă
sau cu balustradă úi o scară pentru accesul din curte. Casa era joasă úi avea temelia
din bolovani de râu, uneori úi cărămidă. PereĠii, din bârne rotunde, încheiate, la
colĠuri, în cheotoare rotundă, erau tencuiĠi pe interior úi, uneori, la exterior.
Tavanul, din scânduri, era aúezat pe grinzi aparente, decorate cu crestături.
Casele fiind joase, nu aveau pimniĠă, de aceea, în multe cazuri, în partea din
spate, prin prelungirea acoperiúului úi închiderea spaĠiului se forma o încăpere polata/celarul - folosită drept cămară.
Acest tip de casă a fost construit până spre sfârúitul secolului al XIX-lea,
ulterior, fiind
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înlocuit cu un model de casă mai înaltă.
Cele trei văi reprezintă zona cea mai conservatoare din judeĠul Argeú, din
punct de vedere al arhitecturii populare. Întâlnim aici, toate tipurile de casă
Ġărănească, de la cea monocelulară, până la cea cu etaj úi influenĠă urbană. Alături
de acestea trebuie să amintim de existenĠa conacelor boiereúti úi de culele olteneúti.
Reprezentativă pentru zona studiată este casa înaltă în varianta muúceleană,
casă cu vădite influenĠe economice, adaptată la ocupaĠiile de pomicultor úi
viticultor. Ea mai este numită úi casa podgoreanului.

Casa Stoica Victoria (n. 2 august 1920), Davide܈ti, construită de bunicul dinspre
mamă. Datată cca 1860-1870, locuinĠa, situată pe un teren în pantă, pe o uliĠă
retrasă de la úosea, este realizată din vârghii scurte prinse-n montanĠi verticali,
cercuită cu nuiele de alun, apoi tencuită úi văruită în alb. Are sală la faĠada
principală, susĠinută de patru stâlpi dispuúi asimetric úi două camere cu intrări
separate. Beciul, dispus sub camera de la drum, are intrarea situată pe latura mică.
Acoperiúul, în patru ape, cu colĠurile rotunjite, are învelitoarea din úiĠă măruntă úi o
cucă de aerisire pe partea din faĠă.
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Casa MiĠa, Lucieni-Hârtieúti, datată 1900. Casa este aúezată pe soclu înalt,
dezvoltată în lungime, pe teren denivelat, cu două încăperi úi sală la faĠada
principală, cu patru goluri úi pălimar de zid. PimniĠa, cu intrarea din faĠada laterală,
este dispusă sub camera de la drum. Sub sală, este amenajat coteĠul pentru păsări.
Acoperiúul, în patru ape, are învelitoarea din úiĠă, coama scurtă úi Ġepuúe, adesea
lucrate artistic, care străjuiesc acoperiúul, având rol protector úi decorativ.

Casa Miloiu Paul, Davide܈ti, datată la sfâr܈itul secolului al XIX-lea.
Casa, construită la sfâr܈itul secolului al XIX-lea, a apar܊inut unei familii înstărite de
܊ărani, care a avut contact cu lumea urbană. Planul dreptunghiular, de dimensiuni 9
x 5 m, este organizat pe două niveluri: parterul, care adăpostea pimni܊a cu două
încăperi ܈i etajul cu două camere de locuit, tinda centrală ܈i sală la fa܊adă. Atât
parterul cât ܈i etajul sunt construite din cărămidă: parterul la două rânduri, iar etajul
la un rând.
Intrarea în pimniĠă este plasată pe faĠada principală, cu acces de la nivelul de
călcare, cu două rânduri de uúi: primul - în zăbrele ܈i al doilea din blaturi masive
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care se închid pe un pop central, demontabil. La interior, pimniĠa este tencuită
integral. Pardoseala este din pământ, iar tavanul, cu rol de susĠinere a etajului, este
construit din grinzi masive (urúi) de stejar, dispuse pe lăĠimea casei, úi scândură
bătură peste grinzi. Pe peretele opus intrării în pimniĠă găsim două firide, dispuse
simetric fa܊ă de pere܊ii laterali. Iluminarea era asigurată de o fereastră de mici
dimensiuni. În timp, cea de-a doua încăpere a pimni܊ei a fost transformată în
cameră de locuit, primind o intrare separată, din exterior. Pe peretele comun, uúa de
acces a fost zidită, lăsându-se numai un geam. Spa܊iul de sub scară are, de
asemenea, rol de depozitare pentru diferite unelte ܈i obiecte gospodăre܈ti. Grosimea
zidurilor variază între 40 úi 60 cm.

(scara 1:200)

Plan parter

Plan etaj

Simetrie în dispunerea stâlpilor sălii (distan܊e în cm).
Scara, din bârne masive de stejar, este închisă de zidăria soclului, fiind astfel
protejată de intemperii.
Sala, dispusă pe toată fa܊ada, are parapetul din zid, lucrat în continuarea soclului,
ceea ce conferă masivitate construc܊iei. Stâlpii sălii formează cinci goluri ܈i sunt
decora܊i cu capiteluri lucrate în paiantă care formează cinci arce cu deschidere
mare.
Holul (3,77 x 1,40 m) este dispus central, cu intrări, în stânga úi în dreapta, în cele
două camere. De dimensiuni 3,65 x 3,77 m, camerele erau prevăzute cu sobe cu
olane (se mai păstrează doar una) dispuse pe colĠul, din spate, comun cu holul ܈i
câte două rânduri de ferestre înalte: pe faĠadă úi, respectiv, câte o fereastră pe
laterale, lucrate cu arcade - la interior - úi prevăzute cu giurgiuvele.
În partea din spate, casa mai prime܈te o polată, prin prelungirea ܈arpantei, creânduse astfel spa܊iul destinat cămării, cumva o compensare a transformării pimni܊ei în
cameră.
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Corni܈a este profilată, iar acoperi܈ul, în patru ape, cu col܊urile rotunjite, păstrează
învelitoarea din ܈i܊ă de brad.
Tâmplăria din lemn de stejar ܈i brad, ܈i elementele de feronerie se păstrează în
forma originală.
Întreaga casă este decorară, la exterior, cu registre geometrice în relief sau relief
negativ după o anumită simetrie: fiecărui gol al sălii îi corespunde, pe parapet, câte
un registru decorativ; corni܈a profilată, cu linii orizontale, are drept corespondent
un brâu stucat, a܈ezat la baza stâlpilor; un registru de romburi decorează partea de
sus a arcadelor ܈i un alt registru, asemănător, îmbracă partea superioară a
ferestrelor, iar fiecare fereastră are chenare în tencuială. Aceste elemente oferă
echilibru ܈i armonie construc܊iei.

Casa Oisim Olteanu, datată în stucatură - 1918, Voroveni, pe o uli܊ă retrasă mult de
la ܈osea, la poalele dealului. Până de curând, era ultima casă, la marginea pădurii.
Casa - cu plan dezvoltat, cu sală largă, camere generoase la etaj ܈i două pimni܊e la
parter, construită pe un teren în pantă, cu fa܊ada principală spre vest – ne oferă o
vedere panoramică asupra văii Arge܈elului, ܈i impresionează prin bogă܊ia decora܊iei
în stucatură.

Plan parter, cu două pimniĠe

Plan etaj
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Casa PăĠitu Aurel, în Brădet, datată 1930, cu soclu înalt din zidărie uscată úi foiúor
central.

(scara 1:200)

Plan pimniĠă
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Casa Pandelică Neculae, Valea Faurului, Muúăteúti, datată 1923. Plan casă
1:200)

(scara

Casă cu sală pe două laturi, foi܈or în ax ܈i „război” cu panouri decorative stucate,
despăr܊ite de consolete traforate. Are două camere cu intrări separate din tinda
centrală. Pe frontonul foi܈orului, stilizat, observăm pomul vieаii.
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܉esăturile oltene܈ti de interior
AniЮoara Bălan
Totdeauna, în gospodăria ܊ărănească din Oltenia, interiorul era ܈i încă este
organizat mai ales din perspective func܊ionale, dar ܈i estetice. Decorarea
interioarelor, care apar܊inea, fără discu܊ie, femeilor, se baza pe consonan܊a
܊esăturilor, pe îmbinarea lor cromatică, după gustul tradi܊ional, dar ܈i după ceea ce
am putea numi, chiar în mediul rural, influen܊a modei. La început au fost
importante scoar܊ele, macatele ܈i velin܊ele. Apoi au apărut chilimurile, carpetele,
܊esăturile din borangic etc. Trebuie să percepem faptul că se poate vorbi ܈i stabili că
tradi܊ia este, până la urmă, dinamică.
Me܈te܈ugul ܊esutului apar܊inea, în totalitate, femeilor, gospodinelor. Ea,
gospodina, este „glorificată” ܈i în colind, spre exemplu, pentru calită܊ile sale
privind atribu܊iile casnice: pregătitul mâncării, cre܈terea copiilor, cură܊enia ܈i
între܊inerea casei, priceperea la cusut ܈i… ܊esut etc. ܇i fetele de măritat sunt
prezente în această ordine a responsabilită܊ilor, inclusiv în ini܊ierile premaritale
care cuprindeau, mai ales, deprinderea me܈te܈ugurilor, rânduiala estetică a casei, a
interioarelor, înfrumuse܊area ܈i decorarea acestora. Între vatră, leagăn ܈i războiul de
܊esut se derula, se consuma via܊a femeii tradi܊ionale. Lâna, bumbacul, inul, cânepa,
părul de capră erau materialele din care femeile oltence ܊eseau capodopere, cele
mai multe dintre ele utilitare: carpete, căpătâie, macate, pre܈uri, fe܊e de pernă, fe܊e
de masă, batiste de ginere, ܈tergare, perdele, cearceafuri, acoperitoare de pat,
cioltare etc.
Sec܊ia de Etnografie a Muzeului Olteniei Craiova de܊ine în prezent peste o
mie de obiecte ce fac parte din Colec܊ia „܉esături de interior” ܈i care au intrat în
muzeu atât prin dona܊ii, cât ܈i prin achizi܊ii, dar ܈i în urma unor ample cercetări
de teren în cele cinci jude܊e ce constituie zona etnografică Oltenia, cercetări
organizate între anii 1970-1990 de speciali܈tii Sec܊iei de Etnografie. Multe alte
obiecte fac parte din a܈a-zisul fond vechi al muzeului din perioada anilor 19201940. Dar colec܊ia a fost îmbogă܊ită, an de an, nu doar prin achizi܊ii ܈i dona܊ii, ci
܈i în urma anchetelor de teren efectuate de muzeografii sec܊iei. Precizăm că în
ultimii 10-15 ani au intrat în această colec܊ie circa 300 obiecte. Această colec܊ie
se cuvine a fi cunoscută ܈i prezentată publicului, nu numai pentru frumuse܊ea sa,
ci ܈i pentru priceperea ܈i rafinamentul cu care au fost realizate.
Folosite ini܊ial numai pentru nevoi practice, ܊esăturile au depă܈it cu timpul
rolul lor utilitar, devenind elementul cel mai important în amenajarea interiorului,
conferindu-i acestuia un plus de frumuse܊e.
După locul ܈i modul de utilizare al ܊esăturilor în cadrul interiorului
locuin܊ei, colec܊ia de „܉esături de interior” a Sec܊iei de Etnografie se împarte în trei
mari categorii:
I. ܉esături de uz casnic/gospodăresc;
II. ܉esături cu caracter decorativ;
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III. ܉esături rituale, legate de anumite ceremonii de trecere: botez, nuntă,
înmormântare.
Aceste grupe de ܊esături s-au dezvoltat inegal, grupa cea mai numeroasă, cu
valoare artistică deosebită, fiind cea a ܊esăturilor cu caracter decorativ.
I. Sub denumirea generală de ܊esături de uz casnic (gospodăresc), sunt
cuprinse piesele folosite pentru satisfacerea diferitelor nevoi ale gospodăriei:
܈tergarele pentru fa܊ă, ܈tergarele pentru acoperitul hranei, traiste, saci, fe܊e de masă,
iar în func܊ie de zonă ܈i de spa܊iul geografic, precum ܈i de natura ocupa܊iilor, apar
܈i alte ܊esături de interior: ܊oluri, ܊esături pentru ܈a (cioltare), cergi pentru grâu,
desagii pentru cabaline etc.
II. A doua categorie, bogat reprezentată, este formată din obiecte care se
folosesc în organizarea ܈i decorarea interiorului, dându-i o anumită căldură ܈i
intimitate. Ele reflectă gradul de prosperitate a fiecărei gospodării, oglindind în
acela܈i timp specificul zonei. Sistemul de ornamentare a interiorului prin ܊esături
este subordonat tipului de arhitectură ܈i mobilierului specific. Cele mai importante
obiecte ce fac parte din această categorie sunt: cearceaful, macatul, căpătâiul, fa܊a
de pernă, ܈tergarul de perete, ܈erve܊elul, fa܊a de masă, perdeaua, scoar܊a, carpeta ܈i
covorul.
III. In categoria ܊esăturilor ocazionale, cuprindem toate acele ܊esături legate
de ceremoniile importante (nunta ܈i înmormântarea), precum ܈i alte sărbători ale
anului. În categoria ܊esăturilor de nuntă, se înscriu următoarele obiecte: batistele de
nuntă (batista mirelui), ܈tergarul de nuntă (܈tergarul mirelui ܈i cel al cumnatului de
mână, ܈tergarul găle܊ii de apă) ܈i toate ܊esăturile ce alcătuiesc zestrea miresei.
În ceea ce prive܈te înmormântarea, aici găsim aproape acelea܈i ܊esături ca ܈i
la nuntă, spre exemplu: batista (ce înso܊e܈te lumânarea), ܈tergarul de mână, fa܊a de
pernă, macatul, cearceaful ܈i pânza albă.
O altă clasificare a ܊esăturilor de interior se poate face în func܊ie de genul de
܊esături. Aici întâlnim doar două genuri de ܊esături:
1. ܉esăturile din lână cu urzeala din bumbac (lucrate în războiul de ܊esut
vertical sau orizontal): scoar܊e, covoare, carpete, căpătâie, macate.
2. ܉esăturile din pânză de cânepă, păr de capră in ܈i bumbac (lucrate în
războiul orizontal)
Clasificarea ܊esăturilor pe genuri, spre deosebire de cea anterioară, se
sprijină pe însu܈irile caracteristice ale ܊esăturilor, categoria sau genul de ܊esătură
fiind o no܊iune complexă care corelează diferitele însu܈iri: material, formă, tehnică
܈i elemente ornamentale, într-o unitate caracteristică.
Deoarece cristalizarea genurilor de ܊esătură ܈i folosirea lor de diferite
popoare sunt în genere rezultatul unei dezvoltări artistice petrecute pe plan cultural
܈i artistic mai larg, în diferite etape ܈i condi܊ii istorice, clasificarea ܊esăturilor după
genuri de ܊esătură permite nu numai o apreciere a importan܊ei lor din punct de
vedere artistic, ci ܈i precizarea condi܊iilor în care acest gen de artă s-a dezvoltat
istoric.
Pe la sfâr܈itul secolului al XIX-lea, când interiorul ܊ărănesc începe să sufere
o serie de transformări, ca urmare a influen܊ei ora܈ului, se introduc categorii noi de
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܊esături mai bine adaptate noului stil al interiorului (mileuri, goblenuri ܈i ܊esături de
artizanat). Deoarece aceste ܊esături nu au caractere tipice bine precizate ܈i nici o
valoare artistică deosebită, ele nu vor fi descrise în acest catalog, ci doar
men܊ionate.
܉esutul – me܈te܈ug tradi܊ional
܉esutul, ca me܈te܈ug în spa܊iul
românesc, este cunoscut încă din epoca
neolitică, săpăturile arheologice sco܊ând la
iveală numeroase fusaiole, greută܊i de lut
pentru întinderea firelor ܈i multe alte
obiecte care ne ajută astăzi să ne imaginăm
cum a arătat un război de ܊esut vertical în urmă cu peste 4.000 de ani. Războiul de
܊esut vertical reprezintă una dintre cele mai vechi inven܊ii ale omului. Primul război
de ܊esut vertical era alcătuit din doi stâlpi de lemn care se fixau cu un capăt în
pământ úi erau consolidaĠi la partea superioară printr-o bară transversală.
Firele de urzeală suspendate de bara transversală erau tensionate cu greutăĠi
legate la partea inferioară a acestora. Printre firele de urzeală, astfel întinse, se
introducea, cu mâna sau cu ajutorul unui beĠiúor,
firul de bătătură, de o singură culoare sau diferit
colorat, obĠinându-se diferite categorii de Ġesături.
Firul de bătătură era îndesat local cu ajutorul unui
băĠ, Ġesătura fiind neuniformă. Având în vedere
înălĠimea războiului vertical primitiv, care este
corelată cu înălĠimea omului, lungimea Ġesăturii nu
depă܈ea 2 m.
Se pare că acest me܈te܈ug î܈i are originea în
tehnica străveche a împletitului rogojinilor din
materiale vegetale, însă se consideră că trecerea de la un me܈te܈ug la altul s-a
realizat într-o perioadă îndelungată de timp. Faptul că Ġesutul îúi are originea în
tehnica împletitului, rezultă din prima formă a războiului de Ġesut, care este similară
cu cea a ramei de împletit.
Tehnicile de transformare a firelor în ܊esături au cunoscut o evolu܊ie
specifică în strânsă corelaĠie cu evoluĠia tehnicii úi societăĠii în ansamblu.
Istoria omenirii este strâns legată de istoria tehnicii. Cu ajutorul tehnicii, la
început rudimentară úi apoi din ce în ce mai perfecĠionată, oamenii úi-au
îmbunătăĠit traiul, úi-au uúurat munca úi chiar i-au sporit productivitatea. EvoluĠia
tehnicii este impusă de necesităĠile practice úi determină gradul de civilizaĠie, úi,
implicit, cultura unei colectivităĠi pe o anumită treaptă a dezvoltării sale istorice. În
acest context, o apreciere completă asupra stadiului civilizaĠiei unui popor se poate
face úi pe baza nivelului tehnicii acestuia într-o perioadă dată.
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Treptat, războiul vertical a început să fie înlocuit cu războiul orizontal.
Documentele atestă existenĠa războiului orizontal în Europa începând cu secolul al
X-lea. Descoperirile din aúezările de la Garvăn-DinogeĠia (Dobrogea), din anul
1954, au condus la concluzia că războiul orizontal era cunoscut pe aceste meleaguri
încă din prima jumătate a secolului al Xl-lea, când ajunsese la un oarecare grad de
perfec܊iune.
La început, războiul orizontal, cel puĠin la Ġeserea firelor de in ܈i cânepă, era
instalat într-un bordei. Acesta era îngropat pe jumătate în pământ, astfel încât
umiditatea solului să confere firelor o anumită elasticitate, care reducea frecvenĠa
ruperilor. Pentru ca firele de urzeală să treacă mai u܈or prin cocle܊ii i܊elor ܈i prin
spată, acestea se tratau cu un amestec de apă, făină de grâu úi untură, amestec
cunoscut sub numele de „mânjală”. Ulterior s-a trecut la războiul manual orizontal,
prevăzut cu sul de urzeală, cu iĠe acĠionate prin pedale úi cu spată pentru îndesarea
firului de bătătură.
În secolele următoare, asistăm la perfecĠionarea tehnicilor de lucru úi
diversificarea tipurilor de Ġesături realizate. Această perfecĠionare úi extindere a
posibilităĠilor de lucru sunt evidenĠiate de structura úi construcĠia războaielor de
Ġesut orizontale, care sunt păstrate atât în muzeul nostru, cât ܈i în muzeele din
întreaga ܊ară.
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Summary:
The interior of the Oltenian peasant household has always been organised
especially from functional but also aesthetic perspectives. The decoration of the
interiors, which belonged without a doubt to women, was based on the consonance
of the fabrics, on their chromatic combination, in accordance with the traditional
taste but also with what we could call, even in rural areas, the fashion influence. At
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the beginning, rugs, `macatele` (bed cloths) and `velinte` (bed cloths) were
important. Then came kilims, `carpete` (wall cloths), raw silk fabrics etc. We have
to understand the fact that we can debate and establish that tradition is eventually
dynamic.
The Section of Ethnography of the Museum of Oltenia Craiova holds at
present over a thousand objects belonging to the Collection „Woven fabrics for
the interior”, which came into the museum through donations and purchases, but
also as a result of large field research carried out in the five counties forming the
ethnographic area of Oltenia. These research were carried out between 1970 and
1990 by the specialists of the Ethnographic Section. Many other objects belong to
the so-called old fund of the museum dating from 1920 – 1940. But the collection
has been improved over the years, not just through purchases and donations, but
also through field research carried out by the section’s museographs. It is worth
mentioning that over the past 10 – 15 years, over 300 objects entered this
collection. This collection has to be known and presented to the public, not only
for its beauty, but also for the skills and refinement with which the objects were
made.
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Mijloace de transport tradiĠionale din colecĠia
Muzeului Satului Vâlcean
Alexandru Zamfir 1

Key words: Vâlceaүs Village Museum, traditional means of transport.
Abstract: The traditional means of transport have continuously grown over
time while becoming indispensable for the population, fact that was the base of
later ethnographic studies. In time, there have been many different progressive
phases for the roads linking major urban areas or for those situated in the rural
areas, at first they have undergone an underdeveloped level, then to meet a series
of modernization processes.
Cuvinte-cheie: Muzeul Satului Vâlcean, mijloace tradiаionale de transport.
Rezumat: Mijloacele tradiаionale de transport au cunoscut o dezvoltare
continuă de-a lungul timpului, devenind totodată indispensabile populaаiei, fapt ce
a stat la baza studiilor etnografice de mai târziu. Diferite faze progresive au
cunoscut, în timp Юi drumurile ce făceau legătura între zonele importante din
mediul urban sau din cel urban, la început fiind la un nivel subdezvoltat pentru ca
mai apoi să cunoască o serie de procese de modernizare.
Muzeul Satului Vâlcean úi-a structurat aspectul tematic pe o suprafaĠă totală
de 8 hectare, începând cu anul 1974, misiunea principală constând în crearea unei
înfăĠiúări utile a unei amplasări săteúti păstrătoare de tradiĠie.
Printre factorii de bază ce au stat la întemeierea acestui muzeu au fost:
formele de relief ale zonei, vatra ܈i hotarul. De asemenea, muzeul este împăr܊it în 4
sectoare de bază ce au în componen܊a lor un număr de aproximativ 15.000 de piese
muzeistice.
Primul sector, intitulat sectorul gospodărie – are în componen܊ă un număr
de 43 de monumente de arhitectură populară ܈i în jur de 12.000 de piese
muzeistice. Ca factori constituitivi ai acestui sector se pot men܊iona îndeletnicirile
păstrate prin tradi܊ie de la genera܊ie la genera܊ie, cum ar fi: pomicultura, viticultura,
agricultura, cre܈terea animalelor ܈i alte meserii practicate de-a lungul timpului în
satul vâlcean.
În ceea ce prive܈te monumentele de arhitectură tradi܊ională ai căror
propietari aveau ca îndeletnicire principală viticultura, acestea au fost transferate
din zona etnografică Drăgă܈ani. În afara monumentelor tradi܊ionale men܊ionate mai
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Zamfir Alexandru, muzeograf, Muzeul JudeĠean ,,Aurelian SacerdoĠeanu” Vâlcea.
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sus, acest sector găzduie܈te ܈i casa tradi܊ională cu foi܈or, locuin܊ă specifică pentru
zona etnografică a Vâlcii.
Al doilea sector, cel social – cultural, include o ܈coală de tip Spiru Haret ce
datează din primii ani ai secolului al XIX-lea ܈i care a fost transferată în muzeu din
comuna ܇irineasa. În cadrul acestui sector se află ܈i trei lăca܈uri de cult transferate
pe rând; primul din comuna Nicolae Bălcescu, datează de la sfâr܈itul secolului al
XVIII-lea, la fel ca ܈i a doua biserică ce a fost strămutată din comuna Cre܊eni;
ultimul lăca ܈de cult ce a intrat în patrimoniul muzeal în anul 2015, monument
transferat din comuna Pietrari, fiind totodată ܈i cea mai veche biserică de lemn din
܉ara Românească, având ca perioadă de construc܊ie anul 1685.
Pentru că jocul ܈i voia bună erau nelipsite în satul vâlcean de odinioară în
cadrul acestui sector se află un scrânciob ce reprezenta o formă de divertisment.
Cel de-al treilea sector, intitulat meЮteЮuguri Юi tehnici populare are în
alcătuire ateliere ce doresc să aducă în con܈tiin܊a vizitatorului metode populare de
confec܊ionare a anumitor produse finite, cum ar fi: atelier de olărit, atelier de
dulgherie, atelier destinat prelucrării părului de capră ܈i cel pentru prelucrarea
fierului; toate aceste ateliere sunt datate in secolul XX.
În afara acestor ateliere, sectorul meЮteЮuguri Юi tehnici populare mai are în
componen܊ă ܈i: o moară de mână ܈i una de apă, un cazan pentru ܊uică, o pivă, un
cuptor pentru uscarea prunelor ܈i ansambluri de obiecte destinate procurării vinului.
Al patrulea sector a fost dedicat constrcаiilor specializate ܈i are în
componene܊a sa monumente de arhitectură populară specifice hotarului satului de
odinioară ܈i zonei muntoase a jude܊ului Vâlcea.
Unită܊ile ce întrgesc acest sector au fost strămutate din sate precum:
Govora, Fârtă܊e܈ti úi Ciunget.
În cadrul sectorului social cultural, la începutul anilor 9Ѵ 0 în incinta
Muzeului Satului Vâlcean a fost construit un pavilion dedicat adăpostirii
mijloacelor de transport tradi܊ionale.
De-a lungul timpului transportul, privit în ansamblu, a devenit indispensabil
pentru popula܊ie.
Mijloacele tradi܊ionale de transport s-au dezvoltat în timp, fapt ce a dus la
apari܊ia mai multor studii etnografice de specialitate, unul dintre acestea fiind al
etnografului Valer Butură care distinge în acest sens trei perioade:
x O primă perioadă s-a bazat pe mijloacele tradi܊ionale din antichitate;
x O a doua perioadă a început o dată cu apari܊ia ܈i răspândirea mijloacelor
moderne de
comunica܊ie ܈i transport, care au coexistat cu cele tradi܊ionale;
x Acestea din urmă au început să dispară, o dată cu electrificarea ܈i
radioficarea satelor,
cooperativizarea agriculturii prin care se inaugurează cea de-a treia perioadă. 2


2

Butură 1978, p. 434
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În ceea ce prive܈te transportul, cea mai dificilă perioadă poate fi considerată
cea a toamnei ܈i a iernii atunci când drumurile se stricau cel mai des ܈i astfel
schimbul de produse între satele învecinate devenea imposibil.
O perioadă lungă de timp căile de acces ce făceau legătura între zone din
mediul rural sau între cel rural ܈i urban au fost subdezvoltate, acest lucru
reglementându-se la începutul epocii moderne atunci când drumurile au intrat întrun proces de modernizare: epoca modernă începe, în secolul al XVIII-lea, cu o
intensă preocupare pentru comunica܊ii, drumuri pietruite, specialitate mai ales
pentru constructorii militari austrieci.3
Autorită܊ile locale au fost preocupate în special de administrarea căilor
importante de comunica܊ie din punct de vedere comercial. Drumurile ce nu erau
importante din acest punct de vedere ܈i îndeplineau doar necesită܊ile pe plan local,
erau lăsate în grija popula܊iei.
Metoda de transport cea mai des folosită a fost cu carul ܈i cu căru܊a. De
aceea, meseria de rotar în zona rurală a fost cea mai populară meserie.
Pe timpul iernii, atunci când drumurile deveneau impracticabile, locul
căru܊elor era luat de sănii în special în zonele muntoase, ajungând să fie folosite la
transportul lemnelor ܈i al fânului.
În colec܊iile Muzeului Satului Vâlcean se află aproximativ 11 mijloace de
transport tradi܊ional, ce pot fi împăr܊ite în două categorii: de mici dimensiuni ܈i de
mari dimensiuni.
În ceea ce prive܈te prima categorie, de aici fac parte următoarele obiecte:
x Oblanicul- realizat din fragmente de textile cu o textură diferită, rulate sub
diferite forme,
era pozi܊ionat pe cre܈tetul capului fiind utilizat la transportul lavi܊elor, co܈urilor,
chiar ܈i al unor produse agricole. Importan܊a acestui obiect era dată de faptul că
atenua presiunea exercitată de greutatea cărată ac܊ionând ca o protec܊ie între cap ܈i
obiect;
x Cobiliаa- termenul provine din limba bulgară kobilica ܈i reprezintă o bucată
de lemn
curbată cu ajutorul căreia se căra apă, fiind pozi܊ionată pe umeri;
x Bota- recipient confec܊ionat din doage de lemn, folosit la transportul apei,
în unele cazuri
fiind utilizat ܈i la pastrarea anumitor băuturi alcoolice. În anumite zone ale ܊ării
botele erau folosite pe câmp de către ܊ăranii care păstrau apa în ele, iar în unele
zone mai sunt cunoscute ܈i ca doniаe;
x CoЮul- obiect cu structură variată, realizat din nuiele împletite, în func܊ie de
tipul co܈ului
܈i întrebuin܊area lui poate prezenta ܈i toartă; confec܊ionat special pentru a fi utilizat
la transportul produselor finite de dimensiuni mici ܈i mijlocii, uneori chiar ܈i la
depozitarea lor;

3

Deleanu 2011, p. 21
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Traista- realizată din material textil, utilizată de cele mai multe ori fie pe
umăr, fie pe
mână, uneori chiar ܈i pe bra ܊cu forme variate. Este valoroasă atât din punct de
vedere artistic, cât ܈i din punct de vedere social, fiind parte integrată a portului
popular: cu valore artistică dată de caracterul de marcă individuală ܈i socială a
mijlocului de transport, inclusiv ca parte componentă a portului.4 Variată în ceea ce
prive܈te întrebuin܊area, traista era utilizată de cele mai multe ori în călătoriile pe
distan܊e lungi sau scurte, fiind purtată indiferent de vârstă. Cromatica ܈i modelul
traistei erau diferite în func܊ie de sexul persoanei care urma să o poarte.
x Desagii- confec܊iona܊i din material textil rezistent, erau forma܊i din două
traiste.
Legăturile desagilor, care în termeni populari se numesc baiere erau
realizate din lână
răsucită sau împletită. Desagii erau utiliza܊i în special pentru transportul anumitor
categorii de produse alimentare (brânză, mălai, grăun܊e, pâine), dar uneori
utilizarea lor cunoa܈te ܈i cazuri mai aparte, ca de pildă transportul copilului când
este mic. 5
În a doua categorie se încadrează obiectele de mari dimensiuni, cum ar fi:
x Carul- reprezintă un mijloc de transport tradi܊ional, ce are în componen܊ă
patru ro܊i, cu
trac܊iune animală, utilizat în mediul rural, fiind mijlocul de transport tradi܊ional cel
mai răspândit pe teritoriul ܊ării noastre. În unele zone ܊ăranii î܈i confec܊ionau
singurii propriile care.
Popularitatea de care s-a bucurat a fost posibilă datorită faptului că a rămas
principalul vehicul din gospodăria ܊ărărânească deoarece corespundea cel mai
bine ocupa܊iilor agricole tradi܊ionale; 6
x Trăsura- vehicul ce are în componene܊a sa 4 ro܊i, arcuri, folosit doar la
transportul
persoanelor, cu trac܊iune animală. S-a bucurat de o mare popularitate cu precădere
în zona urbană, fiind datată între jumătatea secolului al XIX-lea ܈i începutul
secolului al XX-lea;
x Эareta- mijloc de transport pătruns în spa܊iul românesc spre sfâr܈itul
secolului XIX,
construită pentru a satisface nevoile boierilor. Pe lângă transportul de persoane
aceasta putea fi folosită la căratul obiectelor de mici dimensiuni. A fost folosită atât
în mediul rural, cât ܈i în cel urban;
x Sania- alcătuită din două suporturi dispuse paralel cu ajutorul cărora
aluneca, numite
tălpi sau în unle zone făcele. Utilizată în special în zonele montane la căratul
lemnelor ܈i al fânului;
x


4

Deleanu 2011, p. 102
Stroia 1970, p. 296
6
Deleanu 2011, p. 219
5
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x Dricul- vehicul special construit pentru a căra mortul, cu 4 ro܊i, arcuri,
folosit pe post de
car mortuar, spa܊iul în care era pozi܊ionat defunctul prezintă un acoperi ܈construit
din lemn.
Modernizarea mijloacelor de transport s-a realizat o dată cu trecere
timpului, atât la nivelul formei, cât ܈i din punct de vere func܊ional adaptându-se la
necesită܊ile omului ܈i dezvoltându-se concomitent cu modernizarea societă܊ii.
Ilustra܊ii:
1) Sanie de la Voineasa; 2) ܇artetă de la Băile Olăne܈ti; 3) Trăsură de la
Călimăne܈ti 4) Dric de la Goranu; 5) Car de la Pope܈ti.
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Obiceiuri úi tradiĠii legate de Sărbătoarea Bobotezei
în sudul Olteniei
Anca Ceauúescu
Boboteaza (Botezul Domnului) este una dintre cele mai importante
sărbători creútine, celebrată, în fiecare an, pe data de 6 ianuarie. Această sărbătoare
mai este cunoscută, în popor, úi sub numele de Epifanie, Teofanie, Arătarea
Domnului, Descoperirea Cuvântului Întrupat, deoarece în această zi Isus s-a arătat
pentru prima dată în lume.
Începuturile sărbătorii datează încă din secolul al II-lea, fiind amintită la
Sfântul Clement Alexandrinul, multă vreme sărbătorindu-se împreună cu
Crăciunul, pe aceeaúi dată de 6 ianuarie. Două secole mai târziu, cele două
evenimente au fost despărĠite, pe 25 decembrie fiind celebrată Naúterea Domnului,
iar pe 6 ianuarie, Botezul: „Comasarea celor două mari evenimente creútine într-o
singură zi, logică din punctul de vedere al noii credinĠe, a devenit, cu timpul, sursă
de neînĠelegere úi confuzie pentru credincioúi. În această situaĠie, teologii au găsit o
soluĠie de compromis: au păstrat data de 6 ianuarie pentru Botezul Domnului Iisus
úi au devansat naúterea fizică cu două săptămâni, pe 25 decembrie, unde se celebra,
pe atunci, moartea úi naúterea zeului Iranian Mithra úi a celui carpato-dunărean
Crăciun” 1 .
Boboteaza este sărbătoarea când, în fiecare an, Biserica Ortodoxă oficiază
slujba de sfinĠire a apelor, ca reactualizare a celor petrecute în apa Iordanului, a
momentului în care Mântuitorul a coborât în apele râului pentru a fi botezat de
către Ioan Botezătorul. Prin cufundarea lui Isus în râu, apele acestuia, neavând ce
să cureĠe, au fost ele însele purificate: „Intrarea lui Hristos în apa Iordanului este cu
adevărat o coborâre în sânul creaĠiei decăzute. … primind botezul în Iordan, nu El
este cel purificat, «căci Dumnezeu n-are nevoie de a se curaĠi» … ci creaĠia
întreagă, cuprinsă în ape, se curăĠeúte de păcat” 2 . Aúadar, prin botezul
Mântuitorului, apa din lumea creată devine „izvor al mântuirii”.
În ziua aceasta, imediat după botezul Domnului, la râul Iordan cerurile s-au
deschis úi s-a arătat, pentru prima dată, Sfânta Treime (Tatăl, Fiul úi Duhul Sfânt):
„ùi botezându-se Iisus, când a ieúit din apă, îndată cerurile s-au deschis úi Duhul lui
Dumnezeu s-a văzut pogorându-se peste El ca un porumbel, iar glasul Tatălui s-a

Cercetător útiinĠific III, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopúor” din
Craiova, al Academiei Române; e-mail: ancaceausescu@yahoo.com.
1
Ion Ghinoiu, Comoara satelor. Calendar popular, Bucureúti, Ed. Academiei Române, 2005, p. 17.
2
Ierodiaconul Gabriel, Simbolismul apei în Teofanie, a se vedea:
http://www.crestinortodox.ro/sfintirea-casei/simbolismul-apei-teofanie-70092.html (accesat la
24.11.2016).
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auzit din ceruri zicând: «Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit, pe
Acesta să-L ascultaĠi»” 3 .
Deúi era fără de păcat, Hristos a venit la Iordan pentru a primi botezul de la
Ioan. Isus i-a cerut acestuia să-l boteze nu pentru a se purifica pe Sine, ci pentru a
îngropa, simbolic, omul vechi, aflat într-o stare decăzută, úi pentru a începe, astfel,
zidirea unui om nou, fără de păcate. El s-a botezat pentru mântuirea oamenilor,
pentru a arăta fiecăruia dintre noi că are nevoie de pocăinĠă, de o preschimbare a
omului păcătos, de trecerea lui spre o nouă existenĠă.
Botezul Domnului „este prefigurarea propriului nostru botez, instituirea úi
fundamentul său istoric” 4 . Omul, prin botez, după întreita afundare în apa sfinĠită
de preot, în numele Sfintei Treimi, se naúte din nou spiritual, dobândeúte iertarea de
păcatul strămoúesc úi de toate păcatele făcute până atunci: „... aici se produce întradevăr, un lucru tainic, o minune: Dumnezeu, prin harul său úterge păcatul
strămoúesc; pe cel botezat în numele Sfintei Treimi, îl naúte de sus, din apă úi din
Duh (Ioan 3,5) dându-i puteri noi úi îl face părtaú la viaĠa divină. Ajuns la
maturitate duhovnicească, cu aceste puteri poate să depăúească condiĠia vieĠii
obiúnuite, poate să ajungă la stadiul vieĠii îngereúti, să devină sfânt, casnic al lui
Dumnezeu úi asemenea cu El (Efes. 2, 19-20)” 5 .
În Oltenia, Boboteaza, sărbătoarea care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă,
adună numeroase obiceiuri úi practici magice care au ca scop curăĠirea spaĠiului de
spiritele malefice, practici de profilaxie, de divinaĠie úi, totodată, acte rituale
menite să atragă belúugul în anul care tocmai a început.
În Ajun, pentru toĠi creútinii este momentul curăĠirii sufleteúti úi al
purificării. PreoĠii sfinĠesc casele gospodarilor prin stropirea cu apa sfinĠită în
dimineaĠa respectivă, după slujba de Liturghie: „În Ajunul Bobotezei merge preotul
cu botezul prin sat. Acum pleacă mai înainte cu două, trei zile pentru a avea timp să
ajungă la toată lumea. Intră în toate casele. Trebuie să săruĠi crucea, iar preotul te
stropeúte cu busuiocul. Intră în fiecare cameră úi stropeúte peste tot cu apă
sfinĠită” 6 . În această zi, oamenii Ġin post negru. Se crede că aceeia care postesc vor
fi binecuvântaĠi de Dumnezeu úi vor avea parte de sănătate úi noroc în acel an.
De asemenea, la fel ca în ajunul marilor sărbători, în această noapte cerurile
se deschid, iar tinerele îúi pot cunoaúte ursitul úi norocul în căsătorie. Conform
tradiĠiei, fetele necăsătorite pun, seara, sub pernă, busuioc sfinĠit, „furat” din
mănunchiul cu care preotul stropeúte casa. Se crede că ele îl vor vedea în vis pe cel
predestinat: „Când vine preotul cu botezul, îi ceri să-Ġi dea un fir, două de busuioc.
Fetele tinere îl pun sub perna pe care dorm, iar băiatul pe care îl visează noaptea,

3

Teodor Danalache, Iordanul – apa în care a fost botezat Hristos, a se vedea:
http://www.crestinortodox.ro/religie/iordanul-in-care-fost-botezat-hristos-69744.html (accesat la
24.11.2016).
4
Ierodiaconul Gabriel, op. cit.
5
Arhim. Ioachim Pârvulescu, Sfânta taină a spovedaniei pe înĠelesul tuturor, Mănăstirea Lainici –
Gorj, 2005, p. 16.
6
Inf. PeĠa Maria, 78 ani, Cetate, jud. Dolj, 2014.
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acela îi va fi soĠ” 7 . Busuiocul se mai pune úi la un pom sau în gard, aúa cum se
întâmplă la Oboga, jud. Olt: „În Ajunul Bobotezei se luau fire de busuioc úi se
aúezau în gard. Dacă a doua zi, dimineaĠa, firul era brumat se credea că fata se va
căsători în anul respectiv” 8 .
Tot pentru căsătorie, în satele oltene întâlnim úi alte practici divinatorii ale
fetelor, precum numărarea parilor: „Fata număra, în noaptea din Ajunul
Bobotezei, trei pari (stobori) din gardul împletit, de la grădina casei, la întâmplare,
pe întunericul nopĠii. Al treilea par îl lega cu fir roúu. A doua zi fata se ducea să
vadă cum arată parul legat. Dacă parul era drept úi necojit, soarta îi dădea un băiat
bogat úi frumos. Necojit dar strâmb însemna băiat bogat dar urât. Dacă era cojit úi
strâmb băiatul va fi sărac úi urât” 9 sau lovirea vitelor: „La Anul Nou, la Bobotează,
fata intra în grajd úi dădea cu piciorul într-o vacă spunând: «Hăi acu, hăi la alt an».
După cât de repede se ridica vaca, după atâĠia ani se mărita” 10 . De asemenea, dacă
doresc să útie numele celui care le va fi soĠ, fetele „ies seara cu o mătură în mână în
pragul casei, spre a vrăji. Cel dintâi nume de bărbat, care îl aud pe linie, înseamnă
că viitorul soĠ, aúa se va numi” 11 .
În ziua de Bobotează, un loc important îl ocupă ritul creútin de sfinĠire a
apei. Biserica Ortodoxă săvârúeúte acest act religios nu doar pentru a rememora
botezul Mântuitorului în Iordan, dar úi pentru „a sfinĠi úi a binecuvânta efectiv
întreaga fire, revărsând asupra ei deplinătatea harului lui Hristos «prin mijlocirea
acestei ape sfinĠite»" 12 . Locul de desfăúurare a slujbei se alege, de obicei, într-un
spaĠiu mai larg, în curtea bisericii sau în afara acesteia, la o fântână din sat, lângă
un râu sau lîngă un izvor. Pentru acest eveniment, se aduc vase mari din lemn care
se umplu cu apă, urmând ca preotul să oficieze ceremonialul religios, la care
participă întreaga comunitate.
După sfinĠirea apei, credincioúii sunt binecuvântaĠi de către preot, prin
stropirea lor cu apă sfinĠită úi sunt invitaĠi să bea din aceasta. Oamenii iau aghiasmă
acasă în vase special pregătite úi stropeasc cu ea gospodăriile.
Aúadar, la Bobotează, apa devine elementul central al sărbătorii. Despre apa
sfinĠită în această zi, numită Agheasma Mare, se spun următoarele: „Aghiasma, apa
sfinĠită prin slujba bisericească, se face când preotul cheamă asupra ei puterea
Duhului Sfânt, pentru ca ea să aibă puterea de a sfinĠi viaĠa oamenilor úi a naturii
înconjurătoare, pentru ca ele să capete binecuvântarea Domnului. Apa este
simbolul curăĠirii sufleteúti, a promovării úi a sfinĠirii vieĠii. La Botezul Domnului,
se face aghiasma mare; aceasta se ia înainte de anaforă; se dă úi celor ce sunt opriĠi

7

Inf. Tonciu Maria, 87 ani, Maglavit, jud. Dolj, 2014.
Ion Ghinoiu (coord.), Sărbători úi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic
Român, vol. I, Oltenia (ed. îngrijită de Ofelia Văduva úi Ofelia Pleúca), Bucureúti, Editura
Enciclopedică, 2001, p. 262.
9
Ibidem, p. 261.
10
Ibidem.
11
Charles Laugier, Sănătatea în Dolj, Craiova, 1910, p. 104.
12
Ierodiaconul Gabriel, op. cit.
8
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de la Împărtăúanie, ca întărire spre nădejdea pocăinĠei, a mângâierii úi îndreptării
lor pentru viitor (ConstituĠiile Apostolice VIII, 29)" 13 .
PreoĠii spun că această apă are o putere sfinĠitoare foarte mare. O parte din
ea se păstrează în Biserică, de regulă în Sfântul Altar, fiind folosită de preot la
numeroase rugăciuni, iar o altă parte este luată acasă de membrii comunităĠii.
Agheasma Mare nu se alterează niciodată, datorită prezenĠei în ea a harului
lui Dumnezeu. Este apa care se păstrează proaspătă úi curată mult timp, apa care
are proprietăĠi miraculoase úi tămăduitoare, apa care curăĠă de tot felul de păcate,
este apa care ajută în caz de suferinĠă. Ea se păstrează la loc curat, de regulă lângă
icoană. Conform obiceiului, fiecare creútin trebuie să consume din agheasmă timp
de opt zile, începând cu Ajunul Bobotezei, până la încheierea praznicului, pe 13
ianuarie, iar după aceea doar în zilele de post úi de ajunare sau în zilele de sărbători
mari. Întotdeauna, agheasma se consumă dimineaĠa, înainte de a mânca.
Prin sfinĠirea ei, apa capătă valenĠe magice, iar acestea se transmit asupra
întregii comunităĠi, alungând spiritele rele úi protejând. De aceea, există obiceiul de
a stropi cu Agheasmă Mare casa, curtea, grajdurile animalelor, ogoarele úi livezile:
„oamenii stropesc cu aghiasmă casele, vitele, viile, câmpul”, stropesc „cu aghiasmă
de la Bobotează toată averea miúcătoare úi nemiúcătoare” 14 . Totodată, bătrânii spun
că aceasta este bună úi în descântecele pentru deochi sau în dezlegarea de
farmece 15 .
În unele localităĠi din judeĠul Dolj, situate pe malul Dunării, cum ar fi
Calafat úi Cetate, se păstrează obiceiul ca preotul să arunce crucea în apă. După
încheierea slujbei din dimineaĠa Bobotezei, preotul împreună cu credincioúii
pornesc, în procesiune, către Dunăre. Obiceiul se păstrează din vechime, când
crucea era cioplită din gheaĠa care se forma la suprafaĠa fluviului sau a lacurilor,
spre deosebire de ultimii ani, când aceasta este confecĠionată din lemn. Preotul
aruncă crucea în apă, iar mai mulĠi tineri înnoată pentru a o aduce la mal. Cel care
reuúeúte va primi binecuvântarea preotului, dar úi o recompensă în bani. Despre
acesta se spune că va avea noroc tot anul.
În Calendarul popular, Sărbătoarea Botezului Domnului cuprinde, pentru
arealul oltenesc, elemente specifice sărbătorilor de Crăciun úi Anul Nou. Astfel, în
unele locuri, se colindă, se fac farmece úi vrăji, se descântă. Totodată, în aceste zile,
se fac previziuni ale timpului úi rodului în noul an. Se spune că dacă la Bobotează
vremea este frumoasă, iarna este lungă, iar dacă ninge úi este frig, va urma un an
bogat 16 . Conform spuselor populare, pomii încărcaĠi cu chiciură sunt semn de
belúug.


Teodor Danalache, Agheasma, apa sfinĠită, a se vedea:
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/botezul-domnului-boboteaza/aghiasma-sfintita-128165.html
(accesat la 24.11. 2016).
14
Adrian Fochi, Datini úi eresuri populare de la sfârúitul secolului al XIX-lea, Bucureúti, Ed.
Minerva, 1976, p. 147.
15
Inf. Brânzan Maria, 85 ani, Cetate, jud. Dolj, 2014.
16
Ibidem.
13
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TradiĠia mai spune că la Bobotează úi în următoarele opt zile, până la
sfârúitul praznicului, nu se spală rufe, deoarece se crede că în această zi toate apele
sunt afinĠite. De asemenea, acum nu se dă nimic cu împrumut, pentru a nu da
sporul din gospodărie.
Un obicei de un interes deosebit, întâlnit în aúezările din sudul Olteniei úi
practicat în noaptea dintre Bobotează úi Sf. Ioan, este păzitul fântânilor. Acesta
presupune un întreg ritual, desfăúurat după reguli tradiĠionale, dar este, în acelaúi
timp, úi un bun moment de petrecere pentru tineri. Fântânile de pe uliĠele satului
erau împodobite cu brad, frunze, coceni de porumb, stuf (acolo unde existau bălĠi),
hârtie colorată, chilimuri, aúternuturi. Erau păzite toată noaptea, crezându-se că
astfel vor fi împiedicate duhurile rele să „spurce” apa.
DimineaĠa, apa din fântână trebuia să fie curată ca „lacrima”. Acum, tinerii
care au păzit fântâna se împărĠeau în grupuri, umpleau găletuúele cu apă úi mergeau
pe uliĠele satului cu Iordănitul – un alt obicei specific zonei. Ei se opresc la fiecare
casă úi, cu un mănunchi de busuioc stropesc fiecare persoană din familie úi-i
adresează urări cu caracter augural: „Să fiĠi sănătoúi! / Să aveĠi un an bogat! / La
mulĠi ani!”.
Cele mai multe dintre aceste obiceiuri de Bobotează se mai păstrează úi
astăzi în sudul Olteniei, cum sunt, spre exemplu, mersul preotului cu botezul în
Ajunul Bobotezei, sfinĠirea apei, botezarea credincioúilor, aruncarea crucii în
Dunăre, iordănitul. Păzitul fântânii, însă, s-a menĠinut până aproape de zilele
noastre, dar semnificaĠiile iniĠiale ale obiceiului s-au pierdut demult, rămânând
evident caracterul distractiv.
Résumé
Théophanie (Épiphanie) est l'une des plus importante fête chrétienne,
célébrée chaque année le 6 Janvier. Epiphany, chaque année, l'Eglise Orthodoxe
officiait la consécration des eaux, qui mettent à jour des événements en Jordanie,
au moment où Jésus est descendu dans la rivière pour recevoir le baptême de Jean
Botezătoru.
Dans le Calendrier populaire, l'Epiphanie comprend des éléments
spécifiques à Noël et Nouvel An: local, à carol, connaître le destin, ils font des
charmes et les sorts. Aussi, maintenant, sont des prévisions du temps et de recolte
dans la nouvelle année.
Mots-clés: Épiphanie, une fête chrétienne, les traditions, les coutumes, les
rituels.
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3RGRDEHOHvQWDEORXULYRWLYHGLQ%XFXUHúWL
Ioana Gabriela Duicu
,PDJLQLOH FWLWRULORU DFHOH WDEORXUL KăUă]LWH vQFKLQDWH GLYLQLWăĠLL
RIHULWH VSUH D vPSOLQL R SURPLVLXQH VROHPQă IăFXWă 'LYLQLWăĠLL DúD FXP
OHGH¿QHVFGLFĠLRQDUHOH1FDSWHD]ăFXULR]LWDWHDDQWURSRORJXOXLSXVvQIDĠD
FHUFHWăULLRUDúXOXL
2 DQDOL]ă D ORU HVWH HYLGHQW Fă QH YD FRQGXFH QX QXPDL FăWUH R
UHFHSWDUHVHQ]RULDOăFXRGLPHQVLXQHFXOWXUDOăFLúLFăWUHXQDVRFLDOăFX
RGHVFULHUHDFRPSRUWDPHQWHORUFXOWXUDOHDUHDOLWăĠLORUVRFLRFXOWXUDOHúLD
FRQWH[WXOXLWHPSRUDODúDFXPYRPYHGHDvQFHOHFHXUPHD]ă
8QLWLQHUDULXGLQ3LDĠD8QLULLSULQ&HQWUXOLVWRULFSkQăOD0X]HXO
1DĠLRQDOGH$UWăDO5RPkQLHL ¿J FRQGXFHYL]LWDWRUXOSHOkQJăELVHULFL
FHUFHWăWRUXO ± SH OkQJă  ¿HFDUH GLQWUH HOH vQIăĠLúkQGXúL vQ SURQDRV
FWLWRULL'DFăSULYLPGLQSXQFWGHYHGHUHVWULFWJHRJUD¿FGHODVXGODQRUG
vQWkOQLP 0ăQăVWLUHD 5DGX 9RGă %LVHULFD 6I $SRVWROL ± D 7kUQRYXOXL
%LVHULFD6WDYURSROHRV%LVHULFD&ROĠHDúL%LVHULFD&UHĠXOHVFXGDUGDFăOH
DP SULYL WHPSRUDO GLQ SXQFWXO GH YHGHUH DO SHULRDGHL GH FWLWRULUH DU ¿
0ăQăVWLUHD5DGX9RGă  %LVHULFD6I$SRVWROL±D7kUQRYXOXL  
&ROĠHD ± &UHĠXOHVFX ± 6WDYURSROHRV  úLD
0ăJXUHDQXOXL GLQSăFDWHYL]LELOăGRDUvQDUKLYH±GHPRODWăODVI
VHFDO;,;OHD  7DEHOXO
'DURUGLQHDFDUHQHLQWHUHVHD]ăSHQWUXWHPDQRDVWUăHVWHFHDFDUH
VHUHIHUăODGDWDUHDWDEORXULORUYRWLYH'RDUGRXăGLQWUHHOHPDLSăVWUHD]ă
SLFWXUDRULJLQDUăStavropoleosúLD0ăJXUHDQXOXL IUHVFDVHSăVWUHD]ăvQ
ODSLGDULXO0ăQăVWLULL6WDYURSROHRV &HOHODOWHSDWUXSRDUWăWDEORXULYRWLYH
FXQRLLQWHUSUHWăULLFRQRJUD¿FHUHDOL]DWHvQDGRXDMXPăWDWHDVHFROXOXLDO
;,;OHDVDXvQDOGRLOHDVIHUWDOYHDFXOXL;;
3LFWRUL LPSRUWDQĠL SUHFXP *KHRUJKH 7DWWDUHVFX FDUH SLFWHD]ă GH
QRXvQELVHULFD&UHĠXOHVFXúLvQELVHULFD&ROĠHDVDX&RQVWDQWLQ
/HFFD FHO FDUH DOăWXUL GH 0LúX 3RS vQWUH  ±  UHIDFH SLFWXUD
ELVHULFLL PăQăVWLULL 5DGX 9RGă úL FăURUD OL VH DOăWXUă FHL GUHSW PXOW
PDLWkU]LX ± XQSLFWRUPDLSXĠLQFXQRVFXW(PLO/ă]ăUHVFX
UHIăFkQG SLFWXUD GH OD ELVHULFD 7kUQRYXOXL YRU WUDWD SHUVRQDMHOH FDUH VH
YRU LPSULPD vQ FRQúWLLQĠD HQRULDúXOXL VDX YL]LWDWRUXOXL FD UHSUH]HQWDWLYH
1

DVHYHGHD/D]ăUùăLQHDQX'LFĠLRQDUXQLYHUVDODOOLPEHLURPkQHHGLĠLDD9,DVDX
$XJXVW6FULEDQ'LFĠLRQDUXOLPELLURPkQHúWL
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HSRFLL'DUFDUHHSRFă"$FHHDGHPXOWDSXVăGDUDFWXDOL]DWăGHPkQDúL
FXQRDúWHUHDDUWLVWXOXL
%LVHULFD 6I $UKDQJKHOL 0LKDLO úL *DYULLO 6WDYURSROHRV D IRVW
ULGLFDWă vQ DQXO  GH DUKLPDQGULWXO JUHF ,RDQLFKLH 6WUDWRQLNHDV SH
WHUHQXOGăUXLWGHERLHUXO*ULJRUH*UHFHDQXvQWLPSXOGRPQLHLOXL1LFRODH
0DYURFRUGDW ± 
ÌQ  ,RD
QLFKLH GHYLQH PLWUR
SROLW DO 6WDYURSROHL
úLH[DUKDWRDWă&DULD
GH XQGH úL FWLWRULD VD
VHYDQXPL6WDYURSR
OHRV
7DEORXO YR
WLY QH vQIăĠLúHD]ă vQ
SULPXO UkQG IDPLOLD
GRPQLWRDUH 1LFRODH
0DYURFRUGDW DUH vQ
GUHDSWD SH FHD GH D
)LJÄ0$5,$'201,7=$'2$01$60$5$*'$ WUHLD VD VRĠLH 6PD
UDJGD LDU vQ IDĠă FR
,2$1,61,&2/26$/(=$1'5892(921'$6´
GHWDOLXODWXUD9WURQVRQ6%LVHULFD6I$UKDQJKHOL0LKDLO SLLL &RQVWDQWLQ 9Y
úL*DYULLO6WDYURSROHRV
,DQFX 9Y 6XOWăQL
ĠD $OH[DQGUX 9Y úL
6PăUăQGLĠDvQGUHDSWDGRDPQHL6PDUDJGDGRPQLĠD0DULD¿LFDOXL1LFR
ODH0DYURFRUGDWPăULWDWăFX,RDQPDUHFăPăUDúúL¿XOOXL1LFRODFKL7RĠL
SRDUWăFRURDQHvQFKLVHGHDXUFXGHFRUFUXFLIRUPúLYHJHWDOVWLOL]DWPDL
SXĠLQGRPQLĠD0DULDúL6PăUăQGLĠDFDUHSRDUWăFăFLXOLGHEODQă'RDPQD
GRPQLĠDúLFHOHGRXăIHWHSRDUWăFRVWXPHLGHQWLFHURFKLHúLFDIWDQPDUR
QLLFXLPSULPHXQHJUXODJkWXQFROLHUGLQúLUXULGHSHUOHLDUvQXUHFKL
FHUFHLOXQJLFXSLDWUă
&HHDFHQHDWUDJHDWHQĠLDvQPRGGHRVHELWSHQWUXWHPDQRDVWUăHVWH
VLPSOLWDWHDúLFURPDWLFDWHUQăDYHVWHPXOXLDPEHOHLPSXVHGHVPHUHQLH
,QHOHOHDWkWGHDEXQGHQWIRORVLWHvQHSRFăVXQWGRDUXúRUSHUFHSWLELOHSH
GHJHWHOHGRDPQHL6PDUDJGD
&HOHODOWHGRXăFWLWRUH,OLQFDVRĠLDVHUGDUXOXL*ULJRUH*UHFHDQXúL
(OHQDVRĠLDPDUHOXLFăSLWDQ$WDQDVLHVXQWvQIăĠLúDWHSXUWkQGDFHODúLWLSGH
YHúPkQWGDUvQWURFURPDWLFăPXOWPDLYLHLDUELMXWHULLOHVXQWPXOWPDL
SUH]HQWH
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)LJÄ,$5+217,6$,/,1&$&
$5+216(5'$5,6*5,*25$ù
&2GHWDOLXODWXUD1WURQVRQ9%LVH
ULFD6I$UKDQJKHOL0LKDLOúL*DYULLO
6WDYURSROHRV

)LJÄ0$5,$'201,7=$'2$01$
60$5$*'$,2$1,61,&2/26$/(=$1
'5892(921'$6´
GHWDOLXODWXUD9WURQVRQ6%LVHULFDSf.
$UKDQJKHOL0LKDLOúL*DYULLO6WDYURSROHRV

&HUFHLLFDIRUPăSRW¿vQWkOQLĠLvQFăGLQVHFROXODO;9,OHDDXIRVW
GHVFRSHULWHSHUHFKLvQWH]DXUXOGHOD%XFRYăĠ'ROMLDUvQSUH]HQWVHDÀă
vQFROHFĠLD0X]HXOXL2OWHQLHLGLQ&UDLRYD

)LJ&HUFHLVHF;,;DUJLQW
FLRFăQLUH¿OLJUDQDUHOLSLUHDXULUH
0X]HXO1DĠLRQDOGH$UWăDO5RPkQLHL
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3kUYX&DQWDFX]LQRHVWH
FWLWRUXO ELVHULFLL $GRUPLUHD
SUHD V¿QWHL 6WăSkQHL QRDVWUH
GH 'XPQH]HX 1ăVFăWRDUH úL
pururi Fecioarei Maria, „A
0ăJXUHDQXOXL´GLQ%XFXUHúWL
ELVHULFă vQ SUH]HQW GLVSăUXWă
GDU D FăUHL SLVDQLH SăVWUDWă
DVWă]L vQ ODSLGDULXO ELVHULFLL
6WDYURSROHRV QH GH]YăOXLH DWkW
QXPHOH FWLWRULORU FkW úL GDWDUHD
SLFWXULL GH 3kUYX &DQWDFR]LQ
YHOGYRUQLF!v!QăOĠDWăGLQ
WHPHOLD GH ]LG vQIUXPXVHĠDWă
 ¿L!QG 6FDUODW 9RGă *KLFD
VWăSăQLWRU  úL 8QJURYODKLHL
*ULJRULH SăVWRU  $YJXVW 
1761.”
ÌQ WDEORXO YRWLY 0DULD
VRĠLD FWLWRUXOXL HUD UHGDWă vQWU
XQ DQWHULX GH PăWDVH JUHD
FRQIRUP WLSLFXOXL YUHPLL
GH FXORDUH vQFKLVă DGkQF
GHFROWDW FX WDOLD PDUFDWă GH
XQ FRODQ FX SDIWD DPSOă /D )LJÄ0$5,$62ğ,$6$´GHWDOLXWDEORX
DFHDVWD GLQ XUPă VH GLVWLQJH YRWLY%LVHULFD$GRUPLUHDSUHDV¿QWHL6WăSkQHL
IRUPD GH IUXQ]ă SROLOREDWă QRDVWUHGH'XPQH]HX1ăVFăWRDUHúLSXUXUL
FX GLVSXQHUH WUDQVYHUVDOă )HFLRDUHL0DULDÄ$0ăJXUHDQXOXL´GLQ%XFX
GHFRUDWă FX QHUYXUL /D ED]D UHúWLDSXG6RULQ6HEDVWLDQ'XLFX(GL¿FLLOH
S

)LJ3DIWDVHF;9,,,
[FPDUJLQW " 
WXUQDUH0X]HXO0XQLFLSLXOXL
%XFXUHúWL1ULQY
3HQWUXPDLPXOWHLQIRUPDĠLLUHIHULWRDUHODLVWRULDúLDUKLWHFWXUDELVHULFLLDVHYHGHD6RULQ
6HEDVWLDQ'XLFX(GL¿FLLOHHFOH]LDVWLFHFDQWDFX]LQHGLQğDUD5RPkQHDVFă6HFROHOH;9,,
±;,;&UDLRYD9RO,,S±
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JkWXOXL FRQWXUkQG JXOHUXO FăPăúLL GH VXE URFKLH HD SRDUWă XQ úLUDJ GH
ÄPăUJăULWDUH´PDUL&DIWDQXOúLHOvQFDGUDWPRGHLWLPSXOXLHVWHGHVFKLVOD
FXORDUH GHRELFHLHUDDOE DPSOXFXJXOHUúLERUGDWFXEODQăGHVDPXUWRW
GXSăFXWXPDYUHPLL
SAFTA  ±  ,
FHO GH DO ܈DVHOHD FRSLO úL D SDWUD
IDWă GLQ IDPLOLD GRPQLWRUXOXL
&RQVWDQWLQ %UkQFRYHDQX 
±   OD  VH FăVăWRUHúWH
FX ,RUGDFKH &UHĠXOHVFX LDU vQWUH
 ±  FWLWRUHVF ELVHULFD
$GRUPLUHD 0DLFLL 'RPQXOXL úL
6¿QĠLL$UKDQJKHOL.
'HDOXQJXOWLPSXOXLELVH
ULFD VXIHUă GLYHUVH ÄVWULFăFLXQL´
FHOH SURYRFDWH GH FXWUHPXUXO GLQ
 GHWHUPLQkQG FD vQ 
SLFWRUXO *KHRUJKH 7DWWDUHVFX Vă
¿HVROLFLWDWSHQWUXDSLFWDGLQQRX
ELVHULFD5HVWDXUăULOHXOWHULRDUHDX
UHDGXVODOXPLQăSLFWXUDRULJLQDUă
PDLSXĠLQWDEORXOYRWLY
$VWIHO SH SHUHWHOH GH 9
DO SURQDRVXOXL WURQVRQXO 6 VXQW
UHGDĠL,RUGDFKH&UHĠXOHVFXúLVRĠLD
VD 6DIWD XUPDĠL GH &RQVWDQWLQ
%UkQFRYHDQX 0DULFD 'RDPQD úL
)LJÄ6$)7$ ± 62ğ,$/8, SăULQĠLL OXL ,RUGDFKH &UHĠXOHVFX
,25'$&+(&5(ğ8/(6&8ù,
3kUYXúL9LúD
),,&$/8,&2167$17,1%5Æ1&29($
6DIWDSRDUWăRFăPDúăJDO
18´GHWDOLXODWXUD9WURQVRQ6%LVHULFD
EHQăDúDFXPOD&RQVWDQWLQRSRO
$GRUPLUHD0DLFLL'RPQXOXL&UHĠXOHVFX
SXUWDXQXPDLVXOWDQHOHPDUFDWăvQ
WDOLHGHXQFRUGRQFXSDIWDOH&DI
WDQXOYHUGHFXLPSULPHXDXULXDUHJXOHUXOúLERUGDMXOGLQEODQăQHDJUă
3HFDSSRDWăFăFLXOăGHEODQăIRDUWHDSURSLDWFDIRUPăGHJXJLXPDQGDU
IăUăVXUJXFLVDXSRGRDEH&XVLJXUDQĠă*K7DWWDUHVFXDYUXWVăVXJHUH]H
GHVFHQGHQĠDGRPQHDVFăSHQWUXFăJXJLXPDQXOQXOSXUWDXGHFkWGRPQL
WRULL
6HWXOGHSRGRDEHHVWHFRPSOHWFHUFHLFROLHUXOGLQúLUXULGHSHUOH
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úLLQHOH
ÌQ ELVHULFD 6I 7UHLPH úL 6I ,HUDUK
1HFWDULH DO (JKLQHL a 0ăQăVWLULL 5DGX
9RGă GLQ %XFXUHúWL VH SăVWUHD]ă LPDJLQLOH
FWLWRULORUGLQVHFROXODO;9,,OHDFKLDUGDFă
vQWUHDJDSLFWXUăDIRVWUHIăFXWăvQDQXO
5HSUH]HQWDWLYH SHQWUX QRL VXQW LPDJLQLOH
Ä$UJKLUHL 'RDPQD´ ± VRĠLD GRPQLWRUXOXL
5DGX0LKQHD9RGă ğ5±
±±úL0ROGRYD±
± úLDÄ-XSDQHL3UHGD´
$UJKLUD'RDPQDHVWHvQIăĠLúDWăGXSă
PRGDSHULRDGHLvQFDUHDIRVWUHSLFWDWă DGLFă
vQ XOWLPXO VIHUW GH YHDF ;,;  DVHPăQDUHD
GLQWUHYHúPLQWHOHHLúLFHOHDOHGRDPQHL0DULD
&DQWDFX]LQRGHOD%LVHULFD&ROĠHDUHSLFWDWă
FDP vQ DFHHDúL SHULRDGă HVWH IRDUWH PDUH
'HDFHHDQXYRPLQVLVWDGHFkWSHVXEOLQLHUHD
IDSWXOXL Fă QX SRDUWă QLFL R DOWă ELMXWHULH vQ
DIDUăGHvQVHPQXOUDQJXOXLFRURDQDúLSDIWDXD
FDUH PDUFKHD]ă WDOLD LDU YDORDUHD vQWUHJLL
YHVWLPHQWDĠLL HVWH PXOW PDL PRGHVWă GHFkW D
SULPHL3DIWDXDHVWHRSRGRDEăPRGHVWăGXSă )LJÄ$5*+,5$'RDP
QD!´VRĠLDGRPQLWRUXOXL5DGX
UHSUH]HQWDUH FX WDVHOH GH IRUPă FLUFXODUă 0LKQHD9RGăGHWDOLXODWXUD1
FXXQGHFRUFHVHGH]YROWăFRQFHQWULFGXSă %LVHULFD6I7UHLPH0ăQăVWLULL
5DGX9RGă

WLSLFXODUWHLJUHFHúWL vQVăúL
$UJKLUD DYkQG RULJLQHD
JUHFHDVFă FXQRVFXWă úL
FX QXPHOH GH $UJKLUD
JUHFRDLFD 
&URPDWLFD
YHúPkQWXOXL úL HD UăPkQH
DFHHDúL FX FHO DO GRDPQHL
0DULD&DQWDFX]LQRQXPDL
Fă GLVSDU ¿UHWXULOH GH DXU
GHSHFDIWDQúLEODQDFDUHO
SDVSRDOHD]ă HVWH DOEă
)LJ&RVWXPGHPLUHDVăGHWDOLXVHF;,;0X]HXO
5RFKLD DOEDVWUă DLFL GH
%HQDNL$WHQD*UHFLD
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PăWDVHDUHERUGDMXOODJkWúLPkQHFLFXJDORQGHDXU$FHDVWăPRGHVWLH
SUREDELODIRVWFRQVLGHUDWăXQDWULEXWDOSHUVRQDOLWăĠLLVPHULWH
-XSkQLĠD 3UHGD HVWH UHGDWă
FX XQ YHúPkQW PXOW PDL VRPSWXRV
&DSXO vO DUH DFRSHULW FX ÄFkUSă´
GH EXPEDF SHWUHFXWă VXE EăUELH
FX PDUJLQLOH OăVDWH OLEHU SH VSDWH
DFHVWWLSGHDFRSHUăPkQWDVFXQGHR
FRDIXUăMRDVăúLVHDSURSLHFDUHGDUH
FXPDIRULRQXO&ăPDúDFHVHDPăQă
FDPRGHOFXLDGH9ODúFDDUHEHQWLĠD
GH OD JkW DOWLĠD ± FX RUQDPHQWHOH
GLVSXVH vQ FDVHWH ± úL PDQúHWHOH
OXFUDWH FX ¿UHWXUL GH DXU )XVWD
GLQ PăWDVH URúLH FX PRWLYH ÀRUDOH
UHDOL]DWH vQ ĠHVăWXUă HVWH ¿[DWă vQ
WDOLHSULQWUXQFRUGRQGHDXUvQFKHLDW
FX R SHUHFKH GH SDIWDOH )LHFDUH
GLQWUH WDVH VXQW GH IRUPă FLUFXODUă
UHDOL]DWHvQDFHHDúLPDQLHUăFXFHOH
DOH 'RDPQHL $UJKLUD 0DORWHDXD
FX PkQHFL VFXUWH ERUGDWă FX EODQă
PDURQLH SUREDELO GH VDPXU  VH
vQFKHLHSkQăvQWDOLHFXÄEXPEL´ )LJÄ-83$1$35('$´VRĠLDOXL
-XSDQ%DUEX9RUQLFXOFWLWRULLSULPHLELVH
GHDXUPRQWDĠLSHSDQJOLFăGHDXUFX ULFLDQWHGHWDOLXODWXUD1%LVHULFD
DQRXULWRWGLQDXU
6I7UHLPH0ăQăVWLULL5DGX9RGă
%LVHULFD6¿QĠLL7UHL,HUDUKL
&ROĠHD, GLQ %XFXUHúWL, GDWDWă
 ±  FWLWRULWă GH VSăWDUXO 0LKDLO &DQWDFX]LQR SRDUWă QXPHOH
SURSULHWDUXOXLGHODFDUHFWLWRUXODDFKL]LĠLRQDWWHUHQXO&ROĠHD'RLFHVFX
7DEORXOYRWLYUHDOL]DWLQLĠLDOGH]XJUDYXO3kUYX0XWXDVXIHULWvQR
vQORFXLUHvQXOHLGDWRUDWăSLFWRUXOXL*KHRUJKH7DWWDUHVFX ± 
3H SHUHWHOH GH YHVW DO SURQDRVXOXL vQ SDUWHD GLQVSUH QRUG HVWH
vQIăĠLúDWăVRĠLDVSăWDUXOXLMaria. 3HFDSSRDUWăXQIHVDOEIUHFYHQWvQWkOQLW
OD JUHFRDLFH SUREDELO vPEUăFDW vQ PăWDVH DOEă VDULF  ¿[DWă FX XQ DF
FDR¿Ġă FDUHODFDSăWDUHRÀRDUHGLQSLHWUHYHU]L3ăUXOHVWHVWUkQVvQWUXQ
HUDVRĠLDOXL-XSDQ%DUEX9RUQLFXOFWLWRULLSULPHLELVHULFLDQWHSHORFXOFăUHLDvQ
DFHVWDQvQFHSHFRQVWUXFĠLDFRPSOH[XOXLPRQDKDO0DLPXOWHLQIRUPDĠLL$UKLP3ROLFDUS
&KLĠXOHVFX0ăQăVWLUHD5DGX9RGă%XFXUHúWLS
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FRFVLPSOXXúRUULGLFDWFXFăUDUH
SHPLMORFFDUHVăLSHUPLWă¿[DUHD
IHVXOXLXúRUOăVDWSHVWkQJD3RDUWă
FHUFHLOXQJLFXRPRQWXUăFDUHVă
SHUPLWăDSOLFDUHDDGRXăSLHWUHWRW
YHU]LLDUODJkWXQFROLHUGLQWUHL
úLUXUL GH ÄPăUJăULWDUH´ vQWUHUXSW
ODPLMORFGHXQSDQGDQWLYFLUFXODU
PDUFDW FHQWUDO GH R SLDWUă WRW
YHUGH&DIWDQXOURúXFX¿UHWXULGH
DXUvQWURRUQDPHQWLFăYHJHWDOă±
ÀRULvQFDGUDWHGHIUXQ]HSXWHUQLF
VWLOL]DWH ± HVWH SDVSRDODW OD JkW
OD PDQúHWHOH IRDUWH DPSOH SH
ODWHUDOHOH IHĠHORU úL OD SRDOH FX
EODQă PDURvQFKLV VSUH QHJUX VH
VXSUDSXQHSHVWHRURFKLHSUREDELO
GLQ PăWDVH DOEă FX R FURLDOă
VLPSOăFHFRERDUăSkQăODSăPkQW
vQ IDOGXUL 3H PDQúHWD PkQHFLL
GUHSWH D URFKLHL VH HYLGHQĠLD]ă R
)LJÄ0$5,$62ğ,$/80
EUăĠDUăFLUFXODUăGHDXUSHPkQD
&$17$&26,12´ ± 
GUHDSWăYHULJKHWD " LDUSHPkQD
GHWDOLXODWXUD9WURQVRQ1
VWkQJă vQ FDUH ĠLQH XQ ERERF GH %LVHULFD6I7UHL,HUDUKL&ROĠHD%XFXUHúWL
WUDQGD¿U UR] VH GLVWLQJH XQ LQHO
VLPSOXFXXQÄPăUJăULWDU´
7DOLDRDFFHQWXHD]ăFRUGRQXOvQFKHLDWFXRSHUHFKHGHSDIWDOHGLQ
DXUEăWXWHFXSLHWUHURúLLúLYHU]L9HVWHPXOVHFRPSOHWHD]ăFXSDQWR¿LGLQ
FDWLIHDDXULH

)LJ3DIWD XQDGLQWDVHOLSVă VHF;,;[FPDUJLQWDXULWFRUDOL
WXUQDUHFDERúRQDUHWRUVDGDUH0X]HXO-XGHĠHDQ7XOFHD6HFĠLDGHHWQRJUD¿H
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%LVHULFD6¿QĠLL$SRVWROL3HWUX úL 3DYHO D 7kUQRYXOXL VDX D
$UKLPDQGULWXOXL UHFHQW UHVWDXUDWă
SăVWUHD]ă UHSUH]HQWăULOH FWLWRULORU
VăL 0DWHL 9RLHYRG %DVDUDE 
±   FX (OHQD 'RDPQD Jupan
&RVWDQGLQ YHO 6WROQLF &DQWDFR]Lno> cu -XSkQLĠD6DIWDúLSHùWHIDQ
9RLHYRG &DQWDFX]LQR cu 3ăXQD
'RDPQD.
0DWHL %DVDUDE R vQFKLQă
XQHL PăQăVWLUL GLQ 7kUQRYR IDSW
FHLDWUDJHQXPHOHGHD7kUQRYXOXL
LDU vQ VHFROXO DO ;9,,,OHD QXPHOH
SH FDUHO DYHD PDKDODXD a ArhiPDQGULWXOXL IDFH FD úL ELVHULFD Vă
SUHLDúLDFHVWDSHODWLY
'HDOXQJXOWLPSXOXLELVHUL )LJÄ0$7(,%$6$5$%92,92'
(/(1$'2$01$´GHWDOLXODWXUD9
%LVHULFD6I$SRVWROLD7kUQRYXOXLVDXD
$UKLPDQGULWXOXL

FDDFXQRVFXWPDLPXOWHLQWHUYHQĠLLGH
PDLPDUHVDXPDLPLFăDPSORDUHXOWL
PDLQWHUYHQĠLHDVXSUD¿LQGFHDUHDOL]D
WăvQ±GHSHQHOXOOXL(PLO
/ă]ăUHVFX.
&HOHGRDPQHGLQWDEORXOYRWLY
DXYHVWLPHQWDĠLLLGHQWLFHGLIHULQGGRDU
)LJÄ-83$1&267$1',19(/
672/1,&&$17$&2=,12! ±
 -83Æ1,ğ$6$)7$´GHWDOLXODWXUD
6%LVHULFD6I$SRVWROLD7kUQRYXOXLVDXD
$UKLPDQGULWXOXL
±$EVROYHQWDOùFROLLGH$UWH)UXPRDVHGLQ%XFXUHúWLvúLFRQWLQXăVWXGLLOH
OD 3DULV vQ DWHOLHUHOH OXL /HRQ %RQQDW  ±   úL OXL /XF2OLYLHU 0HUVRQ 
±   ([SXQH OD FHOH PDL SUHVWLJLRDVH VDORDQH GH DUWă úL EHQH¿FLD]ă GH XQ QXPăU
DSUHFLDELOGHH[SR]LĠLLSHUVRQDOHSHQWUXPDLPXOWHGHWDOLLDVHYHGHD*DEULHO%DGHD3ăXQ
3LFWRULURPkQLvQ)UDQĠD±%XFXUHúWLS±
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)LJÄ3Ă81$
'2$01$
ù7()$192,(92'
&$17$&8=,12
± ´GHWDOLX
ODWXUD1%LVHULFD6I
$SRVWROLD7kUQRYXOXL
VDXD$UKLPDQGULWXOXL

FURPDWLFDURFKLDVLPSOăGUHDSWăXúRUHYD]DWăODSRDOHFXGHVFKL]ăWXUD
SHSLHSWIHVWRQDWăFXDXUSkQăvQWDOLHHVWHXUPDWăGHFDIWDQXOFXJXOHU
DPSOXúLERUGDWSHODWHUDOHOHIHĠHORUFXEODQăFDIHQLH SUREDELOGHVDPXU
GDWRULWăvQSULPXOUkQGUDQJXOXLSHFDUHGRXăGLQWUHHOHvODYHDX±VRĠLLGH
GRPQLWRUL 
ÌQFRQFOX]LHUHYHQLQGODD¿UPDĠLDLQLĠLDOăFXSULYLUHODUHFHSWDUHD
YL]XDOVHQ]RULDOă REVHUYăP Fă GLPHQVLXQHD FXOWXUDOă HVWH SXWHUQLF
LQÀXHQĠDWă GH FHD VRFLDOă LDU GHVFULHUHD FRPSRQHQWHL FXOWXUDOH DUH OD
ED]ăUHDOLWăĠLOHVRFLRFXOWXUDOHDOHFRQWH[WXOXLWHPSRUDO3UH]HQWXORIHUăR
vPELQDUHGHUHDOLWăĠLFDUHWUDWDWHDPDOJDPDWSRWFUHDRLPDJLQHIDOVăSRW
LJQRUDHOHPHQWHHVHQĠLDOHVDXSRWD¿UPDXQHOHLQH[LVWHQWH
3ULYLWă vQ DQVDPEOX SRGRDED vQ SLFWXUD YRWLYă DUH FD HOHPHQW
GLVWLQFWLY LQGLIHUHQW GH SHULRDGD FkQG D IRVW ]XJUăYLW WDEORXO SDIWDXD
&HOHODOWH SRGRDEH FX R IUHFYHQĠă PDL PDUH VDX PDL PLFă YLQ GRDU Vă
VXVĠLQăRHWDSăDFRVWXPXOXLVDXXQDWULEXWDOXQHLRULJLQLRULLQÀXHQĠH
3UH]HQĠD SRGRDEHORU vQ SRUWUHWHOH WDEORXULORU YRWLYH HVWH XQD
IUHFYHQWă HD FRQVWLWXLQG PRGDOLWDWHD SULQ FDUH FRPDQGLWDUXO vúL HWDOD
DWULEXWHOHUDQJXOXLSHFDUHOGHĠLQHDVDXvúLPDUFDLGHQWLWDWHDHWQLFă
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'DFă YHúPkQWXO GLQ WDEORXULOH YRWLYH DOH VHFROXOXL DO ;9,,,
OHD HVWH XQXO RDUHFXP XQLWDU VHFROXO DO ;,;OHD DGXFH XQ VXÀX QRX R
GLYHUVL¿FDUH DWkW D FURLXOXL DO HOHPHQWHORU FRPSRQHQWH FkW PDL DOHV vQ
DQVDPEOXOSRGRDEHORU,QWHUYHQĠLDSLFWRULORUIDFHGHIDSWDFHDVWăGHRVHELUH
PDMRUă GHRDUHFH FKLDU GDFă UHVSHFWă FDQRDQHOH úL VH DMXWă GH L]YRDGH
OD IHO FD úL ]XJUDYLL FH SăVWUDX WUDGLĠLD úFROLL EL]DQWLQH WDEORXULOH YRWLYH
FDSăWă ÄOLEHUWDWHD´ GH H[SULPDUH D VSLULWXOXL DUWLVWLF úL DVWIHO SXWkQGXúL
HWDODvQWUHDJDSULFHSHUHvQDOHSHQHOXOXLPDLDOHVSULQUHGăULOHPLQLDWXUDOH
DOHGHWDOLLORUSRGRDEHORU
%LEOLRJUD¿H
%DGHD3ăXQ*DEULHO3LFWRULURPkQLvQ)UDQĠD±%XFXUHúWL

&KLĠXOHVFX$UKLP3ROLFDUS0ăQăVWLUHD5DGX9RGă%XFXUHúWL
'XLFX 6RULQ 6HEDVWLDQ (GL¿FLLOHHFOH]LDVWLFHFDQWDFX]LQH GLQ ğDUD 5RPkQHDVFă6HFROHOH;9,,±;,;&UDLRYD9RO,,
6FULEDQ$XJXVW'LFĠLRQDUXOLPELLURPkQHúWL
ùăLQHDQX/D]ăU'LFĠLRQDUXQLYHUVDODOOLPEHLURPkQHHGLĠLDD9,D
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De la Ignat la Ziua de Crăciun în satul tradiĠional din nordul
Transilvaniei.
Janeta Ciocan
Cuvinte cheie: praznic, naútere, porc, Ignat, colac, masă, Crăciun
Rezumat:Autorul face o trecere în revistă a celor mai importante momente din
satul tradiĠional în perioada 20 – 25 decembrie. Se încearcă o explicare a izvorului
obiceiurilor practicate cu sfinĠenie úi în zilele noastre. Deúi, azi, toate aceste
momente sunt considerate a aparĠine creútinismului multe îúi au originea în
perioade mult anterioare.
Două sunt praznice împărăteúti de primă mână între sărbătorile creútinilor:
Crăciunul úi Paútile. Atât în pregătirile pentru întâmpinarea lor, cât úi pe parcursul
zilelor dedicate sărbătorilor, oricât ar dori unii să o ascundă, descoperim rituri ce îúi
au originea în perioada precreútină. În cele ce urmează vom încerca să descifrăm
ceea ce aparĠine perioadelor ce au premers creútinismul úi de ce tocmai în această
perioadă a anului, biserica primară a hotărât să aúeze sărbătoarea Naúterii
Domnului Iisus Cristos.
În primul rând trebuie să subliniem faptul că în momentul naúterii
creútinismului, în această perioadă a anului, în întreg imperiul roman, aveau loc trei
mari sărbători dedicate soarelui. Saturnaliile în perioada 17-23 decembrie,
sărbătoarea zeului Mithtra în 25 decembrie socotită a fi ziua de na܈tere a
necuceritului Soare ܈i cu siguran܊ă acesta a fost motivul a܈ezării sărbătorii Na܈terii
Domnului în 25 decembrie. Nu întâmplător prooprocii l-au numit „soarele
dreptăĠii” (Maleahi IV,2), iar troparul sărbătorii spune: Na܈terea Ta, Hristoase,
Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cuno܈tin܊ei; că întru dânsa cei ce
slujeau stelelor, de la stea s-au învă܊at să se închine ܉ie, Soarelui dreptatii, ܈i
să Te cunoască pe Tine, Răsaritul cel de sus, Doamne, slavă ܉ie. Cea de a treia
sărbătoare era dedicată lui Ianus cel cu două feĠe, una privind înainte úi cealaltă
înapoi, se petrecea în perioada imediat următoare lui 25 decembrie.
În Imperiul Roman, Saturnaliile (17-23 decembrie) făceau parte dintre cele
mai aúteptate úi iubite evenimente, iar noua sărbătoare nu a putut úterge din
mentalul colectiv unele practici, ca urmare le-a adoptat. În primul rând sărbătoarea
antică începea cu sacrificarea unei scroafe pe altarul din templu úi cu servicii
religioase. Întreagă această primă zi aparĠinea zeului fiind interzisă orice formă de
muncă. Din cea de a doua zi, fiecare familie tăia un porc úi până la sfârúitul
sărbătorii organizau sau participau la petreceri cu membrii familiei úi prieteni. În
ultima zi, 23 decembrie se ofereau cadouri care, pentru a nu încălca regulile
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sărbătorii, erau daruri simple: lumânări ori păpuúi din aluat sau lut. Ceea ce
oamenii vremii iubeau cel mai mult la această sărbătoare era egalitatea, útergerea
oricărei diferenĠe sociale pe toată perioada sărbătorii. Sclavii puteau sta la masă cu
stăpânii, puteau dormi în paturile acestora, se puteau îmbrăca cu hainele lor etc..
Din antica sărbătoare satul tradi܊ional românesc a păstrat obiceiul
sacrificării porcului fără de care, practic, nici azi nu se concepe a sărbătorii
Crăciunul. În orice zonă te afli ܊i se spune: Ce Crăciun îi fără tăiat porcu?; Nu-i
Ignat, nu-i Crăciun etc..
Sacrificiul animalului a fost stabilit pe 20 decembrie, zi cunoscută azi ca
Ignatul porcilor, iar biserica îl sărbătore܈te pe Sfântul Ignatie Teoforul. Etnologul
Ion Ghinoiu cnsideră porcul un substitut al spiritului grâului. 1 ComparaĠia între
porc úi grâu se datorează prolificităĠii (gestaĠia porcului durând trei luni, trei
sătămâni úi trei zile) cu mai mult de zece purcei la o fătare. De aceea, în cele mai
multe zone, cu o zi înainte de Ignat se fierbe grâu pe care capul familiei l-a stropit
cu aghiazmă ܈i, obligatoriu, to܊i membrii familiei consumă din el. Resturile sunt
date a doua zi la păsări.
Toate credinĠele úi gesturile celor care participă la sacrificiu au rol
important úi orice greúeală poate duce la alterarea gustului cărnii. Astfel sunt
îndepărtate, din preajma porcului, persoanelor miloase altfel porcul simte mila ܈i
moare greu. 2 Se caută cel mai priceput om care practic poate omorî porcul dintr-o
singură înĠepătură. Gesturile rituale după tăiere, semnul crucii făcut pe, frunte, pe
ceafă, pe spate au practic acea܈i credin܊ă că preparatele din carnea respectivă vor
avea gust bun. Păstrarea unor preparate cum ar fi grăsimea porcului negru ܈i
folosirea mai apoi pentru descântece ܈i farmece, dar ܈i în medicina populară.
Această grăsime sfin܊ită în ziua de Sfântul Ioan u܈urează durerile reumatice. 3 Tot
pentru tratarea unor boli se folosea ܈i sângele uscat cu care pe parcursul anului se
afumă copiii răci܊i.
Pentru femei Ignatul era o zi de interdicĠie de muncă în sensul că nu mai
aveau voie să toarcă sau să Ġeasă până după Crăciun. Pentru orice altă muncă era
nevoie să fie însemnată cu sângele porcului în frunte, însemn care se făcea úi
copiilor pentru sănătate.
Trecând de ziua tăierii porcului, sigur că faĠă de obiceiurile saturnaliilor, în
zilele noastre, ospeĠele nu mai au loc încă ne aflăm în post, dar a rămas obligatorie
masa de pomană a porcului úi daruri în produse din carnea porcului. Sărbătoarea
cea mare se apropie úi totul trebuie împlinit „după datină”. Să nu uităm că o
perioadă lungă de timp, Anul Nou nu era o sărbătoare separată de cea a Crăciunului
úi pentru aceasta spaĠiul trebuia curăĠat, atât de murdăria fizică cât úi de spiritele
rele. Pentru aceasta femeile se ocupau de curăĠenia casei, a hainelor, bărbaĠii de cea
a gospodăriei, iar alungarea spiritelor rele cădeau în grija colindătorilor, mai precis

1

Ion Ghinoiu, Comoara Satelor, Editura Academiei Române, 2005, Bucure܈ti, p. 205
Culegător: Janeta Ciocan; informator: Marta Ivan, 86 de ani în 1984, satul Mocira, zona
etnografică ܉ara Chioarului, jude܊ul Maramure܈.
3
Culegător: Janeta Ciocan; Ioan Macarie, 89 de ani în 1980, satul Cicârlău – zona etnografică ܉ara
Chioarului, jude܊ul Mararmure܈.
2
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a celor care însoĠeau ceata de colindat úi scoteau zgomote cu diferite instrumente
pentru a le speria. Nici un colĠiúor al casei sau a curĠii nu era trecut cu vederea.
Hrana necesară pentru animale, pentru toată perioada sărbătorilor, era adusă úi
depozitată în úura ca nu cumva să trebuiască să o faci în zilele de interdicĠie a
lucrului.
Tot în aceste zile preocuparea tuturor gospodinelor erau bucatele care
urmau să încarce mesele în ziua de Ajun úi în ziua de Crăciun. Sigur că nu doar
preparatele din carne erau cele care umpleau masa de Crăciun. La loc de cinste se
aflau colacii, cocuĠii, covrigii, colacul feciorilor, pâinea úi de aceea acestora li se
acorda o atenĠie deosebită de la cernutul făinii, la frământat, dospit úi copt. Aceste
preparate erau mâncate nu numai de membrii familiei ci úi de colindători, astfel
talentul gazdei era apreciat sau nu. Colacul pregătit ca dar pentru feciori era, ܈i încă
mai este, făcut în toate casele cu fete mari care puteau fi scoase în horă úi are,
întodeauna, forma rotundă a soarelui. El reprezintă legătura sacră realizată între
sufletul gazdelor úi cel al colindătorilor. Pentru el conducătorul cetei avea o
mulĠămită aparte úi aú aminti aici mulĠămintele din zona Codrului excelând în
imaginaĠie. Tot în zona Codrului, în satul Tămaia, avem menĠionat colacul pentru
feciori uns cu miere: „trebuia musai să fie rotund, frumos împletit úi dat cu miere să
fie dulce”. 4 În satul Fersig din ğara Chioarului, femeile împreună cu fete se
întreceau în a crea colaci frumos ornamentaĠi úi gustoúi pentru că ei erau adunaĠi de
feciori pentru ziua vergelului. Când se pornea dansul se aducea câte un colac pe
masă úi feciorii spuneau de la cine l-au primit. El era apreciat la început ca aspect ܈i
mai apoi ca gust.
Masa se aranja încă din Ziua de Ajun respectându-se anumite reguli. Aceste
reguli sunt aproape identice în toate cele patru zone etnografice din cuprinsul
jude܊ului Maramure܈. Astfel pe masă se punea, într-un colĠ, grăunĠe de grâu úi
porumb, un smoc de paie peste care se punea cea mai frumoasă faĠă de masă úi abia
apoi se aúezau bucatele: „din toate câte a dat Dumnezeu”. Pe lângă coptăturile
descrise mai sus, în ziua de ajun, pe masă, nu se puneau decât bucate de post dar,
era obligatoriu ca acestea să fie în număr de 12, tot atâtea câĠi apostoli a avut Iisus.
Legat de această masă trebuie să remarcăm că azi nici măcar în satele cele mai
izolate nu se respectă cu stricteĠe folosirea bucatelor de post în această zi. De
asemenea apar mâncăruri pe care nu le putem considera sub nici un motiv
tradiĠionale cum ar fi preparatele din fructe de mare.
În ziua de Crăciun pe masă apăreau preparatele din carne de porc: cârnaĠul,
slănina, friptura úi cu siguranĠă „găluútele” (sarmalele) care erau făcute din păsat,
carnea, o bucată zdravănă cu os, punându-se în oală să fiarbă o dată cu sarmalele.
Cu casa aranjată nu mai rămânea decât să aútepte colindătorii care nu au
lipsit niciodată din nici o casă. Nu voi insista în prezentarea de faĠă asupra
perioadei de pregătire a cetelor de colindători. Voi aminti doar că primii care

4

Culegător: Janeta Ciocan, Informatoare: Bura Emilia, 56 ani în 2000, satul Tămaia - zona
etnografică Codru.
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pornesc cu colindul în dimineaĠa zilei de Ajun sunt copiii, rolul lor fiind acela de a
vesti venirea în lume a Mântuitorului: SculaĠi, sculaĠi, boieri mari/ SculaĠi voi ,
români plugari,/ Că vă vin colindători/ úi nu v-aduc nici un rău/ ci v-aduc pe
Dumnezeu. PS Bartolomeu spunea despre aceúti copiii: „Din această clipă, copiii
nu mai sunt simpli copiii ci au devenit teofori sau hristofori, adică „purtători de
Dumnezeu” sau „purtători de Hristos”. 5 Dacă Maica Domnului a fost scara de
argint pe care S-a pogorât Domnul, colindătorii sunt alaiul împărătesc prin care
Domnul intră în Ierusalimul satului. Sătenii nu mai sunt nici ei simpli Ġărani, ci
devin „boieri”, dar nu în înĠelesul de clasă socială, ci în acela de nobili sau cum se
spune în Ardeal, domni. Împăratul nu poate fi primit decât domneúte”.
Nu mă opresc mai mult asupra colindelor deúi ele sunt, din punctul meu de
vedere cea mai frumoasă parte a sărbătorii. Mă întreba mul܊i dacă, în această
perioadă cu atâtea posibilităĠi de informaĠie rapidă, nu sunt în pericol obiceiurile
noastre păstrate atâtea milenii putem spune. Mi-am exprimat convingerea că nu se
vor pierde unul din exemplele pe care le-am dat fiind colindatul. De-a lungul
timpului au fost mai muĠi care au încercat să-l intezică socotindu-l un obicei păgân
ce aparĠine mai mult diavolului. Pastorul Andreas Matheus cere printr-un memoriu
în 1780 să se interzică acest obicei al românilor care „din părinĠi úi strămoúi au
obiceiul ca tinerii să colinde în noaptea de Crăciun, de la ceasul al treilea până la
ziuă úi trebuie să fie răsplătiĠi cu o vadră de vin úi un colac”. El cere interzicerea
colindelor româneúti úi introducerea altora străine. Sigur că acest lucru nu s-a putut
face, dar în 1783 se dă un ordin prin care colindatul e permis doar sub
supravegherea a úapte bătrâni úi asigurarea primarului că nu se va face scandal. 6
Mai târziu, în 1848, autorităĠile chiar interzic 7 total colindatul în satele
românilor, teama fiind mai mult de adunarea tinerilor úi nu de eventualele beĠii. Cu
toate acestea colindăm úi azi. Atunci aceste interdic܊ii au avut unele urmări cum ar
fi:
- primarii se foloseau de interdicĠie înĠelegându-se cu feciorii. Aceútia din urmă îi
lucrau vara la câmp sau adunau fânul úi el îi anunĠa în cazul în care veneau
controale în perioada colindatului.
- de asemenea între două case se mergea în liniúte, nu se făcea zgomot úi de
colindat se colinda numai în casă. Obiceiul a rămas chiar úi după 1 decembrie 1918
- Unirea cu România când interdicĠia a fost ridicată.
În satul tradiĠional din secolul XIX fetele nu aveau voie să colinde. Ele erau
socotite purtătoare de nenoroc, aducătoare de rele din cauza păcatului Evei. Acesta
este motivul pentru care există supersti܊ia că dacă prima persoană care intră în casă
în zi de sărbătoare (ziua de Crăciun, Prima zi e Paúte) este o femeie nu ai noroc.
Abia la începutul secolului al XX-lea, preoĠii úi dascălii au reu܈it, destul de greu, să

5

P.S. Bartolomeu Anania, Cuvânt înainte la volumul Crăciunul în lumea satului românesc la
sfârЮitul secolului al XIX/lea, p 5
6
După Ioan To܈a, Crăciunul în lumea satului românesc la sfârЮitul secolului al XIX/lea, Editura
Mediamira
Cluj Napoca, 2000, p 35
7
Ibidem
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introducă fetele în cetele de colindători sau să creeze cete de fete. Acolo unde fetele
formează ceata lor, ܈i azi, ele pornesc la colindat doar după ce au început băie܊ii
pentru a nu fi primele care intră în casele oamenilor.
Pe de altă parte, dacă este să ne referim la brad, un obicei fără de care azi nu
ne putem imagina Crăciunul útim că este o apariĠie târzie în această sărbătoare
pentru toĠi creútinii. Părerile sunt împărĠite dacă a apărut în Germania sau Lituania.
Unii susĠin originea lui în obiceiurile nordicilor care îúi împodobeau casele cu brad
în această perioadă a anului. AlĠii susĠin originea lui în lumea romană unde din nou
în această perioadă se împodobeau casele cu ramuri verzi. În ce îi priveúte pe
români, bradul a fost foarte greu acceptat pentru că în mentalul nostru bradul este
legat foarte mult de moarte. (tăierea unui brad la moartea copilului, steagul din
ramuri de brad la înmormântarea tinerilor nelumiĠi) Petre Ispirescu povesteúte
foarte frumos cât de trist a fost când a văzut primul brad de Crăciun gândindu-se la
necazul care a căzut pe capul acelor oameni. 8 Nu mai văzuse brad împodobit decât
la morĠi. Apoi s-a înverúunat împotriva acestui obicei exprimându-úi în mai multe
rânduri îngrijorarea că se vor abandona obiceiuri strămoúeúti în favoarea acestuia.
ùi iată că el a fost integrat între cele strămoúeúti îmbogăĠind obiceiurile locale.
În zona Codrului există un obiect confec܊ionat din materiale diverse ܈i care
împodobea, ܈i mai împodobe܈te, casele de Crăciun cunoscut sub numele de brad.
Credem că numele este mai nou, dar obiceiul se pierde în timp. De obicei acesta era
confec܊ionat din paie, boabe de fasole, floricele de porumb, scai cu nuci, vâsc cu
nuci etc.. 9 În func܊ie de materialul din care sunt confec܊iona܊i ace܈tia au formă
circulară sau romboidală. Ambele forme se referă la un cult solar. Agă܊area lui de
grindă sau la u܈ă însemna aducerea astrului în casă ܈i o dată cu el a norocului ܈i
prosperită܊ii.
Cu siguran܊ă obiceiurile legate de sărbătoarea Crăciunului, felul în care
oamenii se pregăteau pentru ea presupune încă multe alte lucruri. Aici am trecut în
revistă doar pe cele pe care noi le-am socotit mai importante pentru zonele
etnografice în care am realizat studiul.
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Foto

Brad trapezoidal din zona
etnografică CODRU

Ziua de Ignat - tăiatul Porcului

Colaci ܈i cocu܊i pentru colindători
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ContribuĠii la elucidarea termenului de barabă úi momârlan 1
GălaĠan Dumitru JieĠ
Vechii jieni. Vechii locuitori de baútină ai Văii Jiului, crescători de
animale din moúi strămoúi au purtat numele de jieni. Până la apariĠia termenului
de momârlan, prin definiĠia de jieni se includeau acei locuitori de vatră din
vecinătatea albiilor celor două Jiuri, de Est úi de Vest din ğara Jiurilor. OcupaĠia
de căpetenie a acestora a fost creúterea animalelor, cu predilecĠie a ovinelor.
Denumirea de jieni se pare că a fost statornicită de către locuitorii oieri
din ğara HaĠegului, de către oierii din Mărginimea Sibiului úi de oierii novăceni
care, venind frecvent în contact cu păstorii din Valea Jiului, vara în munĠii Parâng,
Lotru úi ùureanu precum úi pe perioada transhumanĠelor, au dorit individualizarea
acestora.
PrezenĠa oierilor petrileni, alături de cei din Mărginimea Sibiului în
munĠii ùureanu este atestată documentar încă de la începutul secolului al XV-lea
când Mihai I, fiul lui Mircea cel Bătrân, confirma la 5 iunie 1418 privilegiul pe
care-l dăduse părintele său (care a domnit în perioada 23 septembrie 1386 – 31
ianuarie 1418) cu privire la drepturile românilor de peste munte să-úi pască
turmele în munĠii úi câmpiile ğării Româneúti. Aceúti vechi români de peste munte
sunt urmaúii dacilor redaĠi cu turmele lor de oi pe Columna lui Traian.
Începutul exploatării cărbunelui în Valea Jiului. Traiul liniútit al
jienilor, dus după perceptele strămoúeúti moútenite de la daci, acelaúi timp de
secole, a fost zdruncinat odată cu prospectarea úi exploatarea cărbunelui în jurul
anilor 1840-1850, exploatare făcută iniĠial la Petrila printr-o „carieră” la
suprafaĠă în Dealul Negri. Odată cu începutul exploatării cărbunelui au fost aduúi,
după cum se útie, lucrători din întreg Imperiul Austro-Ungar, mai ales dintre cei
care aveau experienĠă în domeniul mineritului.
Valea Jiului a devenit un adevărat furnicar, un Turn Babel al limbilor
vorbite úi al religiilor precum úi al etniilor. Nou veniĠii nu mai erau oameni de
vatră, nu se mai ocupau cu creúterea animalelor, fiind etichetaĠi de către băútinaúi
ca úi venetici. Termenul de jian nu-i mai definea úi pe aceútia. Numele de jian
(locuitor din ğara Jiurilor) nu s-a pierdut pentru autohtoni niciodată. Tot timpul ei
s-au numit jieni, au purtat acele straie albe, pitoreúti, Ġărăneúti úi úi-au văzut de
animalele lor.
Fără un scop anume, ci legat doar de o pură coincidenĠă în acea perioadă
au apărut termeni noi care au definit cele două categorii de locuitori de atunci
barabe (pentru nou veniĠi) úi momârlani (pentru oamenii de vatră).
Barabele. Localnicii le-au spus celor nou veniĠi, adică muncitorilor din
minerit: barabe. Prin barabe, localnicii înĠelegeau un străin, un venetic, un om

1

Text publicat pentru prima dată în forma definitivă în Ziarul Văii Jiului din 27 mai 2016 al cărui
colaborator permanent este autorul.
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sărac, după gândirea de atunci, adică un om care nu avea animale, nu producea
nimic în gospodăria proprie, cumpărând tot ceea ce era necesar traiului său úi al
familiei, de la magazine. Prin natura muncii lor, aceútia le tulburau liniútea
localnicilor, ba chiar mai mult, le luau terenurile pentru exploatarea cărbunelui, le
tăiau pădurile pentru a folosi lemnul în industria minieră. Într-un cuvânt, atentau
la avutul jienilor.
Originea termenului de barabă a fost explicată în mai multe feluri:
- S-a presupus că ar fi derivat din cel de ban-arbaiter, lucrător la căile
ferate;
- Numele inginerului silezian care a proiectat úi construit calea ferată
Simeria – Petroúani ar fi fost Walter Barabek. Tronsonul Simeria – Petroúani a
fost dat în folosinĠă în anul 1870, iar cel Petroúani – Lupeni în anul 1899;
- Întrucât numele unui antreprenor al întreprinderilor miniere úi de
construcĠii se numea Barabaú, s-a presupus că angajaĠilor acestuia localnicii le-ar
fi spus barabe;
- Nu au lipsit nici ipotezele hazlii, cum că numele le-ar veni de la
mâncători de barabule (cartofi).
Preotul Jura Păun Marcu a susĠinut o ipoteză interesantă úi mai puĠin
cunoscută privind originea termenului de barabă pe care o prezentăm în rezumat.
Fiind mână de lucru necalificată ieftină, industriaúii deschizători de mine
au adus în Valea Jiului pentru lucrări necalificate o serie de loturi de puúcăriaúi sub
pază din închisorile austro-ungare. Aceútia erau folosiĠi la săpăturile de fundaĠii, la
úanĠuri, la demolarea gospodăriilor expropriate de la localnici etc. Austriecii îi
numeau „Barauber” – adică hoĠi din construcĠii, ungurii le ziceau „baraber” – cu
sensul de om de nimic, italienii îi numeau „barabbe” – cu înĠelesul de răufăcători,
de vagabonzi.
Localnicii ar fi împrumutat cuvântul din gura italienilor zicându-le
„barabe”. Această denumire s-a extins de la puúcăriaúi la toĠi cei care veniseră să se
căpătuiască în acest „el dorado jian”, cum îl numeúte pr. Jura, mai ales cu muncă
puĠină. Neîncrederea localnicilor în „venituri” úi „negreĠi” (după costumaĠie) i-a
clasat pe toĠi străinii sub denumirea de barabe.
- Din informaĠiile pe care le-am cules din lumea apusenilor, de la moĠi,
înclin să cred că termenul de barabă a fost încetăĠenit de MOğII FORESTIERI
care au venit în perioada deschiderii minelor pentru a lucra în acest domeniu, al
exploatării úi prelucrării lemnului, în care erau neîntrecuĠi. Aceúti forestieri moĠi
„au adus porecla cu ei”, după cum înúiúi afirmau că plecaseră în „bărăbie” (deci
nu în bărăbime). Procesului respectiv de plecare îi spuneau bărăbie iar lor îúi
spuneau „barabe”. Termenul a fost cunoscut în zona Câmpeniului cu mult înainte
de anii 1840-1850 când a apărut în Valea Jiului. Termenul odată ajuns în Valea
Jiului a fost extins asupra tuturor celor nou veniĠi aici, asupra străinilor, deci.
Înclin să cred că moĠii au fost naúi de botez al termenului de barabă, care a fost
apoi generalizat pentru toĠi străinii care s-au aúezat vremelnic sau pentru o
perioadă mai lungă pe teritoriile locuite de jieni.
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Momârlanii. Cât priveúte termenul de momârlan apărut cam în aceeaúi
perioadă, părerile au fost úi mai contradictorii în ceea ce priveúte originea sa.
- Cea mai vehiculată ipoteză a fost aceea care susĠinea că acest termen ar
veni de la „maratvany” care în limba maghiară ar avea două sensuri: de rămăúiĠă
sau de resturi, înĠelegându-se prin aceasta, faptul că momârlanii sunt rămăúiĠe ale
dacilor.
- AlĠii au avansat ipoteza că termenul ar deriva de la momârlă, adică de
la moviliĠă, de la o ridicătură de pământ, datorită doar asemănării termenilor.
- Preotul Jura Marcu (1914-1997) din satul JieĠ a emis ipoteza că
lucrătorii forestieri veniĠi de la Belluno, Udine, Firenze din Italia, văzând faptul că
localnicii jieni sunt mari consumatori de lapte, i-au numit „neînĠărcaĠi, băutori de
lapte, sugari”atribuindu-le pentru acest lucru termenul de „momârlani” în
dialectul udinez.
Am pornit pe această pistă, dar nici în limba italiană, nici în dialectele în
cauză nu există nici un termen care măcar de departe să fie oarecum, asemănător
cu cel de momârlan pentru calităĠile de mari băutori de lapte (neînĠărcaĠi etc.)
puse în seama localnicilor. Am consultat în acest sens părerile primarului din
Belluno precum úi ale românilor care trăiesc de mulĠi ani în aceste zone ale Italiei,
cunoscători ai limbii italiene úi ale dialectelor locale úi răspunsurile au fost
negative.
Abordând scrierile úi ipotezele emise de Petru Blaj Dinvale, am dus mai
departe teoria dezvoltată de preotul Jura care, până la un punct, era pe drumul cel
bun.
Aúa am descoperit că în secolul al XIX-lea, deceniul V-VI, italienii
bellnunezi veniĠi în Valea Jiului ca muncitori forestieri pentru deschiderea minelor,
ca lucrători pentru construirea caselor de lemn din coloniile miniere úi ca bocúeri
pe Valea Galbenii úi pe Valea Popii, au fost uimiĠi de asemănarea jienilor
băútinaúi, ca ocupaĠie (păstorit), limbă úi port cu ciobanii MARMOLANI din jurul
muntelui MARMOLADA de la ei, situat în Alpii DolamiĠi úi i-au numit úi pe aceútia
MARMOLANI.
Străinii care lucrau atunci la exploatarea cărbunelui, neînĠelegându-i
sensul úi sorgintea cuvântului, l-au preluat din gura italienilor ca drept etnonim al
populaĠiei locale de băútinaúi. Primii care au făcut acest lucru au fost chiar moĠii
úi moldovenii de la Iacobeni.
FuncĠionarii maghiari care lucrau în administraĠie au auzit úi ei termenul
de la italieni, l-au luat întocmai úi l-au adăugat limbii lor ca „marmolany” la
singular úi „marmolaniok” la plural. Muncitorii veniĠi din Iacobenii Bucovinei úi
moĠii din părĠile Abrudului úi Câmpenilor au „năúit” cuvântul, românizându-l în
forma: momârlan, momârlancă, prin fenomenul fonetic de metateză.
De precizat faptul că úi baronii austrieci, fraĠii Rotchift, Klein úi Speel
care au venit tot în acea perioadă, în Valea Jiului, cunoúteau Tirolul cu numele
păstorilor din zona Marmolada, aúa că le-au spus úi ei jienilor: MARMOLANEN.
Că termenul de momârlan îúi are originea în perioada începutului
mineritului în Valea Jiului în anii 1840-1850 úi că provine de la italieni, nu aveam
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nici un dubiu. Acest lucru a fost susĠinut cu argumente temeinice de către pr. Jura
Marcu.
În anul 1937, Cic Petru (1835-1838) din satul Maleia, poreclit de către
italienii cu care a lucrat de la o vârstă fragedă la mină, câteva decenii „Buca”, i-a
relatat preotului Jura faptul că italienii au fost aceia care au introdus acest
termen. El a fost o prezenĠă vie în evenimentele locale de atunci úi a făcut peste ani
„o transmisie úi o confirmare” în timp, de la faĠa locului. Acest lucru l-a
determinat pe preotul Jura să afirme în mod plastic úi convingător faptul că:
„Ceea ce nu au reuúit cercetătorii, rezolvarea enigmei a venit de la un bătrân
mălăian (locuitor al satului Maleia n.n.) pe nume Cic Petru, care a lucrat timp de
câteva decenii cu italienii la mină, fiind o cronică vie a evenimentelor din Valea
Jiului de atunci”.
Petru Blaj Dinvale, născut în anul 1951 în cătunul BoĠoni (Petroúani),
trăitor după absolvirea FacultăĠii de Medicină de la Craiova, în oraúul Tecuci, aúa
după cum am mai amintit, a valorificat povestirile úi informaĠiile primite de la
bunicii úi străbunicii săi, care mergeau până la începuturile mineritului pe
meleagurile jiene. Toate acestea confirmă cele pe care le-am susĠinut mai sus.
Bunicul său a trăit în perioada Primului Război Mondial aproximativ
patru ani ca prizonier între marmolanii dolomiĠi. Acesta povestea că „până úi
ciocanul úi nicovala pentru bătut coasa îs ca ale noastre, iar toporâútea coasei are
două picioare (mânere) ca la noi úi nu unul ca la regăĠeni sau oúeni”.
Mi-aú fi dorit să ajung în Ladinia úi să văd la faĠa locului asemănările
dintre ciobanii MARMOLANI úi cei din Valea Jiului. Se útie că belunezii mai sunt
numiĠi úi ladini după limba vorbită de ei „ladina”, limbă retoromanică.
Nu am reuúit să ajung acolo. Au ajuns în schimb reporterii revistei
Formula As, în luna septembrie 2012, împreună cu directorul revistei, Sânziana
Pop. ApreciaĠii reporteri: Bogdan Lupescu, Ciprian Pop, Claudiu Târziu, Ciprian
Rus úi Matei Florian au publicat multe materiale care privesc zona MunĠilor
Marmolada úi pe locuitorii de acolo numiĠi marmolani.
În inima DolomiĠilor italieni există un munte ce se numeúte Valacia, iar
cel mai înalt vârf al lui se numeúte Om (?!?). Sunt „case din lemn, vechi de sute de
ani care ai putea jura că sunt româneúti”. ùi acolo printre locuitori se vorbeúte de
luatul laptelui la vaci, despre strigoi. ùi ei au covată de lemn pentru spălat rufele
duse la râu în coúuri, limpezite în apă úi bătute cu maiul. De necrezut, úi la ei
morĠii se îngropau în ogrăzile din spatele casei, până ce obiceiul a fost interzis de
biserică. ùi ladinii aveau bocitoare, dădeau de pomană o găină neagră peste sicriu
exact ca în satele de momârlani. Femeile sunt îmbrobodite cu baticuri legate sub
bărbie iar bărbaĠii poartă pălării munteneúti cu boruri scurte. ùi încă ceva. Ladinii
fac niúte colăcei micuĠi copĠi în vatră, numiĠi „piĠărăi”.
Asemănările cu jienii, descrise de către reporterii revistei Formula As ar
putea continua, dar mă voi opri aici, punând o altă întrebare, pe care sunt convins
că úi-o pun úi cititorii:
- De unde toate aceste asemănări? Pe baza documentelor consultate úi a
informaĠiilor pe care le-am avut la îndemână, am încercat un răspuns.
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În anii 1930, marele savant Nicolae Iorga, le-a cercetat locul, limba úi
obiceiurile ladinilor din munĠii DolomiĠi, aúa cum ne aminteúte úi Ciprian Rus
„numindu-i ca cei mai buni fraĠi ai noútri”. Nicolae Iorga sublinia úi faptul că
ladinii sunt vorbitori ai unei limbi romane apropiată de limba română.
Se presupune că ladinii sunt urmaúii păstorilor proveniĠi dinspre Răsăritul
Europei „mereu pe creste de munte, cu oile úi vitele lor, ajunúi până în Alpi”.
Matei Florin, care a discutat cu etnologul ladin Caesare Poppi, ne redă
următoarele afirmaĠii ale acestuia: „Păstorii au venit de undeva din Est. Nu útiu
exact de unde. Posibil de undeva din sudul Dunării, din Balcani sau chiar din
CARPAğI (subl. n.). Când au venit, nimeni nu poate spune cu exactitate, poate la
începutul Europei, poate la începutul lumii”.
Posibil ca fenomenul să se fi întâmplat în urma unor vechi úi foarte de
demult transhumanĠe, în urma cărora condiĠiile prielnice să le fi permis acestor
„păstori din CarpaĠi” aúezarea pe acele meleaguri păstrându-úi tradiĠiile, limba,
portul úi obiceiurile „luate cu ei”.
Adăugând acum úi faptul că studiile moderne de paleogenetică arată că
italienii din nordul úi mai ales din nord-estul Italiei sunt înrudiĠi genetic cu
populaĠia din arcul carpatic care a trăit în urmă cu 3000-5000 de ani, ne dă
dreptul să stabilim o înrudire între aceste populaĠii.
Studiul de paleogenetică realizat în Germania (între anii 2003-2006) de
către profesorul Alexander Radowald úi dr. Georgeta Cordoú a dovedit că
populaĠia actuală a României este clar înrudită genetic cu populaĠiile care au
locuit pe teritoriul României în epoca bronzului úi a fierului, adică acum 25005000 de ani. Acest lucru pune în evidenĠă fără tăgadă continuitatea poporului
român pe aceste meleaguri, continuitatea dacilor, bineînĠeles. Sunt lucruri care
confirmă intuiĠia din anii 1930 a marelui savant Nicolae Iorga.
Momârlanii úi dicĠionarele. Din păcate, niciun dicĠionar apărut până la
ora actuală nu aminteúte de comunitatea momârlanilor din Valea Jiului, care este
o realitate, úi nu dă o definiĠie corectă termenului de momârlan. Ba chiar mai mult,
definiĠia pe care o găsim în toate dicĠionarele este de-a dreptul jignitoare:
- momârlan, momârlani, s.m. – Om prost, bădăran (…)
În ultimii ani, am trimis Academiei Române materiale etnografice pentru
reabilitarea semantică a termenului de momârlan, recunoaúterea existenĠei
comunităĠii momârlanilor din Valea Jiului úi definirea corectă a acestor termeni.
Se impune separarea úi delimitarea celor doi termeni distincĠi de
momârlan úi de mârlan, considerând că atributele celui de-al doilea termen, prin
extensie de sens au fost extinse úi asupra celui de momârlan, care nu are nicio
legătură cu acesta.
Se pare că în urma insistenĠelor úi a evidenĠelor la zi, războiul a fost
câútigat. Cu adresa nr. 611/31.08.2015 am primit de la Institutul de Lingvistică al
Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureúti, sub semnătura d-lui
acad. Marius Sala, directorul Institutului, o înútiinĠare în care se menĠionează
faptul că în ediĠiile următoare ale dicĠionarelor, se va purcede la îndreptarea
acestor lucruri.
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Concluzii. Termenii de barabe úi momârlani au apărut aproximativ cam
în aceeaúi perioadă, perioada de început a mineritului în Valea Jiului.
Termenul de barabe a fost adus pentru muncitorii străini de către moĠii
forestieri, care-úi spuneau, barabe atunci când plecau în Ġară la muncile de
exploatări forestiere, spunând că pleacă în bărăbie. Termenul a fost preluat úi
atribuit tuturor străinilor care veniseră să lucreze în Valea Jiului.
Termenul de momârlan a fost adus úi introdus în deceniul V-VI al
secolului al XIX-lea de către italienii beleunezi veniĠi în Valea Jiului tot ca
muncitori forestieri la bocúeriile care transformau lemnul în cărbune de lemn
(mangal). Aceútia au fost uimiĠi de asemănarea jienilor băútinaúi, ca ocupaĠie,
limbă úi port cu ciobanii MARMOLANI din zona muntelui MARMOLADA de la ei,
din Alpii DolomiĠi úi le-au spus úi acestora MARMOLANI. Străinii care lucrau
atunci la exploatarea cărbunelui neînĠelegându-i sensul úi sorgintea cuvântului, lau preluat din gura italienilor ca drept etnonim al populaĠiei locale de băútinaúi.
Apoi prin fenomenul fonetic de metateză, marmolanul de atunci a devenit
momârlanul de azi.
La început atât termenul de barabă cât úi cel de momârlan au fost
oarecum termeni de ciufală pentru cele două categorii de locuitori, dar cu timpul,
au ajuns să fie acceptaĠi ca o definire a celor două categorii de locuitori: băútinaúi
úi străini.
- Ioan Dan Bălan se întreabă dacă „ar purta momârlanii cu mândrie un
nume dat de barabe?” contestând originea termenului. La această întrebare
tendenĠioasă răspunsul este la îndemâna oricărui trăitor de baútină de la sate. Când
Ġi se atribuie o poreclă nu te întreabă nimeni dacă o accepĠi sau nu. În satele de
momârlani, aproape fiecare are o poreclă, aceútia fiind cunoscuĠi mai mult după
propriul nume: Cafei, Căcău, Butoi, Polmac etc., pentru a mă opri doar la câteva.
După o perioadă, acestea sunt cunoscute úi de purtătorii lor úi de voie de nevoie
chiar însuúite.
Momârlanii sunt o comunitate reprezentativă a Văii Jiului înglobând pe
toĠi locuitorii de vatră, crescători de animale „urmaúi ai dacilor” úi mai ales ai
dacilor liberi, aúa cum le place acestora să se autodefinească. Sunt oameni
harnici, ospitalieri, cu mult bun simĠ, cu frica lui Dumnezeu úi cu o inteligenĠă
nativă remarcabilă. Îi întâlnim din extremul estic al Văii Jiului, cătunul Răscoala,
situat la poalele munĠilor ùureanu, până în extremul vestic de la Câmpu lui Neag,
de la Dealu Babii până pe pantele Meriúorului ce coboară spre Petros. Este
ğinutul momârlanilor, din Valea Jiului, loc numit în trecut úi ğara Jiurilor.
Cât priveúte susĠinerea momârlanilor că ei ar fi urmaúii dacilor úi în
special al dacilor liberi, aú aduce pe scurt úi unele argumente.
1.Acoperirea capului. Momârlanii umblă în permanenĠă cu capul
acoperit. Se descoperă, în principiu, atunci când servesc masa, când poartă doliu,
în special în cele trei zile care preced înmormântarea. Unii autori susĠin că în
vremurile mai îndepărtate, tinerii purtau chiar úi în biserică, la cununie, capul
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acoperit (Mircea Baron). Acest lucru ne-ar putea duce cu gândul la clasa nobiliară
a dacilor – tarabostes (pileati) care purtau pe cap acea căciulă numită pilleum,
spre deosebire de dacii de rând, comati (Pletoúii), care aveau capul descoperit úi
pletele la vedere. Ar fi vorba de un instinct genetic, bine conservat în timp.
2.Statuile dacilor. Cele patru statui de daci de pe arcul lui Constantin (úi
altele de la Roma) ni-i înfăĠiúează pe daci cu o
Ġinută demnă, având capul acoperit úi mâinile
situate în faĠă, având palma dreaptă aúezată
peste încheietura mâinii stângi. Ori, în satul
de altădată, când mergeai să pozezi un jian îĠi
spunea invariabil: stai să mă tomnesc.
Aranjatul (tomnitul) consta în potrivirea
faldurilor de la poala cămăúii în faĠă pentru a
da bine úi aúezarea mâinilor în faĠă, aúa cum
am amintit, exact ca la statuile antice. Este tot
o conservare în timp a originii momâr-lanilor.

Statuie de dac la Roma



Momârlan al zilelor noastre
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Vintilani, cătunul cu un singur locuitor, din comuna Isverna,
jude܊ul Mehedin܊i.
Cornel Boteanu
Comuna Isverna este una dintre cele mai cunoscute localită܊i din partea de
nord a jude܊ului Mehedin܊i, cu atestare documentară încă din perioada Evului
mediu. În locul numit Pogara cu tei din Seli܈te s-au descoperit monede romane de
pe timpul împăratului Gordianus, iar La morminаi s-au găsit urme de ceramică
dacică. Localitatea este atestată documentar printr-un hrisov de la 17 iunie 1567,
din timpul lui Pătru Voievod, prin care se dăruia mănăstirii Tismana partea de
mo܈ie a jupâni܊ei Rada:
„Dă domnia mea această poruncă a domniei mele sfin܊ii mănăstiri numită
Tismana ܈i cinstitului părinte chiar Ioan ܈i tuturor fra܊ilor care trăiesc în acest sfânt
loc ca să-i fie din satul numit Izvirna, partea jupâni܊ei Rada, toată oricât se va alege
܈i din vecini ܈i din dealul cu vii ܈i un săla ܈de A܊igani, anume pentru că a dat ܈i a
închinat jupâni܊a Rada din acel sat mai sus numit ܈i acest săla ܈de A܊igani. Dar
după aceea nepo܊ii jupâni܊ei Rada, Dragomir Logofăt ܈i Radul ܈i Badea au venit
înaintea domniei mele de au dat Sfintei Mănăstiri mai sus scrisă partea ea din
Izvirna ܈i un săla ܈de A܊igani.” 1

Doi ani mai târziu în 1569 este men܊ionat Badea Nicolii care a mers la
sfânta biserică ܈i a făcut jurământ pe Sf. Evanghelie să fie „nedespăr܊i܊i în veac”,
iar Nicola l-a dăruit pe Badea cu o dulamă de fir în valoare de 1300 de aspri ܈i un
cal de 800 de aspri:
„܇i au cheltuit Nicola la acea fră܊ie 270 de aspri ܈i 3 perechi de cizme drept
110 aspri ܈i s-au înfră܊it ܈i s-au tocmit dinaintea domniei mele ܈i cu ܈tirea tuturor
megie܈ilor ܈i a lor bunăvoie.” 2

1

Cornel Boteanu, Izverna o vatră strămoоească din Plaiul Cloоani, Ed. ProTransilvania,
Bucure܈ti 2001, p. 17
2
Ibidem, Doc din martie 25, anul 1569,din op. cit., p. 17
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Satele care apar܊in acestei comune: Cănicea, Seli܈te, Giurgiani sunt la fel de
vechi ca de altfel majoritatea satelor din Plaiul Clo܈ani, dintre care unele au
dispărut de-a lungul vremii: Losti܈te, Burbi, Racovi܊a, Rumeniori, Criva, Răci܊a,
Mirce܈ti ܈i altele. Hăr܊ile lui Schwantz (1723), Specht (1790), Roth (1771) sau
Hatov (harta rusă) men܊ionau o serie de asemenea localită܊i:
„În 1771 Harta lui C.M. Roth, mai pu܊in exactă din punct de vedere
cartografic, reda bisericile ܈i unele localită܊i cum sunt: Izverna, Prejna, Topolni܊a,
Crivelnic, Baia, exploatările de cupru de la Baia de Aramă, cât ܈i terenurile ocupate
cu păduri. Harta lui Specht reda drumurile medievale ca ܈i importante căi
comerciale ܈i vechi „drumuri ale oii”. Sunt indicate amenajări ale unor cursuri de
apă, instala܊ii hidraulice, suprafe܊e ocupate de culturi agricole, planta܊ii de vi܊e de
vie ܈i pometuri. 3 ”
Tot geograful Erdeli men܊iona că venitul cel mai important al locuitorilor
era generat de cre܈terea animalelor citând Catastihul din 1832 (“Singurele sate care
se apropiau de puterea economică a acestora din urmă erau satele Seli܈tea Izvernei
܈i Izverna”). Dacă la începutul secolului al XVIII lea, în anul 1722, satul era
consemnat: „Izvirnia, sat megie܈esc, 9 familii”, la sfâr܈itul secolului al XIX lea,
revizorul ܈colar N. D. Spineanu scria următoarele:
„Formează comună cu satul Cănicea având peste tot 172 de contribuabili cu
1500 de locuitori în 283 case. Ocupa܊iunea locuitorilor era agricultura ܈i în special
cre܈terea vitelor; solul fiind muntos ܈i pu܊in fecund, numai prin gunoire poate
deveni fecund. Locuitorii posedă 36 de pluguri, 88 care cu boi, 5 căru܊e cu cai, 200
de stupi. Arce 2 biserici cu 2 preo܊i, 4 cântăre܊i, precum ܈i o ܈coală cu un învă܊ător
frecventată de 40 de elevi. Asemenea are ܈i o cârciumă. Bugetul comunei cuprindea
la venituri suma de 1047 lei, iar la de 353 de case câte avea comuna, 80 figurau ca
nelocuite. Comuna avea 2 biserici, un oficiu po܈tal, un parchet grăniceresc ܈i o
bancă populară („Culmea Bradului”). Satul Izverna era încă un sat răsfirat precum
܈i satul Seli܈te, doar Cănicea fusese cheltuieli suma de 1045 lei. Numărul vitelor în
această comună este de: 700 v.m, 54 cai, 790 oi, 482 râmători ܈i 1206 capre.” 4

La recensământul din 1912 din totalul de 380 de gospodării 80 erau
nelocuite. Satul Cănicea fusese adus la linie casele fiind fixate de o parte ܈i de alta

3
4



G. Erdeli, Podiоul Mehedinрi. Geografie umană, Ed. Metropolis, Bucure܈ti, p. 86
N.D. Spineanu, Dicрionar geografic al judeрului Mehedinрi, Bucure܈ti, 1894, p.163
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drumului după ce se aprinsese o lumânare în bisericu܊a de lemn fusese construită ܈i
sfin܊ită în Duminica Mironosi܊elor din anul 1836.

După ce treci de acest monument istoric străjuit de un pin secular ie܈i de pe
linia satului Cănicea ܈i ajungi la apa Co܈u܈tei, pe lângă fosta căzănie a lui
Gheorghe Bălu. De acolo mai mergi vreo trei kilometri ܈i ajungi în locul numit
Trei ape în care se întâlne܈te pârâul numit Izvorul Alb din Vintilani, cu Co܈u܈tea,
cea care străbate Giurgianii ܈i Polomul, pârâul care vine dinspre Prejna. Aici se afla
încă înainte de anul 2000 o cruce veche din lemn de stejar acoperită cu tablă
ruginită care se mai păstrează ܈i acum. De aici drumul o apucă pe o vale dosnică
ajungi în satul Giurgiani,tot un fel de cătun unde actualmente se mai află vreo nouă
gospodării. Satul Giurgiani este singurul cu atestare de localitate la nivelul comunei
pentru că celelalte două: Vintilani ܈i I܈tfani au fost asimilate ܈i nici măcar nu mai
sunt men܊ionate la Registrul agricol al comunei unde mai figurează doar satul
Giurgiani, cu 29 de pozi܊ii de rol, destul de multe pentru că numărul efectiv de
gospodării a rămas cam la jumătate vreo paisprezece în toate cele trei cătune.
Din păcate n-am putut afla oficial numărul acestor locuitori pentru că mul܊i sunt
pleca܊i la lucru în alte zone dar numele cel mai frecvente cel de Giurgică: Giurgică
Maria, Giurgică Anica, Giurgică Petre, Giurgică Simion Giurgică Angela precum ܈i
alte familii ca Marinescu Petre, Gogâltan Anica, Lazăr Petrache. În Dicаionarul
geografic al judeаului Mehedinаi, apărut în 2010scris de Răzvan Stroie ܈i Daniel
Peptenatu cătunul nici măcar mai este men܊ionat. Doar la indicele alfabetic sunt
amintite toponimele:„Vintilanilor, Co܈u܈telor, vale toren܊ială.”(p 355)
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Actualmente satul Giurgiani are un aspect jalnic. Chiar lângă drum, aproape
de apa Co܈u܈tei te întâmpină o casă părăsită, nu departe se află o moară părăginită
܈i o ܈coală ridicată în perioada comunistă (1947-1948), acum înconjurată de
mărăcini. ܇coala a fost construită cu muncă sus܊inută a oamenilor, imediat după
război, în condi܊ii grele, după cum î܈i amintea Marinescu Petre, un bătrân din acest
sat,iar cei de acum nu mai sunt capabili nici măcar să între܊ină localul care a rămas
în paragină pentru că nu mai există copii în sat. După ce treci de moara părăsită
unde fusese altădată ܈i căzănia drumul continuă spre ultimul cătun: Istfani. Probabil
că numele cătunului vine de la o familie care , a܈a cum arată documentele mai
vechi trebuie să fi existat în această parte a Isvernei, chiar dacă acum nu mai există
nimeni cu acest nume. Mo܈ul Petrache din Cănicea, în vârstă de 98 de ani, î܈i mai
amintea de un I܈tfan Ilie, un fel de haiduc pripă܈it prin acele locuri despre care
auzise de la străbunii săi.
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Probabil că de la numele acestei familii se trage ܈i numele cătunului care
nu mai este consemnat acum în documente, de܈i mai trăiesc ܈i acum câteva familii:
܇utu Gheorghe, Sutu Maria, ܇utu Ionel, Stoian Elena, Stoian Nicolae, Stoian
Gheorghe, Stoican Nicolae. Din neamul ܇utu; din satul I܈tfani se trage ܈i Vintilă
Calesti܊a pe care am avut ocazia s-o cunosc pe data de 13 august 2016, când am
făcut prima vizită în aceste cătune. Aflasem de la o elevă de-a mea din satul
Giurgiani că dumneaei este singurul locuitor al cătunului Vintilani ܈i am plecat
împreună cu altă fostă elevă, Sanda Marinescu, născută în Giurgiani, să mă
conving personal cum stau lucrurile.
Din Isverna am luat-o cu noi ܈i pe doamna profesor universitar Janeta
Drăghicescu pe care am întâlnit-o întâmplător, dar n-am reu܈it să facem în acea zi
decât Giurgianii pentru că ne-am pierdut în discu܊ii cu oamenii ܈i am făcut mai
multe fotografii.

Cel pu܊in îmi făcusem o imagine ܈i urma să stabilesc un plan de ac܊iune.
Cum cercetarea pe care inten܊ionam s-o realizez pentru simpozion nu se putea
face în câteva zile ܈i am hotărât să revin împreună cu prietenul meu Ion ܇erban,
reporter la Tele2, pentru a face un filmule ܊de vreo 15 minute despre femeia din
Vintilani, în vederea participării la simpozionul desfă܈urat la Târgu- Jiu: „Sat ܈i
stat, de la entitate spirituală la realitate politico-socială.”
Am revenit după trei zile împreună cu Ionel ܇erban ܈i am luat-o cu noi ܈i
pe fata bătrânei, pe Gheorghi܊a, din satul Cănicea. Ini܊ial am mers la Giurgiani ca
să filmăm, ܈coala ܈i moara, iar după aceea ne-am întors la Trei Ape, unde pe
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transformatorul de energie electrică era scris cu negru numele satului: Vintilani, de
parcă ar fi fost un semn de doliu. Drumul până la în fostul sat începea prin pădure,
un drum de ܊ară, pe lângă oga܈ul care coboară din munte ܈i se întâlne܈te cu
celelalte două pârâia܈e.
După ce urcă pu܊in prin pădure începe să coboare mai aproape de firul văii
܈i trece lângă un fel de adăpost care pe vremuri avusese statutul de „pimni܊ă”.

Înăuntru se mai văd câteva urme de vase din lemn,dar adăpostul s-a
degradat vizibil în ultimul timp. În fa܊a, spre răsărit, se ridică o cunună de stânci.
Este o înăl܊ime care face parte din acelea܈i stâncării cu Gean܊ul Isvernei, acel
abrupt care se vede de la distan܊ă asemenea unei surpături imense care domină
localitatea. Acesta împreună poiana Beletina, Poiana Ilii, cu Piatra lui Stan. Locul
se nume܈te Fa܊a izvorului ܈i este unul spectaculos prin aspectul său de creastă
abruptă străjuită de grohoti ܈pe margine ܈i a rămas în memoria oamenilor printr-o
tragedie care s-a petrecut în urmă cu mai bine de jumătate de veac.

Furat de peisaj nici n-am băgat de seamă cât de repede am ajuns în locul
unde valea se mai deschidea, arătându-ne primele case, în total vreo ܈apte, după
cum nea spus Gheorghi܊a, fata babei: Vintilă Lia, Vintilă Calisti܊a, Ghegea
Roxandra (pe partea opusă a dealului), Vintilă Solomon, Marinescu Maria (aproape
de izvor) ܈i casa lui Vintilă Petrache, aflată chiar pe firul văii. Am aflat de la
doamna Gheorghi܊a că unii care stau prin apropiere mai vin pe aici doar vara ܈i
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toamna ca să-܈i adune poamele, pentru că terenul agricol este foarte pu܊in. Partea
din fa܊ă este un teren pietros, după cum arată cununa de stânci ܈i grohoti܈ul aflat la
bază. Este un cornet acoperit de pădure ܈i tufări܈uri mărunte, bun doar pentru
cre܈terea caprelor.
Doamna Gheorghi܊a îmi povestea că pe aici păzea caprele când era copil,
pentru că aveau câteva capre, oi ܈i o vacă. Mama ei mai are ܈i acum o vacă, dar
capre are doar băiatul lui Petrache Vintilă, pe nume, Vintilă Gheorghe ܈i le ܊ine la
casa bătrânească. El stă împreună cu familia la Cănicea, însă vine în fiecare
diminea܊ă să dă drumul caprelor pe cornet. Are vreo cinci-܈ase câini care le păzesc
pe timpul nop܊ii, ܈i nici lupii nu îndrăznesc să se apropie de ele. De acolo de sub
bold vine Izvorul Alb. Probabil se nume܈te a܈a pentru că atunci când se izbe܈te de
stânci apa devine albă ca laptele.

După ce-am ocolit pe la fântâna pe care o construise Marinescu Gheorghe,
cel care fusese poli܊ist la Or܈ova, am trecut pe lângă casa lui Vintilă Solomon care
s-a stins din via܊ă în urmă cu doi ani ܈i am ajuns lângă un gard unde ne-au
întâmpinat doi câini. Cum i-a auzit lătrând a ie܈it la noi ca din pământ o femeie
vioaie, cu fa܊a rotundă ܈i zâmbitoare, care ne-a întâmpinat a܈a cum numai oamenii
de la munte ܈tiu s-o facă.
- Bună ziua, mamă Calesti܊a, nu credeam că se ajunge a܈a greu la Vintilani.
- Bună ziua, sărut mâna, domnule profesor,mă bucur că aаi reuЮit să veniаi pe la
noi.
- Vreau să vă-ntreb de la început, câ܊i ani ave܊i?
- Am 60 de ani. Acu’ două zile i-am încherbat.
- Mul܊i înainte!.
- Mulаumesc.
- Să ܈ti܊i că-i duce܊i bine, nu arăta܊i de 60 de ani.
- Ba, de acum încolo-i mai greu, că îs cam bolnavă.
- Dacă pute܊i urca coasta asta până aici în fiecare zi e bine.
- Da, de două-trei ori o cobor Юi o sui.
- E mare lucru,mamă Calisiti܊a, v-a܊i născut la Vintilani?
- Nu. Am venit din partea ailaltă, de la Istfani.
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- Mai aveаi pe cineva în Istfani?
- Da o am acolo pe mama, are 82 de ani. Эi mai am doi fraаi căsătoriаi acolo
- ܇i dumneavoastră v-a܊i căsătorit la Vintilani?
- Da.La vârsta de 13 ani.
- Cum vă chema pe numele de fată?
- Эutu.
- ܇i aici a܊i primit numele Vintilă?
- Da.
- Câte case erau pe vremea aia, când v-a܊i stabilit dumneavoastră?
- Vreo nouă-zece case,da erau locuite. Acu or rămas toace pustâi. E Lia Vintilă
care stă acum la Cănicea Юi Ghegea Roxandra de asemenea,iar ceilalаi au dispărut
- ܇i acum din atâtea gospodării a܊i rămas numai dumneavoastră?.
- Da.
- ܇i de ce a܊i rămas aici, mamă Calesti܊ă? N-a܊i mers la vreunul dintre copii.
- Au Юi ei necazurile lor, mamă Юi nu vreau să le cad pe cap. Cât mă pot аine
singură rămân aici, mi-e drag aici Юi m-am învăаat cu singurătatea. - Câ܊i copiii a܊i avut?
- Numai 5, doi băieаi Юi trei fete.
- Să vă trăiască! Pe unde sunt?
- Al mic de tot e pe la TimiЮoara, la serviciu, trebuie să-Юi câЮtige Юi el pânea Юi pe
aici pe la noi, nu prea ai pe unde munci.
- ܇i ceilal܊i?
- Al mare e la DrăgheЮti, căsătorit. Are Юi el 4 copii pe care trebuie să-i crească.
- Să-i trăiască! E bine să ai mai mul܊i copii, mai ales în ziua de azi când satele au
rămas aproape pustii. ܇i fetele le ai mai aproape?
- Păi, fetele sunt aproape: una e la Giurgiani Юi cea care a venit cu dumneavoastră
e la Cănicea, dar cea de la Giurgiani a divorаat de bărbat Юi a plecat să muncească
în străinătate.
- Ce să faci, omul trebuie să-܈i câ܈tige pâinea ܈i pentru asta trebuie să plece în
lume.
- AЮa-i acum timpul, nu mai e cum era pe vremea mea. Munceam toate coastele
astea pe care le vedeаi,puneam cartofi , porumb, făsui ca să putem trăi.
- ܇i de la 13 ani ai luat greul vie܊ii. So܊ul cu ce se ocupa?
- Cu creЮterea animalelor: oi, capre, cai, vaci. Pleca Юi la cosit în Banat. Da, se
muncea în vremea aia, într-o postată erau câte 8-10 oameni. O fost muncitor, n-am
ce zice,dar Юi beаiu,să mă ierte Dumnezeu, că mi-o mâncat zilele. Era permanent cu
capul plin de boască. Nu i-o păsat de mine Юi acu m-o lăsat singură, fără pensie,
fără nimic. Am rămas cu o vacă Юi câteva găini. Nici la spital nu mă pot duce că nam cu ce să-l plătesc.
- Spune܊i-mi, vă rog cum petrecea܊i sărbătorile, Crăciunul,de exemplu.
- La Crăciun mergeam la biserică la Cănicea ܈i după aia petreceam în familie.
- Cum se făceau Pi܊ărăii?
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- Păi, aproape de prânz, în ziua de Ajun o luau copiii de la casa aia de jos Юi
mergeau pe la toace căsile, că erea vreo zece pe vremea aia, iar noi îi aЮceptam
cu colăcei făcuаi la cuptor. Le mai dăgeam Юi nuci Юi mere.
- ܇i va ducea܊i to܊i sau doar copiii?
- Păi dacă erau copii mici mergea Юi unul dintre părinаii, Юedeam puаin de vorbă,
intram Юi-n casă Юi ăi bătrâni gustau câte un pahar de аuică sau vin, ce avea
fiecare.
- Dar primăvara, ce sărbători legate de animale se mai păstrau?
- La Sfântul Gheorghe se mulgea vaca printr-un colac pus pe găleată Юi tot acolo
se punea o vargă de salcă legată cu aаă roЮie. Tot acu se face Юi o unsoare din
urzică, usturoi, leuЮtean Юi untură legată. Se pune într-un ciorap Юi se unge vaca,
oile Юi caprele la pulpă. Tot acu înainte de Sfântul Gheorghe la fiecare vacă
nefătată i se spărgea un ou în frunte
- Da spune܊i-mi la Trei ape, se făceau cumva ܈i vrăji?
- Da se făceau Юi vrăji. Veneau femei din toate satele, Юi luau apă, de unde se
întâlneau cele trei pâraie.
- A܈a-i zice, apă întâlnită?
- Păi da, că e apă cu care se făceau vrăjile.
- Deci veneau din alte sate ܈i făceau ܈i vrăji.
- Luau apă Юi se duceau Юi făceau vrăjile acolo în sat.
- ܇ti܊i vreo femeie care se ocupa de descântece?
- Păi acum nu mai sunt, au murit toate. O fost femeie de descânta aici, dar o
murit.
- Cum se numea?
- Măcălica. Ea Юtia de toace, veneau mulаi din alte părаi la ea. Pe când venisem eu
aicia veneau oameni din toate părаile Юi cu maЮinile.
- ܇tia ܈i alte descântece?
- Эtia că era femeie bătrână.
- Eu am găsit ܈i alte femei la Izverna. A܊i auzit de descântece de izdat? Durerea de
burtă la animale.
- Am auzit, da nu sciu. Era o babă aici în vecini, la Solomon. Эtia să facă multce
descântece pentru animale, dar o murit.
- ܇i matale ai rămas de un an ܈i mai bine singura locuitoare a acestui sat.
- Da. AЮa-i.
- Ai mult curaj să stai aici.
- Mi-e drag să stau aici că-i aerul curat Юi-i liniЮte. Mă duc să mă hodin oаâră în
pat, mă culc Юi nu aud nimic.
- Ce animale mai ave܊i?
- O vacă Юi câceva găini, un ied Юi un miel. Iedul îl am de la vecini de aicia Юi
mielul l-am primit de la alt om.
- ܇i îi cre܈te܊i pe amândoi?
- Da, cu lapte de la vacă.
- Cum o cheamă pe vacă?
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- Tăurica. Ea e singura mea avere că ea mă аine Dacă n-aЮ avea lapce n-aЮ avea
cu ce să-mi cumpăr pâne.

Când am coborât împreună la izvor am privit mai cu aten܊ie ܈i am văzut
două bidoane cu lapte păstrate în apa rece ܈i mi-am dat seama că-l ܊inea acolo, în
vălăul din fa܊a izvorului, pentru că nu avea frigider. De aici se vede bine ܈i dealul
dinspre Izverna cu aspectul lui de trunchi de piramidă. Dealul se nume܈te Tâlva
pentru aspectul lui ܈i părintele Haralambie Tudor, fratele istoricului Dumitru Tudor
care a făcut cercetări în zonă. Părintele ܈i-a exprimat părerea sus܊inând că acolo ar
fi fost o construc܊ie, ceva deosebit, chiar dacă nu se mai cunosc urme. ܇i Marinescu
Constantin ne-a spus că a auzit că pe acel platou ar fi fost o troi܊ă.
Deasupra Vintilanilor este ܈i un loc numit Râul Morii. Cei bătrâni sus܊ineau
că există un loc unde ar fi fost Moara Turcului. Cert este că fiecare cătun î܈i avea
moara lui ܈i cea din Giurgiani,a܈a cum am văzut, încă se mai păstrează. Aici am
zăbovit pu܊in la grajdiul improvizat unde se afla vaca ܈i ne-am întors pe acela܈i
drum spre locul numit Trei Ape unde se află un pod pe lângă care un drumeag o ia
spre Prejna. Aici este Polomul, dealul care separă Giurgianii de Prejna. Hotarul
dintre cele două sate era la Hodăe܈ti, în vârful numit Păde܈el, unde se afla o babă
pe nume Vintilă Marina care se pricepea să descânte.

Despre locul numit Trei ape oamenii din cele trei cătune ܈i Izverna spun că
e un loc blestemat. Aici se făceau vrăjile, aici veneau ܈i femei din alte sate să ia
apă, pentru că era locul unde se întâlnesc apele: pârâul Polomu care vine dinspre
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Prejna, cu apa Co܈u܈tei ܈i cu pârâul Vintilani. Locul este cam pustiu ܈i fioros cei
drept. Prima dată l-am văzut acum 15 ani, când lucram la monografia despre
Isverna, am ajuns în aceste sate cu domnul Constantin Popescu, dirigintele Po܈tei
care a fotografiat ܈i crucea ܈i cele trei pârâia܈e.

Fusesem atunci ܈i la bunica solistei de muzică populară Elena Mimi ܈Trancă
܈i vizitasem o casă ca pe vremuri care ar fi meritat să aibă statutul de muzeu.
Atunci m-a impresionat locul prin sălbăticia lui ܈i crucea am pus-o pe coperta
lucrării despre Izverna, publicată cu sprijinul primarului Stelică Negoi܊escu ܈i a
doctorului Răduică Constantin din Nadanova care atunci era medic la Spitalul
Militar din Bucure܈ti. Amândoi au trecut de ani buni în lumea umbrelor ܈i acum,
lângă crucea veche din lemn de stejar, a mai apărut alta nouă, ridicată în anul 2016
de către domnul Vucescu Dima Cristian împreună cu Predescu Nicolae. Crucea are
două bra܊e ܈i este bine fixată într-un postament de beton. În partea de sus, acolo
unde se îmbină bra܊ele se află icoana Sfântului Andrei, adusă probabil din Grecia.
Mai jos este incizată o mână care ܊ine crucea, sub care scrie: „Ridicată de Predescu
Nicolae ܈i Vucescu Dima Cristian, în anul 2016”.
M-a surprins ridicarea celei de-a doua cruci pentru că a܈a suntem noi, atunci
când nu mai punem schimba lucrurile le putem cruce, care cu timpul se dărâmă.
Asistăm neputincio܈i, vedem cum se sting satele ܈i oamenii, a܈a cum se întâmplă cu
acest cătun în care a mai rămas o singură femeie: Vintilă Calisti܊a.





www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

534

E o femeie curajoasă care ܈tie să-܈i înfrunte destinul, pentru că face parte
din stirpea Vitoriei Lipan, a rămas fără so ܊de vreo doisprezece ani ܈i de atunci se
descurcă singură. Dacă a trăit aici, în singurătate,în vecinătatea muntelui,femeia a
învă܊at să asculte glasul naturii.
Pe data de 3 februarie când urma să intrăm în vacan܊ă împreună cu colegul
meu Daniel Bunceanu ܈i cu eleva noastră Laura Cristescu, de la Izverna i-am făcut
o vizită ܈i femeia s-a bucurat să ne revadă.
Femeia aceasta a învă܊at să se lupte din greu pentru a supravie܊ui ܈i acest
lucru la munte îl faci numai prin muncă ܈i prin îndârjire:
„Am avut ܈i oi ܈i capre. Le mai lăsam ܈i singure pe Cornet, pe la Fa܊a
isvorului. Mi-a luat odată lupul o capră, că vine ܈i lupul ܈i vulpea la găini. N-au ce
să mânânce, trebuie să se hrănească ܈i sălbăticiunile. Io m-am învă܊at cu ele.”
Pu܊in înainte de a pleca femeia a ascultat vuietul muntelui ܈i ne-a zis:
„Geme muntele, e semn că se schimbă vremea, cred că iar se pune vremea
ră. Il ܈tiu bine că am trăit o via܊ă la poalele lui.”
La plecare n-am mai putut trece pe la izvor pentru că casa lui Petrache
Vintilă era cei cinci câini. N-am mai putut trece pe la adăpostul improvizat unde
era Tăurica.
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Mă gândeam că într-o iarnă cu zăpadă mai mare lupii ܈i-ar fi putut croi
drum până la adăpost ܈i ar intra destul de u܈or înăuntru. ܇i asemenea ierni cumplite
au fost pe aceste meleaguri în vechime. Cei bătrâni î܈i mai aduc aminte de o
asemenea întâmplare tragică petrecută cu mai bine de jumătate de veac în urmă.
Era vorba de o iarnă grea în care câ܊iva oameni au vrut să meargă la Cerna,
unde aveau conace, dar au fost mătura܊i de o avalan܈ă. Constantin Marinescu din
Giurgiani ne-a mărturisit că era copil pe acea vreme ܈i î܈i aduce aminte că atunci
căzuse o zăpadă ro܈ie:
„Oamenii au trecut iarna cu vârzoabe spre Cerna, dar a venit nămetele ܈i i-o
băgat în Oga܈ul adânc. Abia i-au găsit primăvara când s-o topit zăpada”.
De la doamna Cristescu Maria Minodora, din Canicea, am aflat că cei ܈ase
oameni uci܈i de avalan܈ă au fost:Stoian Petre, Stoian Gheorghe, Birău Petre,
Ungureanu Pau, Petrescu Gheorghe. Al doilea Stoian Gheorghe a fost chiar
bunicul ei pentru că pe numele de fată o chema Cionca ܈i după numele de căsătorie
se cheamă Cristescu.
Dumneaei ne-a povestit următoarele:
„Bunica mea, Stoian Victoria,cu pu܊in timp înainte, s-a dus la o vrăjitoare
care se ocupa cu ghicitul viitorului în oglinzi. La vrăjitoare trebuia să te dezbraci
până la brâu ܈i cu părul despletit să se privească în oglinzi. Bunica spunea că ea a
văzut un nor de fum dar nu ܈i-a dat seama ce putea fi. Abia pe urmă a con܈tientizat
că era avalan܈a. Pe bunicul l-au găsit abia peste o lună. Haina ܈i căciula erau prin
copaci, iar trupul era în Oga܈ul adânc, l-au găsit abia după ce s-a topit zăpada”
Această tragedie a impresionat întregul ܊inut pentru că a܈a ceva nu se mai
întâmplase la noi ܈i interpreta de muzică populară Maria Voicescu Răchiteanu a
evocat acest moment în cântecul La fa܊a izvorului:

Fotografii: Daniel Bunceanu
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„Marea Oltenie” în viziunea savantului gorjean
Ion Popescu-Voiteúti
Zenovie Cârlugea
Între marile personalităĠi ale culturii române originare din Oltenia, care s-au
aplecat cu osârdie a defini spiritul oltenesc, în complexitatea specificităĠii sale, se
numără úi geologul-savant I. POPESCU-VOITEùTI. După ce, în lucrări de
specialitate, studiase structura geologică a Olteniei, îndeosebi a Gorjului natal,
venind cu observaĠii interesante de tectonică, stratigrafie, paleontologie úi botanică,
I. Popescu-Voiteúti se arată, la un moment dat, preocupat a defini, pe consideraĠii
geografice, istorice, etnografice úi spirituale, OLTENIA, ca regiune a spaĠiului
românesc mult mai amplă decât aceea îndeobúte cunoscută úi alcătuită din cele
cinci judeĠe, un areal vast ce ar cuprinde „pe toĠi Românii care populează atât
câmpiile cât úi dealurile, de jur împrejurul Masivului Muntos de la Apus de Olt,
cuprinúi, deci, între Olt, Mureú, Tisa úi Dunăre.” Aúadar, o Oltenie care úi-ar
aronda, constitutiv, HaĠegul úi Banatul:
„ÎnĠelesul acesta larg ce dau denumirii de oltean, reiese nu numai din
dezvoltarea morfologică úi structurală unitară a acestui Ġinut românesc, dar úi din
unitatea ce se desprinde din studiul lor etnic, unitatea care trebuie să fi fost foarte
puternică la început de nu s-au putut úterge nici până astăzi aúezămintele lor în grai
úi fire, cu toată vitregia soartei de mai târziu.”
Vitregiile istorice au pus, pe de o parte, între bănăĠeni úi mehedinĠeni,
„graniĠe artificiale”, pe de altă parte, între gorjeni, vâlceni, ca úi între cei din ğara
HaĠegului úi Făgăraúului. Rezultatul acestor despărĠiri forĠate ar consta în
„încetinirea schimburilor osmotice naturale între fraĠi”, căci „în afară de căile de
legătură, tăiate de Dunăre úi Olt úi Jiu, de-a curmeziúul întregului masiv muntos
oltenesc úi care se puteau oarecum străjui, aceste legături au fost tot timpul
întreĠinute de însuúi acest masiv, unitar alcătuit úi ca structură úi ca făptură, care lea fost tot deodată úi leagăn, úi izvor de bogăĠie, úi loc de refugiu la vremuri de
restriúte.”
În primul rând, apreciază eseistul, trebuie luat în considerare factorul
geografic al regiunii, „cu toate condiĠiunile prin care se impune, ca: sol, subsol,
morfologie, climă etc.” Cercetătorul face aici un fel de morfologie a mentalităĠilor
(v. Spengler cu „morfologia culturii”, din care s-a inspirat úi Lucian Blaga în
filosofia culturii), când consideră că „nu mai puĠin adevărat este că manifestările
sufleteúti ale unui popor sunt influenĠate într-o mare măsură de situaĠia geografică a
regiunii ce locuieúte, prin urmare de clima, de forma úi de structura geologică a
acestei”…
Acest masiv, aúezat între Olt, Mureú, Tisa úi Dunăre, este, din punct de
vedere structural, „unitar constituit, atât în fundamentul său de cristalin, cât úi în
petecele de calcare mezozoice, păstrate pe ici pe colea, în fâúii mari, cu aspect
alpin”. Din întregul lanĠ carpatic, aceasta ar fi regiunea care „a ajuns cel dintâi la
maturitate ca uscat continental”- „este deci cel mai vechi uscat continental al Ġării
noastre”. Regiunea aceasta, în care cercetătorul identifică, geografic, OLTENIA
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MARE, ar fi cunoscut, de-a lungul existenĠei sale multimilenare, cel mai îndelungat
frământ geologic. Aúadar, o distilare fizico-chimică îndelungată, care, în repetate
decantări de milenii, a dus la o materie vie superioară. Nu e, aúadar, de mirare,
vestitul orgoliu etnic al bănăĠeanului care se consideră „frunce-ntâi” sau al
olteanului „cu 24 de măsele”…
La fel de unitar ,,úi în măsură să explice ipoteza geo-etnică a OLTENIEI
MARI este úi factorul istoric al regiunii”. Documentele istorice úi „elementele
fundamentale ale limbii” dovedesc că, în acest areal, romanizarea a fost puternică,
altfel romanii n-ar fi putut stăpâni efectiv „Dacia Superioară”, cu minele ei de aur
úi fier, „dacă nu úi-ar fi asigurat căile mari de legătură cu metropola, de-a lungul
Dunării, Oltului úi Jiului, nu numai prin cetăĠi úi castre, dar úi prin colonii masive,
mari, puternice úi stabile”. „Coloniile romanice”, având „o nuanĠă ilirică
pronunĠată”, s-au altoit pe „fundamentul trac” al dacilor, rezultând românii „ce
populează azi masivul muntos de la Vest de Olt úi câmpiile de la poalele lui”:
„Fondul sângelui oltenesc este, deci, iliro-trac, căci influenĠele suferite
mai târziu, úi în special de la sârbii cu care au venit în contact de-a lungul
Dunării, au fost neînsemnate”.
Aúadar, populaĠia acestui Ġinut („MAREA OLTENIE”) are un fond
sufletesc unitar („recunoscut de toĠi etnografii úi istoriografii, fără excepĠie”), bazat
pe „unitatea fondului său etnic” úi pe una a „condiĠiunilor biologice sub care s-au
desăvârúit caracterele sale etnografice.”
În susĠinerea acestei afirmaĠii, Ion Popescu-Voiteúti citează portretul
comportamental pe care Nicolae Iorga îl făcuse locuitorilor de dincoace de Olt:
„Vioi, întreprinzători, gata de luptă ca úi de ispravă în orice domeniu; iuĠi
la mânie úi iuĠi treabă. InteligenĠa lor e practică; vorba lor e scurtă, nervoasă, cu
totul particulară úi foarte colorat. Limba capătă la ei un pitoresc care nu se
întâlneúte aiurea. Amintirile lor au o notă specială, cuprinzând numai o parte din
faptele trecutului nostru. O democraĠie activă îi deosebeúte, cu boieri mulĠi úi mici,
care se simĠeau una cu Ġăranii.” (N. Iorga, Arhivele Olteniei, An I, Craiova,
1922).
Caracteristicile „izbitoare” al olteanului ar fi vioiciunea úi spiritul
întreprinzător . „Voiciunea” s-ar reflecta în jocurile populare: bătuta, căluúarul,
brâuleĠul, Ġiitura, bănăĠeana, logoúana ú.a., pentru care se cer „agerime”, „iuĠeală”,
„sprinteneală”, - inimitabile în relaĠie cu alĠi etnici români. Aceeaúi „voiciune” se
manifestă în toate activităĠile lor, de la glumele înĠepătoare care cer imediat replică
„la felul cum apucă sapa ori coasa, în fine în întreaga lor Ġinută, de la opinca strâns
legată pe picior până la căciula Ġapură, de sub dunga căreia strălucesc ochii ca doi
cărbuni aprinúi”.
Cât priveúte spiritul întreprinzător al olteanului, acesta este, practic, „o
moútenire romano-ilirică”, de regăsit, ar spune istoriografii , „numai la Olteni úi la
Macedoneni, dintre toĠi Românii”. Spre exemplu, ciobanii, în îndelungatele lor
transhumanĠe, ar fi trecut Dunărea, ba chiar Balcanii, iar olteanul „legat de glia
ogorului său”, după ce úi-a terminat muncile gospodăriei sale, nu pregetă a ajunge
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cu sapa sau coasa până în inima Bărăganului, pentru a căuta de lucru, vorba
cântecului:
„Au plecat olteni la coasă…!” Ce s-ar face „coniĠa” bucureúteană, se întreabă
retoric eseistul, fără precupeĠii-cobiliĠari, care cutreieră străzile cele mai
îndepărtate, orientându-se asupra „necesităĠilor culinare ale cartierului”, cobiliĠari
care - zice Nicolae Iorga – „dau o notă pitorească Bucureútilor, prin portul lor, prin
strigătul lor caracteristic”... Este un portret memorabil al olteanului – cobiliĠar,
isteĠ, vioi, „bine dispus” úi „glumeĠ”, care , uneori, profitând de neatenĠia „coniĠei”,
o „ciupeúte” la numărarea restului, pentru ca, a doua zi, în caz că a fost sesizată
„greúeala”, s-o repare „fără obiecĠiune”…
Cât priveúte „partea idealistă” a sufletului oltenesc, „cultura românească se
poate mândri cu drept cuvânt de contribuĠia ce i-au adus Ġi-i aduc oltenii”, întrucât,
motivează eseistul, „prin Oltenia a pătruns pentru prima dată cultura la Români”.
E vorba, mai întâi, de o „cultură religioasă”, venind de peste Dunăre. Este amintit
călugărul Nicodim, „pribeagul macedonean” (N.Iorga), care, pe la 1370, aduce cu
el „învăĠătura cărĠilor bisericeúti slavone”, ctitorind mănăstirile Tismana, în Gorj,
VodiĠa, de lângă Turnu-Severin, Prislop, în HaĠeg...
Aici, în Oltenia, „se pun, deci, pentru prima dată, bazele unei vieĠi spirituale
la Români”. Odată cu viaĠa mănăstirească, aici se naúte úi se dezvoltă „literatura úi
arta religioasă”, care culminează, mai târziu, cu acel monument de artă bizantină,
care este Mănăstirea Curtea-de-Argeú.
Tot în Oltenia se scrie „prima carte de literatură populară, în limba
poporului român” – Alexandria, după un original sârbesc (traducătorul nu putea fi
decât ori bănăĠean ori mehedinĠean). InfluenĠa Alexandriei ar fi considerabilă în
spaĠiul culturii române, după ea învăĠând carte mulĠi cărturari români sau marcând
destinul unor domnitori: un Alexandru Lăpuúneanul, sub influenĠa acesteia, úi-ar fi
schimbat numele, iar un Mihai Viteazul úi-ar fi pus în gând să reînvie, prin acte de
vitejie, „toate isprăvile marelui macedonean”.
ùi literatura istorică în limba română tot în Oltenia apare pentru prima
dată: e vorba de o epopee a lui Mihai Viteazul, scrisă pe la începutul secolului al
XVII-lea, de un logofăt anonim, dar úi din îndemnul Buzeútilor. Însuúi N. Iorga o
aprecia drept „cea dintâi cronică scrisă în limba populară, úi ea vine tot din
Oltenia”. O a treia carte scrisă în româneúte (după acelaúi N. Iorga), ceva mai
târziu, însă, apare tot în Oltenia, la Râmnicu-Vâlcea , - este vorba de Istoria
Universală, tradusă de călugărul Mihail Moxa.
Cât priveúte oraúul Craiova ( „care a devenit centrul politic úi cultural al
Olteniei”), aici apare prima traducere a lui Dante (de Maria P.ChiĠu), iar oraúul este
legat de numele unor mari cărturari.
Privit sub aspect politic úi naĠional, trecutul Olteniei nu alunecă „pe
povârniúul periculos al politicianismului regional”, deúi primele organizaĠiuni
politice româneúti le găsim tot la olteni: „Banatele Basarabilor” , „ale lui Litovoi úi
frate-său Bărbat”, din care poate că descind – afirmă N. Iorga – „úi întemeietorii
dinastiei de Argeú a Domnilor pe toată ğara Românească”.
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MulĠi din banii Craiovei au ajuns în scaunul domnesc úi mai toĠi boierii,
precum Craioveútii (din care se trag Neagoe, Buzeútii ú.a.) „aveau legături de sânge
cu domnii úi o mare trecere pe lângă curĠile vecine”. Aceútia erau „buni patrioĠi,
gata să-úi sacrifice úi averea úi viaĠa pentru interesul românesc general.” Chiar
„răscoala lui Tudor de la 1821”, apărută undeva în Gorj, a căpătat apoi „un scop
politic, nu local, ci cu totul general”, fiind îndreptată împotriva abuzivului regim
fanariot.
În toate actele lor, oltenii au făcut dovada înĠelepciunii faĠă de interesele
româneúti úi a unei „energii cu adevărat virile” . „Puii de lei” de pe aceste
meleaguri au dat dovadă de un eroism excepĠional; sunt amintiĠi „eroii regimentelor
olteneúti, care, în Valea Jiului, în Valea Oltului, la Oituz, la Cireúoaia úi la
Mărăúeúti, au pecetluit cu sângele lor unirea tuturor românilor.” Cu „pioasă
evalvie” este amintită „eroina neamului românesc – ECATERINA TEODOROIU.
„O latură, pe cât de interesantă, pe atât de frumoasă a sufletului oltenesc,
este muzicalitatea lui.” Nicăieri nu se cântă atât de mult úi atât de frumos ca în
Oltenia – „vorbesc de muzica populară, nu de cea clasică”.
BogăĠia úi frumuseĠea folclorului oltenesc sunt recunoscute, de altfel.
Eseistul afirmă cu mândrie de gorjean conútient că este păstrătorul unei zestre
nealterate: „În satul Voiteúti úi în satele din jur cunoscute mie, eu n-am văzut
lăutari Ġigani ca-n Muntenia, Moldova ori Transilvania, ci numai Români
localnici.”
Mare iubitor al pământului natal, în întreaga lui tradiĠie úi spiritualitate,
I. Popescu-Voiteúti face, în contextul acestei pledoarii pro domo, în care
argumentul útiinĠific se îmbină cu intuiĠia eseistică, un portret memorabil al
mentalităĠii oltene:
„Suflete deschise, iubitori de adevăr úi de frumos, ageri, inimoúi, vioi,
întreprinzători úi energici până la eroism, dacă împrejurările o cer; urmaúi ai unor
generaĠii care au luat parte activă la toate actele mari din viaĠa poporului
românesc – iată cine sunt Oltenii’’.
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Charles Laugier (1875 - 1930)
Medic primar al judeĠului Gorj
Pătraúcu Daniela-Liliana
Pătraúcu Dumitru-Valentin
Charles Hyppolite Laugier s-a născut la 21 ianuarie 1875 în comuna
Cernele 1 din judeĠul Dolj, în familia lui Victor Laugier (1844-1909), inginer de
drumuri úi poduri originar din Marsilia2 , stabilit în România împreună cu soĠia sa,
Blanche, născută Vivet (1857-1920), casnică.
Inginerul Victor Laugier a participat la realizarea a numeroase lucrări
publice în România, cea mai importantă fiind construcĠia úoselei de pe Valea Jiului
ce făcea legătura între Târgu-Jiu úi Transilvania, trecând pe la mănăstirea Lainici 3 .
Ca urmare a contribuĠiei sale la dezvoltarea reĠelei rutiere din România, inginerul
Victor Laugier a obĠinut cetăĠenia română 4 .
În perioada 1882-1885 Charles Laugier a frecventat cursurile Institutului
„Gustav Arnold“ din Craiova, pentru ca, în anul 1887, să înceapă cursurile la liceul
„Carol I“ din Craiova, avându-i colegi de clasă pe: C. D. Fortunescu, Gheorghe
ğiĠeica, Petru Vulcan úi Nicolae Burlănescu-Alin 5 .
A susĠinut examenul de bacalaureat în 1892 după care s-a înscris la
facultatea de Medicină din cadrul UniversităĠii Bucureúti 6 . După finalizarea
cursurilor úi absolvirea facultăĠii, úi-a continuat studiile, obĠinând, la 12 noiembrie
1898, diploma de doctor în Medicină cu teza intitulată „Rezultatele în buza de
iepure simplă congenitală la spitalul de copii din Bucureúti“ 7 .
Până la finalizarea studiilor, Charles Laugier a profesat timp de 3 ani în
calitate de medic extern úi un an úi jumătate în calitate de medic intern la Spitalul
de Copii din Bucureúti 8 . Ulterior obĠinerii diplomei de doctor în Medicină, Charles
Laugier a profesat timp de un an úi jumătate la Ospiciul „MărcuĠa“ din Bucureúti 9 .
Charles Laugier a fost un pasionat cunoscător al folclorului din Oltenia úi,
în mod special, din judeĠul Gorj, astfel că, încă din anul 1898 se afla printre
membrii comitetului de redacĠie al revistei „ùezătoarea Săteanului“ 10 .
1

M. Leferman, G. Braun, A. Năstase, Tudor Nedelcea, F. Urziceanu, Un dicĠionar al
personalităĠilor din Dolj. Craiova, Editura Aius, Craiova, 2005, p. 180.
2
Adrian MichiduĠă, Charles Laugier, medic úi etnograf, Craiova, Editura Aius, 2013, p. 7.
3
Vasile Bobocescu, Emanoil Ceauúu, Constantin BălăeĠ, Grigore Gr. Lupescu, Corina Bobocescu,
PersonalităĠi gorjene în medicină de-a lungul istoriei, vol. I, Bucureúti, Editura ETNA, 2010, p. 55.
4
Adrian MichiduĠă, op. cit., p. 7.
5
Ibidem.
6
Vasile Bobocescu et alii, op. cit., p. 55.
7
Adrian MichiduĠă, op. cit., p. 7.
8
Vasile Bobocescu et alii, op. cit., p. 55.
9
Adrian MichiduĠă, op. cit., p. 7.
10
Vasile Bobocescu et alii, op. cit., p. 55.
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Revista „ùezătoarea Săteanului“ úi-a avut, iniĠial, redacĠia în comuna
Bumbeúti-Jiu, fiind editată de Societatea Culturală „Luminarea Săteanului“.
Primul număr al publicaĠiei a apărut la 5 aprilie 1898, printre colaboratori aflânduse: Gheorghe Dumitrescu-Bumbeúti, Grigore Pătrăúcoiu, doctorul Constantin
Istrati, Emanoil Părăianu 11 , George Coúbuc 12 .
Îl regăsim pe medicul Charles Laugier în comitetul de redacĠie al revistei
„ùezătoarea Săteanului“ în anul 1904, alături de: ConstanĠa Budiúteanu, Gheorghe
Dumitrescu-Bumbeúti, Alexandru ùtefulescu, Emanoil Părăianu, Witold Rolla
Piekarski, Iuliu Moisil, Ioan Urbeanu, Aurel Diaconovici, preotul Ioan Mălăescu úi
Scarlat Moscu 13 .
Charles Laugier a fost numit medic de plasă în plasa Ocolu de Sus din
judeĠul RomanaĠi în cursul anului 1900, ulterior, fiind transferat ca medic al plăúii
Ocolul din judeĠul Dolj 14 .
La 15 septembrie 1902 Charles Laugier, împreună cu doctorii D. Vernescu,
G. Mileticiu úi I. Augustin au înfiinĠat la Craiova „Cercul Medico-Farmaceutic“ ce
reunea medici úi farmaciúti din toată Oltenia 15 . Membrii Cercului MedicoFarmaceutic din Craiova îúi publicau rezultatele cercetărilor în revista „Spitalul“
úi, ulterior, într-un buletin special al cercului 16 .
În cursul aceluiaúi an, Charles Laugier a publicat la tipografia fraĠilor Ralian
úi Ignat Samitca din Craiova lucrarea intitulată „NoĠiuni asupra geografiei
medicale a României“ 17 .
La 15 ianuarie 1903 Charles Laugier a fost numit medic primar provizoriu
al judeĠului Gorj 18 . Ulterior, la 15 aprilie 1904, a fost numit subinspector sanitar al
judeĠului Gorj 19 . La scurt timp de la sosirea sa în Gorj, medicul Charles Laugier a
publicat la tipografia lui Nicolae D. Miloúescu din Târgu-Jiu lucrarea intitulată
„Cum trebuie să creútem, să îngrijim úi să ferim copiii de boală“ 20 cuprinzând
sfaturi pentru părinĠi în privinĠa îngrijirii copiilor.
La 10 iunie 1905 a participat la concursul pentru ocuparea postului de
medic primar definitiv al judeĠului Gorj 21 , post pe care avea să-l ocupe până în anul
1908, când a fost numit medic primar al judeĠului Dolj 22 .
11

Daniela-Liliana Pătraúcu, 100 de ani de la trecerea în nefiinĠă a poetului Emanoil Părăianu (1860
- 1916), în „Litua. Studii úi Cercetări“, nr. XVIII, Târgu-Jiu, 2016, pp. 501-514.
12
Vasile Cărăbiú, PublicaĠii periodice din Gorj, Târgu-Jiu, Tipografia Târgu-Jiu, 1978, p. 36.
13
Ibidem.
14
Alexandru Olaru, Privire sintetică asupra vieĠii úi operei doctorului Charles Laugier, în volumul
Retrospective medicale. Studii, note úi comentarii, Bucureúti, Editura Medicală, 1985, p. 464.
15
Adrian MichiduĠă, op. cit., p. 8.
16
Ibidem.
17
Charles Laugier, NoĠiuni asupra geografiei medicale a României, Craiova, Tipo-Litografia
NaĠională Ralian úi Ignat Samitca, 1902, passim.
18
Vasile Bobocescu et alii, op. cit., p. 55; ***, Doctorul Charles Laugier, în „Arhivele Olteniei“, an
IX, nr. 51-52/septembrie-decembrie 1930, pp. 446-447.
19
Vasile Bobocescu et alii, op. cit., p. 55.
20
Charles Laugier, Cum trebuie să creútem, să îngrijim úi să ferim copiii de boală, Târgu-Jiu,
Tipografia NaĠională N. D. Miloúescu, 1904, passim.
21
Vasile Bobocescu et alii, op. cit., p. 55.
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În perioada în care a fost medic primar al judeĠului Gorj, Charles Laugier a
sprijinit numeroúi tineri din Gorj să urmeze cursurile ùcolii de AgenĠi Sanitari 23 ce
fusese înfiinĠată în 1904 la Bucureúti, ca urmare a adoptării legii sanitare iniĠiată de
către gorjeanul Vasile Lascăr 24 , în perioada în care acesta a ocupat funcĠia de
ministru de Interne al României. După absolvirea ùcolii de AgenĠi Sanitari, tinerii
erau repartizaĠi în comunele rurale pentru asigurarea asistenĠei medicale
locuitorilor.
În toată perioada în care s-a aflat în Gorj, Charles Laugier a îndeplinit úi
atribuĠii de medic veterinar, participând la combaterea unei grave epidemii de
dalac. În vederea combaterii respectivei epidemii, Charles Laugier, ajutat de fostul
său profesor, Ioan Cantacuzino, úeful Serviciului Sanitar al României, a realizat,
pentru prima dată în România, injecĠii cu ser antidifteric, reuúind, să reducă
mortalitatea în rândul animalelor afectate de epidemie aproape de zero25 .
Ca recunoaútere a meritelor sale, medicul Charles Laugier a primit din
partea regelui Carol I „Medalia Jubiliară“, iar, la 12 august 1906, a fost decorat cu
Ordinul „Coroana României“, în grad de cavaler 26 .
Charles Lugier s-a aflat la Târgu-Jiu în timpul răscoalei Ġărăneúti din anul
1907, fiind unul dintre apropiaĠii prefectului judeĠului Gorj de la acea dată, doctorul
Dumitru (Tache) Culcer. Referindu-se la acele momente, soĠia prefectului judeĠului
Gorj, Ana Culcer arată în memoriile sale că: „Într-o zi veni la mine Doctorul
Laugier. Francez de origine, era foarte simpatic. Cum era medic al judeĠului, soĠul
meu îl trimisese să-mi spună că era o imprudenĠă a rămâne în oraú úi chiar în
judeĠ. Zicea că să plec cu copiii úi cu bona peste hotar la Pietroúani până se vor
liniúti spiritele“ 27 .
În aprilie 1908 Charles Laugier a fost transferat la Craiova, în funcĠia de
medic primar al judeĠului Dolj 28 . Aici avea să înfiinĠeze, la 1 octombrie 1908, o
ùcoală de AgenĠi Sanitari ce a funcĠionat, sub conducerea sa, într-o clădire din
apropierea Grădinii Publice „Mihai Bravu“, la hotelul „Brăiloiu“, unde se afla úi
depozitul de medicamente al statului 29 .
În cadrul ùcolii de AgenĠi Sanitari de la Craiova, medicul Charles Laugier a
susĠinut două cursuri, „NoĠiuni elementare de anatomie, fiziologie úi igiena
omului“ úi „NoĠiuni de igienă“. Totodată, a publicat lucrarea intitulată „Călăuza
sanitarului“ destinată cadrelor didactice din domeniul sanitar.
22

Elena SteluĠa Dinu, The biography of doctor Charles Laugier (1875-1930), în „Clujul Medical“,
nr. 87(4)/2014, pp. 293-295. Articol accesat la
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4620677/ la data de 8 februarie 2017.
23
Vasile Bobocescu et alii, op. cit., p. 55.
24
Nicolae Mischie, Vasile Lascăr – reformator în administraĠia de stat, Cluj-Napoca, Editura
Clusium, 2000, passim.
25
Vasile Bobocescu et alii, op. cit., p. 55.
26
Ibidem.
27
Ana Culcer, Amintiri, manuscris, caiet III, p. 6. Manuscrisul se află în colecĠia de documente a
Muzeului JudeĠean Gorj Alexandru ùtefulescu din Târgu-Jiu, având nr. de inventar 3 449.
28
Adrian MichiduĠă, op. cit., p. 8.
29
Ibidem.
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La ùcoala de AgenĠi Sanitari din Craiova a predat úi medicul Adrian
Poenaru, gorjean care l-a însoĠit pe Charles Laugier la Craiova în momentul numirii
sale în funcĠia de medic primar al judeĠului Dolj 30 .
În 1910 Charles Laugier a elaborat lucrarea intitulată „Sănătatea în Dolj.
Monografie sanitară“ 31 , publicată la tipografia fraĠilor Ralian úi Ignat Samitca din
Craiova.
În cursul anului 1911 Charles Laugier a coordonat eforturile de combatere a
epidemiei de holeră ce se manifesta în comuna Sadova din judeĠul Dolj, reuúind să
împiedice răspândirea bolii în localităĠile vecine 32 . După această experienĠă,
Charles Laugier a publicat lucrarea „Holera în Dolj în 1911. Note úi
observaĠiuni“ 33 în care prezintă acĠiunile de combatere a holerei desfăúurate în
judeĠul Dolj în 1911.
Charles Laugier a participat la campania armatei române în Bulgaria din
iunie -iulie 1913, în calitate de medic militar. După izbucnirea epidemiei de holeră,
medicul Charles Laugier a contribuit la combaterea acesteia în rândurile efectivelor
armatei române 34 .
După încheierea celui de-al doilea război balcanic, Charles Lagier a
elaborat lucrarea intitulată „Boalele cari însoĠesc armatele. Ciuma, tifosul
exantematic, dizenteria úi holera“, editată la Institutul de Arte Grafice al fraĠilor
Samitca din Craiova în anul 1915 35 .
La 1 februarie 1915 s-a înfiinĠat la Craiova Societatea „Prietenii ùtiinĠei“,
medicul Charles Laugier fiind ales în funcĠia de preúedinte 36 . Avea să deĠină
această funcĠie până la moartea sa, survenită la 16 august 1930, la Craiova 37 .
Societatea „Prietenii ùtiinĠei“ a funcĠionat până în 1943, având ca scop realizarea
educaĠiei sanitare la sate úi desfăúurând numeroase conferinĠe útiinĠifice susĠinute în
cadrul úezătorilor culturale 38 .
Societatea „Prietenii ùtiinĠei“ din Craiova a reunit personalităĠi ale vieĠii
culturale úi útiinĠifice, precum: C. D. Fortunescu, Nicolae Iorga, Alexandru Tzigara
Samurcaú, Simion MehedinĠi, Constantin Rădulescu-Motru úi alĠii 39 . Aceasta a fost
30

Vasile Bobocescu et alii, op. cit., p. 56.
Charles Laugier, Sănătatea în Dolj. Monografie sanitară, Craiova, Institutul de Arte Grafice
SAMITCA,1910, passim.
32
Adrian MichiduĠă, op. cit., p. 8.
33
Charles Laugier, Holera în Dolj în 1911. Note úi observaĠiuni, Craiova, Institutul de Arte Grafice
SAMITCA, 1912, passim.
34
Adrian MichiduĠă, op. cit., pp. 8-9.
35
Charles Laugier, Boalele cari însoĠesc armatele. Ciuma, tifosul exantematic, dizenteria úi holera,
Craiova, Institutul de Arte Grafice SAMITCA, 1915, passim.
36
Adrian MichiduĠă, op. cit., p. 9.
37
Ibidem, p. 23.
38
Alexandru Olaru, Răspândirea cunoútinĠelor medicale la Societatea <<Prietenii ùtiinĠei>> din
Craiova (1915), în volumul Din tradiĠiile medicinei úi ale educaĠiei sanitare, Bucureúti, Editura
Militară, 1978, p. 440.
39
Mircea Ivănescu, Universitatea din Craiova. Între tradiĠii úi aspiraĠii, în „Magazin istoric”,
număr special realizat de Editura Alma úi FundaĠia Culturală „Magazin istoric”, Craiova, 2007, p.
45.
31
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constituită la Bucureúti, la 9 iunie 1913, din iniĠiativa academicianului Gheorghe
ğiĠeica, fost elev al liceului „Carol I “ din Craiova 40 .
Charles Laugier a susĠinut numeroase conferinĠe în cadrul SocietăĠii
„Prietenii ùtiinĠei“, dintre care menĠionăm: „Bolile ce însoĠesc armatele“ (8
februarie 1915), „Holera“ (22 mai 1916), „Originea vieĠii“ (23 aprilie 1920),
„Tuberculoza, tratamente noi“ (11 decembrie 1921), „Apărarea în contra
tuberculozei“ (28 mai 1922), „ContribuĠia medicinei în etnografie“ (2 noiembrie
1924), „Igiena Craiovei“ (29 noiembrie 1925), „Un duúman al sănătăĠii, musca“
(21 noiembrie 1927) úi „Vaccinarea antituberculoasă“ (18 martie 1928) 41 .
Odată cu intrarea României în primul război mondial, la 15 august 1916,
Charles Laugier a participat, în calitate de medic militar, la campania din anul
1916, fiind implicat în evacuarea răniĠilor de pe front úi acordarea primului ajutor,
precum úi la tratarea lor în spitalele de campanie.
Eúecul militar din anul 1916 a condus la retragerea armatei úi administraĠiei
româneúti în Moldova úi la stabilirea capitalei statului român la Iaúi, ca urmare a
pierderii Olteniei, Dobrogei, Munteniei úi a capitalei Ġării, ce au fost ocupate de
către Puterile Centrale.
Stabilit la Iaúi, Charles Laugier este cel care a organizat spitalul pentru
îngrijirea bolnavilor de tifos exantematic de la Socola 42 .
La foarte scurt timp de la încheierea primului război mondial úi de la
realizarea unirii tuturor românilor într-un singur stat unitar, la 1 ianuarie 1919,
Charles Laugier a fost numit Inspector General Sanitar pentru Oltenia43 . În acea
perioadă, regiunea se confrunta cu epidemii de tifos exantematic, tifos recurent úi
febră palustră 44 . Pe lângă aceste boli, Charles Laugier remarca răspândirea
tuberculozei atât la oraúe, dar, în special, la sate 45 .
Medicul Charles Laugier evidenĠia faptul că, după primul război mondial,
incidenĠa pelagrei s-a redus, motivaĠia principală fiind, în opinia sa, reducerea
numărului zilelor în care Ġăranii posteau 46 .
Charles Laugier a combătut vehement prostituĠia úi răspândirea bolilor
venerice. El arăta că sifilisul s-a răspândit din cauza războiului úi a ocupaĠiei
armatelor străine, dar úi din cauza prostituĠiei, devenind un pericol pentru sănătatea
publică în Oltenia 47 . O altă cauză a răspândirii în satele din Oltenia a unor boli
precum sifilisul, alcoolismul úi tuberculoza este identificată de către Charles
40

Ibidem.
Adrian MichiduĠă, op. cit., p. 11.
42
Ibidem, p. 9.
43
Ibidem, p. 11.
44
C. D. Fortunescu, Charles Laugier, Paludismul în Oltenia, în „Arhivele Olteniei”, an VI, nr. 3233/iulie-octombrie 1927, p. 369; Charles Laugier, Paludismul în Oltenia. Campania antimalarică
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Laugier în plecarea tinerilor din Oltenia la Bucureúti pentru a comercializa zarzavat
sau petrol lampant. Odată reveniĠi în satele natale, tinerii infectaĠi cu sifilis sau
tuberculoză, îúi îmbolnăveau úi familiile rămase acasă 48 .
Charles Laugier a contribuit la înfiinĠarea úi dotarea a numeroase dispensare
în localităĠile Olteniei, precum úi a unor spitale noi, precum cel înfiinĠat la
Strehaia 49 . De asemenea, după planurile sale, a fost construit, în urma unei colecte
publice, sanatoriul antituberculos de la Leamna, în apropierea Craiovei50 . Charles
Laugier a supravegheat úi amenajarea úi dotarea sanatoriului de la Geoagiu, din
judeĠul Hunedoara, ce fusese integrat, din punct de vedere administrativ, Regiunii
Sanitare nr. 1, al cărei úef fusese numit la 1 ianuarie 1919 51 .
Totodată, Charles Laugier a contribuit la amenajarea spitalului din TârguCărbuneúti pentru tratarea bolnavilor de tuberculoză 52 , precum úi la amenajarea
spitalului „Filantropia“ úi a spitalului de boli contagioase din Craiova53 .
În ianuarie 1922 a apărut primul număr al revistei „Arhivele Olteniei“
avându-l director pe doctorul Charles Laugier54 . RedacĠia úi administraĠia revistei
erau situate pe strada General Florescu, nr. 20, din Craiova.
Din comitetul de conducere al revistei făceau parte, alături de Charles
Laugier, domnii: prof. ùtefan Ciuceanu, din Craiova, prof. T. G. Bulat, din
Râmnicu-Vâlcea, Alexandru Bărcăcilă, secretarul de redacĠie al revistei, úi prof. C.
D. Fortunescu, din Craiova 55 .
Charles Laugier arăta, în articolul intitulat „Primul cuvânt“, inserat în
primul număr al revistei „Arhivele Olteniei” că, în paginile acesteia, se va publica:
„Tot ce interesează Oltenia. Atât cercetări asupra trecutului, cât úi manifestaĠiile
culturale úi de viaĠă oltenească din prezent. (…)
Înseamnă însă aceasta că ne vom limita numai la publicaĠii referitoare
exclusiv la Oltenia? Desigur că nu; suntem o părticică dintr-un tot, o regiune
dintr-o Ġară, úi tot ce atinge Ġara, toate progresele útiinĠei, toate miúcările úi
manifestările sociale ne ating úi pe noi; regionalism nu înseamnă exclusivism.
Asemenea, nu vom exclude subiectele care, fără a trata chiar despre
Oltenia, sunt totuúi o manifestare a spiritului oltenesc, úi vom reproduce cu bucurie
tot ce se va mai scrie, cu privire la Oltenia, úi de către alĠii decât oltenii“ 56 .
În acelaúi număr, istoricul Nicolae Iorga a publicat un articol intitulat
„Regionalismul oltean. Idei dintr-o conferinĠă la Craiova“ în cuprinsul căruia
afirma că „regionalismul e, desigur, nu un mijloc de paradă, ci un îndemn spre
muncă, spre acea spornică muncă în hotare bine definite, cu puteri chibzuite în tot
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adevărul lor, care poate transforma oraúe sacrificate, provincii neglijate, populaĠii
părăsite, în factori energici de temeinică desvoltare a poporului românesc“ 57 .
În cursul anului 1922 Charles Laugier a publicat în paginile revistei
„Arhivele Olteniei“ articolele: „Terapeutica empirică la noi úi aiurea“, „Minunea
de la Olăneúti văzută de la Craiova“, „O importantă descoperire preistorică“,
„Familii olteneúti: Argetoienii“, „Originea vieĠii pe pământ“, „Teoria lui
Einstein“, „CreaĠiunea úi dezvoltarea unui nou sistem de scris în epoca
contemporană“ úi „Băile Mehadia“ 58 .
În calitate de úef al DirecĠiei Sanitare nr. 1, Charles Laugier a înfiinĠat la
Craiova o filială a SocietăĠii pentru Profilaxia Tuberculozei 59 .
La sugestia lui Nicolae Iorga, la 6 aprilie 1922, s-a înfiinĠat la Craiova
„Universitatea Liberă a Prietenilor ùtiinĠei“ 60 în cadrul căreia Charles Laugier a
prezentat public mai multe cursuri de medicină, precum „EvoluĠia medicinii de la
Hipocrat la Pasteur“ 61 úi „Curs despre boalele transmisibile“.
La 12 martie 1922 avea să conferenĠieze în cadrul SocietăĠii „Prietenii
ùtiinĠei“ din Craiova, doctorul Nicolae Hasnaú 62 din Târgu-Jiu care a prezentat
comunicarea cu titlul „Din ale sărăciei“. Evenimentul a fost anunĠat în primul
număr al revistei „Arhivele Olteniei“ apărut în ianuarie 1922 63 . În cuprinsul
aceluiaúi articol era anunĠată úi conferinĠa ce urma a fi susĠinută de către profesorul
Constantin Nicolăescu-Plopúor, la 9 aprilie 1922, având titlul „Ecouri străbune“ 64 .
La rubrica intitulată „Cronica útiinĠifică“, pe lângă articolul intitulat
„Originea vieĠii“, Charles Laugier a mai publicat articolele „O importantă
descoperire preistorică“ 65 úi „Teoria lui Einstein“ 66 .
În articolul intitulat „Teoria lui Einstein“, Charles Laugier aprecia că:
„Noua teorie a lui Einstein a revoluĠionat lumea útiinĠifică, zdruncinându-i
dogmele cele mai solid stabilite. Einstein pretinde că, în special în domeniul
cosmic, tot ce vedem ni se înfăĠiúează sub un aspect cu totul diferit de ceea ce este
în realitate“ 67 . În încheierea articolului citat, Charles Laugier arăta că „Einstein a
fost precedat în aceste concepĠii de Poicare în FranĠa, Lorentz în Olanda, Maxwell
în Anglia, Riemann úi Gaus în Germania; el însă are marele merit de a fi sintetizat
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diversele ipoteze, dându-le coeziunea úi coerenĠa necesară pentru a constitui un
sistem“ 68 .
În 1923 Charles Laugier a publicat în revista „Arhivele Olteniei“ o serie de
articole, precum: „Miúcarea populaĠiei pe anul 1920“, „Pelagra în Oltenia“,
„Vorbire fără vorbe“, „O boală nouă: Alastrism“ 69 , „Dinastia naĠională a
Basarabilor. Dinastia Hohenzollernilor“, „ContribuĠii etnografice prin cercetarea
unor moluúte“, „ViaĠa pământului úi apariĠia vieĠii pe pământ“ 70 .
Charles Laugier a publicat, în acelaúi an, la editura Scrisul Românesc din
Craiova, lucrarea intitulată „Pasteur úi opera sa“ 71 , relativă la viaĠa úi activitatea
útiinĠifică a medicului francez Louis Pasteur. Această lucrare se alătură altor studii
publicate după încheierea primului război mondial, precum: „Notes sur l’ origine
du people roumain“ (1919) úi „Igienă úi prevedere socială. Ocrotirea copiilor úi a
femeii. Lupta contra epidemiilor“ (1920).
În 1924 Charles Laugier a publicat în „Arhivele Olteniei“ articolele:
„Încercări de imunizare contra tuberculozei“, „Teorii noi asupra cancerului“,
„Epidemii de sughiĠ“, „Rostul muzeelor etnografice“, „ExperienĠe asupra
variabilităĠii sexelor“ úi „Berea la vechii mexicani“.
Anul 1925 este marcat de publicarea lucrării „ContribuĠiuni la etnografia
medicală a Olteniei“, lucrare premiată de Academia Română 72 . ApariĠia acestei
lucrări avea să declanúeze o polemică între Charles Laugier úi Constantin
Nicolăescu-Plopúor care îl acuza pe autorul lucrării că nu este etnograf, contestând
caracterul útiinĠific al acesteia.
Într-o úedinĠă a SocietăĠii „Prietenii ùtiinĠei“ din Craiova desfăúurată la 26
noiembrie 1925, s-a pus în discuĠie necesitatea înfiinĠării unei universităĠi la
Craiova. SusĠinând această iniĠiativă, Charles Laugier, preúedintele SocietăĠii
„Prietenii ùtiinĠei“, aprecia că: „Românii din toate unghiurile, petrecându-úi viaĠa
universitară în mijlocul oltenilor, s-ar încălzi fără îndoială la văpaia vie úi curată
a sufletului oltenesc. Oltenii, înlesniĠi la învăĠătură superioară printr-o universitate
aci, s-ar răspândi la rându-le în toate părĠile Ġării úi ar aduce cu ei puterea de
muncă úi sclipitul inteligenĠei lor, spre fala numelui de român“ 73 .
Miúcarea iniĠiată de Societatea „Prietenii ùtiinĠei“ avea să conducă la
implicarea în eforturile de înfiinĠare a unei universităĠi la Craiova, începând cu anul
1929, a unor membrii al Academiei Române. Astfel, la 5 martie 1929, secretarul
general al Academiei Române, Ioan Bianu, susĠinea în cadrul unei întâlniri publice
la Craiova că Oltenia trebuie să aibă o universitate la Craiova 74 .
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Ulterior, Ioan Bianu, devenit preúedinte al Academiei Române, úi
profesorul Ion Popescu Spineni de la Universitatea din Iaúi, au adresat un memoriu
guvernului Nicolae Iorga, în care solicitau înfiinĠarea unei universităĠi la Craiova 75 .
IniĠiativa SocietăĠii „Prietenii ùtiinĠei“ din 1925 avea să se concretizeze
abia la 26 martie 1947 când a fost adoptat proiectul de lege pentru înfiinĠarea úi
organizarea UniversităĠii din Craiova, acest proiect de lege fiind votat în Adunarea
DeputaĠilor la 5 aprilie 1947 76 . Legea pentru înfiinĠarea universităĠii din Craiova a
fost promulgată de către regele Mihai I la 21 aprilie 1947 77 .
În ianuarie 1926 Charles Laugier a renunĠat la funcĠia de director al revistei
„Arhivele Olteniei“ în favoarea profesorului C. D. Fortunescu, prieten úi
colaborator al său, în calitatea sa de secretar de redacĠie al revistei 78 .
În cursul anului 1926 Charles Laugier a publicat lucrarea „Igiena Craiovei:
evoluĠia tuberculozei“, imprimată la tipografia Scrisul Românesc din Craiova 79 . În
acelaúi an, Charles Laugier a publicat în revista „Arhivele Olteniei“ studiile
intitulate: „O comoară neolitică în Bratovoieúti-Dolj“ úi „O ruúine. Extras din
raportul general al medicului oraúului Caracal pe anul 1926“ 80 .
Pe lângă lucrarea „Călăuza sanitarului“, medicul Charles Laugier a
elaborat încă două manuale úcolare: „NoĠiuni de igienă pentru cursul superior al
úcoalelor secundare“ (1926) úi „NoĠiuni elementare de anatomie, fiziologie úi
igiena omului pentru clasa a IV-a secundară“ (1926).
În 1927 Charles Laugier a publicat lucrarea „Paludismul în Oltenia.
Campania antimalarică din 1923-1926“, lucrare editată cu sprijinul SocietăĠii
„Prietenii ùtiinĠei“ din Craiova 81 .
Charles Laugier, alături de Elena Farago úi alte personalităĠi craiovene, a
constituit un comitet ce a finanĠat ridicarea unui bust al poetului Traian Demetrescu
la Craiova 82 . De asemenea, din iniĠiativa medicului Charles Laugier a fost ridicată
o cruce la mormântul scriitorului gorjean Nicolae Burlănescu-Alin 83 .
Charles Laugier s-a bucurat de stimă úi apreciere, fiind deseori chemat la
Bucureúti pentru a fi consultat în chestiuni legate de igiena publică, în calitatea sa
de specialist. Pe lângă medalia jubiliară úi ordinul „Coroana României“, în grad de
cavaler, Charles Laugier a mai fost decorat cu ordinul „Steaua României“ úi cu
„Meritul Sanitar“ 84 .
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Cu puĠin timp înaintea morĠii sale, medicul Charles Laugier a publicat
lucrarea intitulată „Câteva consideraĠiuni asupra statisticilor noastre
demografice“, editată cu sprijinul SocietăĠii „Prietenii ùtiinĠei“ la Craiova în
1929 85 .
Charles Laugier a murit la 16 august 1930 la Craiova, fiind înmormântat la
cimitirul catolic din oraú, alături de tatăl úi mama sa 86 . La înmormântarea sa au fost
depuse „sute de coroane úi jerbe de flori. S-au rostit duioase cuvântări…S-a
plâns“ 87 .
În cavoul familiei Laugier a fost înmormântat úi fratele lui Charles, Jules, úi,
ulterior, fiica medicului, Jeanne Arlette Stoenescu (1913-1986), precum úi ginerele
său, colonelul Eugen Stoenescu (1903-1982) 88 .
În memoria medicului úi omului de cultură Charles Laugier, începând cu
data de 17 mai 1994, fostul Liceu Sanitar din Craiova poartă titulatura Liceul
„Charles Laugier“ din Craiova, ca urmare a demersurilor doamnei profesoare
Andreea Popa 89 , directoarea liceului la acea dată.
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Un maestru al picturii neobizantine: Iosif Keber
Zenovie Cârlugea
Mai puĠin cunoscută pentru biografi úi, evident, pentru marele public este
pictura monumentală ecleziastică în stil neobizantin a renumitului artist târgujian
Iosif Keber.
Însăúi părerea că arta de úevalet e mult mai ,,căutată” decât arta
monumentală fusese împărtăúită, încă din timpul vieĠii, de marele artist:
,,Astăzi doar pictura de úevalet este căutată úi aceasta doar pentru piese de
muzeu sau pentru colecĠionari, pentru că locuinĠa civilă úi-a micúorat proporĠia.
Pictura bisericească este tot mai puĠin cunoscută.”
În ciuda faptului că i s-au dedicat chiar două monografii (una publicată în
1980, la Tg.-Jiu, de dr. Ion Mocioi, cealaltă aparĠinând publicistului piteútean
Octavian Ungureanu), încă nu se cunoaúte, în mod exhaustiv, întreaga prestaĠie
picturală de acest gen.
Aúadar, care sunt bisericile pictate de Iosif Keber în Ġară úi străinătate?
Cât de pătruns de spiritul evanghelic era artistul úi în ce perspectivă creútină crea
cel ce avea cunoútinĠă de prigoana confesională a etniei din care venea? Către ce
mit biblic se îndrepta, cu precădere, spiritul său úi cât de frecvente sunt
reprezentările acestea în pictura murală ecleziastică? A fost Iosif Keber un
simplu pictor de biserici, în eventualitate că i-ar fi lipsit geniul picturii laice?
La toate aceste întrebări – care nu se vor deloc ,,retorice” – se poate
răspunde numai după o bună cunoaútere a omului úi a operei. În ciuda faptului că
locuiam pe aceeaúi stradă cu pictorul (devenită azi ,,Iosif Keber”) úi că, în multe
dimineĠi, drumurile noastre se întretăiau ( ani de zile, cât timp îmi duceam copiii la
cămin, având chiar ore la úcoala din apropierea reúedinĠei sale), nu pot spune că lam cunoscut îndeajuns de bine pe Iosif Keber sau că aú fi fost unul din apropiaĠii
săi. O discuĠie mai aplicată a avut loc la fostul Comitet de Cultură din str. ,,Tudor
Vledimirescu”, actuala ,,Casă Mischie”, unde opera sa era fiúată în vederea
monografiei ce i s-a dedicat în 1980..
Când am realizat adevărata dimensiune a operei sale, era, oarecum, târziu, pictorul îúi pierduse auzul. Cu toate acestea, îúi punea cu mare atenĠie ordine în
biografia sa, pregătindu-úi cu grijă posteritatea.
Lovit crunt de viaĠă, supravieĠuise după pierderea soĠiei úi a fiului său
Adrian, artist el însuúi. În ultimii ani, cercul amicilor se micúorase úi comunicarea
artistului cu lumea din jur devenise dificilă (rămas fără auz, comunicarea se făcea
prin scris).
Aú fi dorit mult să discut cu Iosif Keber despre pictura monumentală
ecleziastică, să aflu de la arist ,,motivaĠia” (desigur, estetică) a acestei vocaĠii,
,,secretul” acestei revelaĠii artistice.
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În lipsa acestor date, pe care, desigur, le-am fi obĠinut uúor, a trebuit, iată, să
apelez la unele izvoare documentare (de epocă) úi să întreprind unele cercetări de
teren. După o primă investigaĠie, pot să spun că Iosif Keber este unul dintre cei mai
de seamă pictori de biserici în stil neobizantin, lucru ce se poate vedea, într-o primă
fază, la muzeul amenajat în Casa memorială, în legătră cu unele icoane úi
reprezentări biblice(custodele Muzeului: prof. Ileana Romanescu).
În perioada interbelică, între pictorii úi zugravii autorizaĠi de Ministerul
Culturii să execute împodobirea lăcaúurilor sfinte figurau, la loc de cinste, gorjenii
IOSIF KEBER (Târgu-Jiu ), VASILE BLENDEA (Târgoviúte ) úi ILIE
ARJOCA ( Bucureúti), ca pictori, úi G. Bărbulescu ( Tismana ) ca zugrav. În iulie
1940, numele acestora se regăsea în circulara adresată de sus-numitul minister
către toate mitropoliile úi episcopiile ortodoxe, cuprinzând în detaliu precizări
privind pictografia bisericească, de reprezentare erminică.
Recunoaúterea aceasta oficială i-a adus, desigur, úi unele ,,neplăceri”, la care
artistul a reacĠionat cu promptitudine. Spre exemplu, când în iarna lui 1941, în
timpul guvernării antonesciene, un ziar antisemit din Capitală îl acuzase că ,,ar fi
de origine evreu”, artistul a sesizat preúedinĠia Consiliului de Miniútri, care, în
urma verificărilor făcute, a precizat că ,,dl. Iosif Keber nu este evreu, tatăl d-sale
fiind sas, de religie evanghelică, iar mama româncă ortodoxă” (precizarea s-a
făcut în chiar ziarul care publicase insinuanta ,,informaĠie” - ,,PORUNCA
VREMII”).
O primă lucrare pentru o biserică datează din vara lui 1920, adică din
perioada studenĠiei sale la ùCOALA DE ARTE FRUMOASE DIN BUCUREùTI,
unde va obĠine calificative maxime în specializările: pictură, artă decorativă úi
gravură ( fiind, după Brâncuúi, primul artist din Gorj care reuúeúte să frecventeze
cursurile acestei úcoli).
Bun cunoscător al tehnicilor privind pictura murală, Keber a atras atenĠia lui
Constantin Brâncuúi, care l-a úi numit cândva ,,un Puvis de Chavannes al nostru”,
adică un înnoitor al picturii monumentale la noi.
Zecile de biserici úi monumente pictate de Iosif Keber (chiar locuinĠe
particulare în Gorj úi în Ġară ), din 1920 până la bătrâneĠe, însumând zeci de mii de
metri pătraĠi de frescă monumentală, de pictură în ulei úi tempera sunt dovada cea
mai de preĠ a unui artist stăpân pe tehnicile pictural-decorative, în acel stil
neobizantin din care nu lipseau influenĠe ale specificului autohton úi ale unei
îndelungate tradiĠii decorativ-iconografice româneúti.
Pictorul avea cunoútinĠe temeinice úi chiar o teorie a lui, personală privind
trăinicia execuĠiei murale, mărturisită astfel monografistului său din 1980:
,,Taina ca pictura în frescă să înfrunte cu dârzenie veacuri întregi úi
inamicii atmosferici se datoreúte în primul rând varului crud, mai precis
carbonatului de calciu, care, în contact cu acidul carbonic din aer, dă formula
marmurei, apoi altor trei fapte sau trăsături ale muncii pictorului: rapiditatea de
executare a picturii, sclivisirea insistentă a porĠiunii de studiu în timpul úi după
terminarea lucrării, nerevenirea cu coloranĠi peste lucrul terminat. Se înĠelege,
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fresca este o pictură judicios gândită anterior lucrului, studiată pe desenuri ce se
aplică pe mărimi precizate”. (op. cit.,p.34).
La 31 ianuarie 1938, ,,CURENTUL” lui Pamfil ùeicaru consemna, într-o
cronică de expoziĠie semnată de un anume George Nichita, că Iosif Keber ,,este
cunoscut mai mult prin pictura sa bisericească úi mai puĠin prin tablourile expuse,
din când în când, pe la Saloane…”
Iar sculptorul Vasile Blendea afirma în 1967: ,,De la pictorii lui Constantin
Brânxcoveanu până astăzi, nimeni n-a cucerit tehnica, podoaba úi luxul artei
picturii iconografice ca Iosif Keber din Tg.-Jiu úi din întreaga Ġară.”
Într-o viitoare monografie, acest capitol al picturii monumentale trebuie să
fie, cu siguranĠă, unul distinct, în care să se regăsească, la un loc, întreaga
iconografie ecleziastică, fie că aceasta se află în lăcaúurile de cult din Asia, din
Occident sau din Ġară.
Să menĠionăm aici bisericile ,,Sfântul Mihail úi Gavril”, ,,SfinĠii Apostoli
Petru úi Pavel” úi ,,Sf. Nicolae úi Sf. Andrei” din Tg.-Jiu. Apoi, biserica ,,Sf.
Elefterie” din Bucureúti (obĠinând Premiul I la concuirsul de pictură pentru
decorarea bisericii, în 1941, úi atribuindu-i-se suma de 75. 000 lei). Să amintim,
apoi, biserica din Novaci, dar úi una mai puĠin cunoscută până acum: e vorba de
biserica de la Brăila, din cartierul Radu Negru (suburbie în 1941 cu aproape 1000
de familii de demobilizaĠi din primul război), împodobită după modelul
Mănăstirilor de la Arthos. După cercetările noastre, pictorul a executat úi tâmpla
sfântului locaú, iar la sfinĠirea acestuia, din noiembrie 1941, vicarul Eugen
Suceveanul de la Sfânta Episcopie a Buzăului a adus mulĠumiri úi cuvinte de laudă
renumitului artist gorjean. Aflăm, de asemenea, că numele pictorului Iosif Keber
,,este încrustat în marmură, cu cinste, pe frontispiciul Mănăstirii Cernica”, alături
de cel al prim-ministrului de atunci, patriarhul Miron Cristea” (anunĠ comemorativ
dat de familia Pătruică Alexandru, la 17 aprilie 1996, în ,,Gorjeanul” ).
Sunt, desigur, úi alte lăcaúuri de cult în care penelul inspirat al Marelui
Artist úi tehnica utilizată au dat naútere la sute úi sute de metri pătraĠi de pictură
monumentală úi artă decorativă.
Să remarcăm, în toate acestea, atât naturalitatea chipurilor cât úi o anumită
expresivitate ideatică, un echilibru, aúadar, între realitate (conturată riguros) úi
transfigurarea (de tip ,,expresionist”). Pe această idee a umanizării miturilor biblice,
în general, a iconografiei ecleziastice, merge pictura monumentală în stil
neobizantin, a lui Iosif Keber, o pictură de contur impresionist, de o pensulaĠie
caldă, echilibrată, de un realism liric úi destul de expresiv pe latura ineluctabilului
mister al ,,Clipei” oprite.
*
Într-o evocare intitulată ,,CINE ESTE PICTORUL IOSIF KEBER ?”,
semnată de Jean Bărbulescu în propria-i gazetă din 18 noiembrie 1937, marele
gazetar de altădată preciza că, după absolvirea Academiei de specialitate a Artelor
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Frumoase din Bucureúti, ,,d-sa a căutat să aprofundeze arta bisericească, studiind
atât monumentele istorice din Ġară cât úi din străinătate, unde a avut prilej să-úi
desăvârúească cunoútinĠele úi talentul său”. Sunt amintite lucrările monumentale,
mai toate obĠinute prin concurs, de la bisericile : ,,Spirea Veche”, ,,PrecupeĠii
Vechi”, ,,Popa ChiĠu” úi ,,Delea Nouă” ( BUCUREùTI ), ,,Sf. Arhangheli” úi
Catapeteasma Catedralei ,,Sf. Dumitru” din Craiova, ,,Sf. Apostoli” din Caracal,
Biserica Mănăstirii Cernica, cea din Turcheú-Braúov, precum úi trei lăcaúuri de
cult gorjene la Novaci, Urdarii de Jos úi Săcelu.
La această primă listă, întocmită de Jean Bărbulescu, acum 60 de ani, putem
adăuga, iată, acum, următoarele lăcaúuri de cult înzestrate cu frescă în stil
neobizantin úi artă decorativă de artistul care, chiar trecut de 90 de ani úi complet
lipsit de auz, nu pregeta să urce pe schele. Biserica ,,Sfântul Elefterie” –
Bucureúti, Biserica ,,SfinĠii Arhangheli Mihail úi Gavril” – Craiova úi Biserica
din Gherceútii Noi ( Dolj ), Catedrala din Drăgăúani, Biserica Mănăstiri Dealu
( altarul úi catapeteasma ), Catedrala Episcopală din Sibiu, Catedrala din
RădăuĠi-Suceava, Catedrala din Tg.-Jiu ( restaurarea frescelor lui Miúu Pop),
Biserica-paraclis a Familiei Tătărescu de la Poiana-Rovinari (frontispiciul),
reconstruită, iată, odată cu aducerea Ansamblului arhitectural ,,Gh. Tătărescu” la
Curtiúoara (inaugurarea având loc la 21 iulie 2002).
Se adaugă la acestea zugrăvirea catapetesmei la Biserica Ortodoxă Română din
Ierusalim, precum úi panourile pentru Biserica Ortodoxă din Mԋnchen – panouri
care au ajuns, din pricina războiului, să împodobească, la Strehaia, catedrala din
localitate.
Multe din proiectele úi schiĠele de pictură bisericească au ajuns, cu voia
artistului, în colecĠiile Patriarhiei Române.
O pictură de 1x2 m , ,,ADAM ùI EVA” – pe tema păcatului, a izgonirii úi
remuúcării – a fost achiziĠionată, de la Salonul Oficial din Bucureúti (1925), de un
colecĠionar american din Philadelphia (Schor), împreună cu un tablou ,,NATURĂ
MOARTĂ” (a se vedea monografia ,,IOSIF KEBER”, semnată de publicistul
piteútean Octavian Ungureanu, în 1996, apărută sub egida Bibliotecii JudeĠene
,,Christian Tell”).
Opera monumentală a lui Iosif Keber – aprecia Jean Bărbulescu, comentând
cu talent iconografia în stil neobizantin de la Biserica ,,SfinĠii Apostoli Petru úi
Pavel” din Târgu-jiu, cu prilejul târnosirii din 1937 – este ,,impunătoare prin
simplitate cât úi prin măreĠie, două noĠiuni ce se întregesc într-un tot armonios”,
fiind vorba de ,,scene luate din iconografia noastră ortodoxă, compuse úi studiate
în armonia cadrului arhitectural, scene care trăiesc sufletul mistic al acĠiunii lor.”
,,Câtă liniúte úi câtă seninătate se desfăúoară din scena Naúterii Domnului,
de exemplu – compoziĠie verticală, cum se zice în limbajul tehnic – úi cât de
înfricoúătoare se prezintă cealaltă scenă, Învierea Domnului, o compoziĠie
dezvoltată pe principiul diagonalei!
Aici, de o parte úi alta, vezi grupuri de soldaĠi trântiĠi la pământ
(păgânismul), lăsând liber centrul bolĠii Mântuitorului. Nimic forĠat, totul normal,
ca o realitate.
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În turlă, Mântuitorul (<Pantocrator>) predomină sfântul locaú. O figură
magistrală, străjuită de cele două cete îngereúti, ca un zid de cetate. Dar Sfânta
Născătoare din interiorul altarului? Cât de minunat este înfăĠiúată!”
Toate frescele sunt ,,uimitoare ca execuĠie artistică” úi ,,durabil lucrate”.
,,Din opera sa – încheia gazetarul, intuind exact dimensiunea exprimată a
spiritualităĠii evanghelice – se degajă nu numai arta picturală úi artistică, dar mai
ales latura morală, care dă acel simĠământ mistic de care sunt pătrunse bisericile
strămoúilor noútri.”
Că Iosif Keber este un neîntrecut pictor de biserici au spus-o mulĠi
specialiúti úi oameni de cultură din epocă, fără însă a insista asupra chestiunii sau a
i se dedica exegeza ilustrativă.
,,A face artă – scria artistul în 1982 – este rezultatul lucrului animat de
iubirea pentru frumos úi adevăr, care, unite fiind, ating sublimul.”
Această ,,iubire pentru frumos” úi acest ,,adevăr” le exprimă dimpreună
pictura sa monumentală, artistul fiind, prin excelenĠă, ,,un temperament liric” (
PAUL REZEANU, 1982, ExpoziĠie omagială la Muzeul de Artă din Craiova O. Ungureanu, ,,IOSIF KEBER”,1996).
Un alt comentator, GHEORGHE COSMA, consemna în Catalogul
ExpoziĠiei de grafică, din 1986, organizată la Muzeul de Artă din Craiova:
,,PreĠuit mai cu seamă ca pictor monumentalist, ca autor a numeroase fresce ce
împodobesc adificii bisericeúti în mai toate zonele Ġării, Iosif Keber, venerabilul
pictor gorjean, a fost mai puĠin útiut ca desenator, gravor úi pictor de úevalet. S-a
uitat adesea de marea lui vocaĠie úi pasiune de grafician, rod al unei munci tenace,
de o conútiinciozitate exemplară, manifestată cu succes încă din anii adolescenĠei,
activitate care, de fapt, constituie cheia succesului său în pictura murală úi în
aceea de úevalet.
Toate acestea arată că pictura lui Keber este îndelung pregătită, meticulos
elaborată, relevând o mare disciplină de lucru úi o înaltă probitate
profesională(…).
Studiile făcute la Bucureúti úi MĦnchen îi deschid noi orizonturi artistice,
îmbogăĠindu-i cunoútinĠele despre figura umană úi compoziĠiile despre proporĠie,
echilibru plastic úi armonie cromatică” (apud O. Ungureanu, Op. cit., p. 46-47).
Arta lui Iosif Keber dovedeúte siguranĠa omului modest úi maturitatea
spiritului echilibrat, care trăieúte în acord cu lumea din jur úi în armonie cu natura
însăúi.
Ca pictor monumental, eseistul de mare valoare care este GRIGORE
SMEU apreciază că Iosif Keber ,,este cunoscut úi recunoscut, având realizări de
prestigiu”, ca desenator însă rămânând ,,un necunoscut în raport cu publicul”:
,,Mapele cu schiĠe, cu sutele de schiĠe, ne relevă în Iosif Keber un mare
artist al desenului, al acelui desen ,,din mers” – în special – peisaj cu o tuúă,
deopotrivă graĠioasă úi nervoasă, abundând în spontaneitate úi lirism”.
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Acelaúi ,,sentiment de curat, de tonic, de vitalitate”, exprimat ,,fără
ambiguităĠi ieftine sau încifrări savante” îl sesizează în arta lui Keber FLORIN
ROGNEANU. Pentru ca AMELIA PAVEL să fie mai categorică:
,,Un capitol de o importanĠă cu totul deosebită – úi o noutate în istoria artei
româneúti moderne – este cel al desenelor úi gravurilor lui Iosif Keber. Expuse,
unele din ele, cu decenii în urmă, la Saloanele oficiale bucureútene, aceste desene,
úi în special schiĠele, vorbesc despre o spontaneitate a simĠirii úi a gestului grafic,
revelatoare a unei ascuĠimi artistice de prim rang (…). Uneori aceste desene sunt
colorate, cu materia uúoară a acuarelei, pe care Keber útie s-o mânuiască
îndemânatic úi precis.”
În monografia sa din 1980 dedicată pictorului, istoricul de artă ION
MOCIOI scria cu privire la arta monumentală executată de marele artist gorjean
următoarele, relevând distincĠia úi originalitatea viziunii úi spiritualităĠii keberiene:
,,Numai un talent viguros úi meticulos, insistent úi bine pregătit , putea
aduce un suflu înnoitor după succesul trecut al pictorilor realiúti Miúu Popp,
Tattarescu, Grigorescu úi al altor artiúti români. Urmaúii acestora în pictura
monumentală copiau fără discernământ opere străine, fără a avea măcar meritul
unor reproduceri de calitate (…)
Tehnica dificilă, unele cunoútinĠe intime ale acestei capricioase
îndeletniciri artistice, descoperite prin cercetări personale, cât úi studiul asiduu al
compoziĠiei monumentale i-au conferit lui Keber locul înnoitorului, dacă nu al
reformatorului – aúa cum îl considera Brâncuúi(…).
Culoarea frescei pictate de Keber este caldă, desenul este degajat de
detalii, compoziĠia este o profunzime de scene, figuri úi ornamentaĠii armonios
asociate, ambianĠa fiind dominată de o tonalitate temperată dată de galbenul în
tonuri ce resping întunecimea zidurilor afumate. E o pictură ce ne aduce în faĠa
unui creator care a útiut să facă, nu numai din munca de úevalet, dar úi din aceea
de pe schelele frescelor bisericeúti, o împlinire de artist ce-úi revendică dreptul
consemnării în pagini de istoria artei româneúti.
Keber, alături de Brâncuúi úi de urmaúii lor, face din Târgu-Jiu un centru
artistic al plasticii secolului XX…” (Op.cit.,pp.33-34).
*
Într-o AUTOBIOGRAFIE în 200 de pagini dactilo, care s-a pierdut (?!),
autorul intenĠiona să publice ,,al doilea capitol, cel cu pictura monumentală, ca pe
urmă să revedeĠi Cap. III cu reflecĠii sau cugetări picturale” ( din scrisoarea datată
4 iulie 1985, Tg.-Jiu, adresată prietenului său de la Piteúti, gazetarul Oct.
Ungureanu).
Într-o altă scrisoare către acelaúi amic, Keber îi sugera acestuia să scrie
despre ,,colega de breaslă” Anca Zgarbură, afirmând că el însuúi deĠine ,,multe
taine în ale picturii biosericeúti” úi că fusese ,,calificat cu nota <excepĠional> în
tehnica frescei…”
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O gafă memorabilă făcută de autorităĠile regimului totalitar în legătură cu
arta sa monumentală datează din perioada când Keber picta altarul úi tâmpla de la
Mănăstirea DEALU, lucrare pe care Comisiunea Monumentelor Istorice (din
care nu făcea parte nici un specialist în pictură!) a găsit-o ,,neinspirată”, decretând
abuziv:,,Pictorul Keber să úteargă ce-a făcut!”
La aflarea telegramei cu pricina, Prea Fericitul Părinte JUSTINIAN
MARINA, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ia apărarea pictorului úi o
atitudine fermă: ,,Pictorul Keber să continue lucrarea…”
În semn de preĠuire úi recunoaútere a întregii sale arte monumentale,
împodobind cu măestrie lăcaúuri de cult de pe întreg cuprinsul Ġării, dar úi în
străinătate, cu o impresionantă iconografie în stil neobizantin, Patriarhia Română
acordă Pictorului, la 4 august 1988, cu prilejul împlinirii a 91 ani de viaĠă, distincĠia
bisericească ,,CRUCEA PATRIARHALĂ” pentru mireni.
Iată textul înútiinĠării semnat de episcopul Vasile Târgoviúteanul, vicareparhial:
,,Avem deosebita plăcere de a Vă face cunoscut că, pentru deosebitele
merite tehnice úi artistice de care aĠi dat dovadă în peste 50 de ani de practicare a
picturii bisericeúti, timp în care aĠi înveúmântat cu pictură un mare număr de
biserici din cuprinsul PATRIARHIEI ROMÂNE, pentru aportul pe care l-aĠi avut
la formarea de noi cadre de pictori, precum úi pentru activitatea depusă ca
membru al Comisiei de pictură bisericească, la popasul aniversar al celor 91 de
ani de viaĠă al dv., Prea Fericitul Părinte TEOCTIST v-a acordat distincĠia
bisericească CRUCEA PATRIARHALĂ pentru mireni. Înalta distincĠie de care
v-aĠi învrednicit, v-a fost înmânată în ziua de 20 iunie 1988.
Urându-vă în continuare ca Bunul Dumnezeu să vă dăruiască viaĠă
îndelungată, cu sănătate úi putere de muncă, vă împărtăúim arhiereúti
binecuvântări…”
Această publică recunoaútere din partea înaltului for al B.O.R. încununează
munca de o viaĠă a Marelui Keber la împodobirea úi înzestrarea atâtor úi atâtor
locaúuri de cult, de pe cuprinsul Ġării úi, în câteva cazuri, úi de peste hotare. El
rămâne în istoria picturii româneúti unul din clasicii manierei neobizantine,
condtituind, totodată, un model puternic pentru generaĠii întregi de pictori úi
restauratori de frescă monumentală bisericească.
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Liviu Rebreanu úi Tudor Arghezi
despre Jean Bărbulescu úi Târgu-Jiul de altădată
Zenovie Cârlugea
1. Intr-un documentar intitulat JURNAL DE BORD (úi reprodus în
„JURNAL, I”, Editura „Minerva”, 1984) alcãtuit din note, impresii de cãlãtorie úi
mici „spovedanii”, Liviu Rebreanu consemna, de fapt, itinerariul memorabil din
primãvara anului 1931, când, între 14 martie úi 16 aprilie, se afla în „turneul de
conferinĠe” prin ܊ară. E, de fapt, vorba de o singurã conferinĠã despre „romanul
romanelor”, deci de interes strict literar, rostitã pe parcursul anilor în numeroase
oraúe úi care a stat la baza „mărturisirilor”, adunate apoi în volumul Amalgam.
Rebreanu nu era înzestrat cu un talent oratoric deosebit (precum N. Iorga,
spre exemplu, care în aceeaúi vreme conferenĠia la Craiova), - el prefera, cu astfel
de prilejuri, sã-úi citeascã „paginile” în faĠa auditoriului (acela܈i obicei îl avea
profesorul Lucian Blaga).
Primul popas îl face la Craiova, de unde, cu trenul „cel mai încet din lume”,
pleacã la Tg-Jiu. Îl exaspereazã „încetineala trenului” úi noteazã maliĠios : „Gorjul,
dornic de a fi cel dintâi, ca úi americanii, izbuteúte sã aibã un record mondial:
încetineala trenului, care face aproape cinci ore pentru 65 km. ùi încã e tren
accelerat!”
Oraúul de la „poalele Parângului” i se pare „simpatic”, deúi vremea
descinderii sale aici e „oribilã: lapovitã úi frig”.
Spiritul comunicativ al gorjenilor îl simte deja din tren („deja în tren te
simĠi într-o familie”), cãci, între gorjenii care „se laudã că sunt un judeĠ pur”,
„strãinul e obiect de minunare…”
Scriitorul se cazeazã la un hotel cu 10 camere úi serveúte masa la
„Hermina”, un fel de pensiune de familie…
Târgu-Jiul (oraú amintit o singurã datã în proza artisticã rebrenianã: vezi
povestirea Calvarul, OPERE, vol. 5, pag. 20, editia N. Gheran) are câteva strãzi ܈i
clãdiri. Pe lângã „Monumentul lui Tudor Vladimirescu” se simte imperios, afirmã
Rebreanu, nevoia unui monument al Ecaterinei Teodoroiu („care e de fapt
Todoroiu”) - le-ar fi ruúine gorjenilor, zice, cã Slatina are aúa ceva, ridicat de
artistul D. MãĠãoanu (1889-1929), úi ar dori o operã realizatã de Schmidt-Faur.
Paralel cu varianta „oficialã”, sesizeazã prozatorul, existã úi o „legendã”, de folclor
mahalagesc, contrazisã de marea majoritate a studiilor consacrate „fecioarei de la
Jiu…”
Târgu-Jiul „e un oras foarte iubitor de spectacol” úi mândru „de a trece ca
atare”. Lumea e „doritoare” nu numai de spectacole teatrale úi cinematografice,
dar úi de conferinĠe audiate în numãr impresionant de participanĠi: „Iorga a fost cu
o zi înainte úi s-a rupt sala, deúi nu le-a plãcut ce-a spus, fiindcã a predicat iubirea
strãinilor”.
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Gorjul e de o sãrãcie „proverbialã”, însusi Arghezi afirmase cã e „Ġinutul
cel mai sãrac úi pietros din regiune” (cea mai veridicã imagine pe aceastã temã neo oferã poezia úi publicistica lui Dumitru Tãtãroiu, despre care noi înúine am scris
cândva).
Deúi „plouã grozav”, lumea vine la teatru, la spectacole, la conferinĠe, în
frunte cu oficialitãĠile. E, în general, „un public inteligent, cultivat”, ascultând cu
luare aminte. Prin amabilitatea prefectului, scriitorului i se înlesneúte o deplasare la
Tismana, cu o masinã „deschisã”, pe o vreme de ploaie úi lapoviĠã…Aici îi gãseúte
pe învãĠãtorii comunali „simpatici”, mãnãstirea „frumoasã”, iar amintirea lui
Coúbuc „vie”.
Revenit la Târgu-Jiu, va pleca cu aceeaúi maúinã pânã la Filiaúi, trecând prin „satul
lui Dincã Schileru, Bâlteni”.
Turneul de conferinĠe al scriitorului continuã la Turnu-Severin, Lugoj,
Timiúoara, Oradea, Cluj, Tg-Mures, Deva, Alba-Iulia, Sibiu, dupã care se
înapoiazã la Valea Mare, vineri 17 aprilie 1931.
ConferinĠele tinute, consemneazã autorul în jurnalul sãu, „n-au fost prea
reuúite, cel puĠin ca parte materialã”. Departe de a fi fost unul „triumfal”, turneul
i-a consolidat, oricum, crede el, prestigiul, într-o vreme când „Gândirea” lui
Nichifor Crainic îl ataca vehement úi se simtea „ameninĠat permanent de orice
derbedeu…”.
*
Am vãzut, mai sus, cã marele prozator Liviu Rebreanu a gãsit în Târgu-Jiul
de altãdatã un oras „foarte iubitor de spactacol”, un public „inteligent, cultivat”,
dar úi o mentalitate mândrã de ideea „puritãtii” etnice, în general, un oras
„simpatic”, cu oameni primitori, pentru care „strãinul e un obiect de minunare…”
„Minunea Jiului - scrie el - e un inginer bãtrân care a descoperit cã Gorjul
are subsol petrolifer (…), visãtor de milioane pentru el úi bogãĠie pentru Gorj…”
Deúi nu-i dã numele, ghicim cã e vorba de marele geolog gorjean Ion PopescuVoiteúti, cu o „miraculoasã maúinã de amor…”!!!
În Târgu-Jiul de la începutul deceniului al patrulea (1931), lui Liviu
Rebreanu nu putea sã-i scape acea favorabilã apreciere la adresa sãptãmânalului de
culturã úi informaĠii „Gorjeanul”, de sub conducerea lui Jean Bãrbulescu, care deja
se impunea, la nivel naĠional, în topul publicaĠiilor de provincie. Iatã o scurtã
consemnare care spune totul:
„GORJEANUL, ziarul lor. Directorul simpatic, bun, scund, grãsun, volubil,
amabil, 4000 foi tiraj. Se tipãreste la Craiova. Independent de partide, ataúat de
persoane…”(JURNAL, I, Ed.”Minerva”,1984, p.182, editie îngrijitã de PuiaFlorica Rebreanu úi Niculae Gheran).
Pe de altã parte, între Rebreanu úi tipograful Miloúescu existase, bãnuim, o
relaĠie de simpatie, chiar de prietenie úi colaborare. Putem exemplifica doar cu
întâmplarea din anii ocupaĠiei, când, la Bucuresti, arestat de un „plutonier austriac”
(„pentru ocupaĠi nu aveam o situaĠie militarã prea lãmuritã, mai ales cã fusesem
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ofiĠer în armata austriacã” úi, demisionând, vine la Bucuresti, în 1909), scriitorul
evadeazã de sub escortã úi încearcã sã se ascundã la diferite cunoútinĠe din
Bucuresti : la editorul Steinberg, la cumnatul sãu Mihail Sorbu, apoi la d-na Irina
Savu (pe Calea Moúilor, spre Obor), unde rãmâne peste noapte. Aceasta era fata
libralului Miloúescu din Tg-Jiu… Dupã alte câteva zile de domiciliu secret,
Rebreanu pleacã „în teritoriul ocupat”, dupã altã „nostimadã” întâmplatã la
Focsani…
Se cuvine sã menĠionãm úi aprecierea lui Rebreanu faĠã de regretatul scriitor
gorjean SABIN VELICAN (1909-1999). Acesta, scriind în 1934 romanul
„PÃMÂNT VIU”, îl trimite la concursul organizat de editura „Adevãrul”
(preúedintele juriului fiind Liviu Rebreanu) úi obĠine o menĠiune úi suma de 10 000
lei. Romanul se numea iniĠial „MUJICII” (Rebreanu reĠine alt nume úi-l confundã,
în jurnalul sãu, pe Sabin Velican cu prozatorul Iorgu, de la Izmail!).
Întrucât guvernul Goga-Cuza a procedat la naĠionalizarea, în 1936, a
Editurii „Adevãrul” (cu capital majoritar evreiesc!), Sabin Popescu-Lupu úi-a
prezentat manuscrisul, în 1937, la un nou concurs, organizat de Uniunea
Intelectualilor din România, unde a fost singurul selecĠionat din 26 de lucrãri úi
propus spre publicare.
Dar, pentru a fi cât mai exacĠi, iatã ce noteazã Rebreanu în jurnalul sãu, sub
data de „luni, 3 iunie 1935, Bucuresti”:
„Dimineata, la Adevãrul, se adunã juriul premiului de roman de 60 000 lei:
Sadoveanu, D. Botez, Sevastos cu mine úi Pauker. Nu s-a dat premiul. Conform
propunerii mele, am acordat o primã mentiune úi 10 000 lei romanului Altceva.
Autorul e un profesor de la Izmail…” („JURNAL”, I, ed. cit., pag.275, cu
precizarea cã îngrijitorii ediĠiei identificã pe prozatorul nenumit cu Sabin Velican).
De fapt, la ViaĠa lui Liviu Rebreanu, Sabin Velican (decedat la 24 februarie
1999) afirma cã a avut o colaborare susĠinutã, fiind felicitat de însuúi Rebreanu, la
tipãrirea romanului Pãmânt viu, scriere apreciată pentru realismul apăsat de însuúi
G. Călinescu în monumentala Istorie a literaturii române de la origini până în
prezent.
*
În lito-tipografia sa, librarul târgujian Nicu D. Miloúescu executa lucrări în
condiĠii grafice deosebite, ceea ce i-a adus, la expoziĠiile de carte românească, atât
medalia de argint (Craiova) cât úi medalia de aur (Paris). Având legături de
prietenie cu mari scriitori din epocă (G. Coúbuc, ùt. O. Iosif, Liviu Rebreanu), a
tipărit úi unele cărĠi ale acestora, precum lui Al. VlahuĠă volumul de nuvele „În
vâltoare” (1896).
Celebră a rămas legătura de prietenie cu George Coúbuc, care îúi petrecea
vacanĠele la vila cumnatului său Sfetea de la Tismana (în acest context, s-a produs
accidentul fatal de automobil al fiului său, Alexandru, în august 1910, la Corneúti,
în apropiere de Târgu-Jiu). Coúbuc fusese ales chiar preúedinte de onoare al
colegiului de redacĠie de la revista „ùezătoarea săteanului”.
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Irina Miloúescu, una din fiicele librarului Miloúescu, căsătorită în 1913, la
Bucureúti, cu farmacistul Savu, l-a ajutat pe Liviu Rebreanu, în 1912, după
mutarea de la Craiova (unde funcĠionase ca secretar literar la Teatrul NaĠional) la
Bucureúti, să închirieze un apartament în Calea GriviĠei, de lângă Gara de Nord. La
15 noiembrie 1913, scriitorul îi dă Irinei Savu, pe volumul de nuvele „Frământări”,
un autograf foarte grăitor pentru a înĠelege relaĠia de reciprocă preĠuire: „Doamnei
Irina Savu, cea mai bună cititoare úi cea mai simplă apreciatoare, cea mai drăguĠă
vecină úi cea mai intelectuală femeie, cu cele mai bune sentimente. Liviu
Rebreanu”
În casa din strada „GriviĠa” venea deseori úi George Coúbuc pentru a se
întâlni cu Liviu Rebreanu úi Irina Savu, fiica prietenului gorjean Nicu Miloúescu. Îl
însoĠea pe Rebreanu, deseori, úi soĠia acestuia Fany , de la care d-na Irina a obĠinut
un autograf, pe o fotografie, de 1 martie 1914 („Cu noroc úi bine, Irina dragă.
Fany”)
Recăsătorită Gheorghiu, după moartea în război a farmacistului Savu, d-na
Irina revine la Târgu-Jiu, unde primeúte, din partea lui Rebreanu, un timp, cărĠile
acestuia cu autografe de caldă preĠuire (legăturile Irinei Gheorghiu cu Fany
Rebreanu s-au păstrat úi după moartea scriitorului din 1944, soĠia acestuia Fany
Rebreanu venind deseori la Târgu-Jiu).
Merită să menĠionăm aici sentimentele de înalt patriotism ce-l animau pe
tipograful Miloúescu, care, în urma luptelor de la Jiu, din 14 octombrie 1916,
trimite copiilor săi la Bucureúti o telegramă cifrată, într-un limbaj alegoric, privind
faptele de eroism ale gorjenilor săi. Telegrama va fi recepĠionată de Nicolae Iorga
úi reprodusă în „Neamul românesc” (Anul XI, nr. 90 din 23 octombrie 1916) drept
„Comunicat oficial nr. 69 – lupta de la Jiu”:
„Nunta începută vineri dimineaĠa, orele 8. Mosafirii porniră hora de la
Vădeni peste Jiu, de-a lungul digului pănă la pod. OspăĠul a durat cu toate
muzicile până la 6, când mosafirii îndopaĠi de bomboanele noastre au plesnit. Iar
în zorii zilei am pornit noi de-a cuscri către munte cu bravii noútri ostaúi.
Dumnezeu cu noi, suntem toĠi sănătoúi. Al vostru tată, Nicu.”
Acelaúi patriotism anima úi pe Irina Miloúescu, care, în timpul ocupaĠiei,
pentru a scăpa de urmărirea nemĠească, i-a oferit lui Liviu Rebreanu adăpost în
locuinĠa din strada „Vaselor”. Întrucât locaĠia se afla în apropierea cartierului
nemĠesc úi scriitorul intrase în atenĠia unui ofiĠer german, Irina Savu i-a asigurat, în
secret, un nou adăpost în strada „SfinĠii Voievozi”, la distinsul profesor úi
compozitor Dumitru Chiriac (1866-1928), de la Conservator, ale cărei „Cântări
liturgice” văzuseră lumina tiparului în lito-tipografia lui N. D. Miloúescu de la
Târgu-Jiu.
2. La 30 septembrie 1943, Tudor Arghezi publica, sub genericul ,,Bilete de
papagal”, în ziarul InformaĠia zilei, virulentul pamflet ,,BAROANE”, în care-l viza
direct pe baronul Manfred von Killinger, ambasadorul Germaniei hitleriste la
Bucureúti.
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Ziarul va fi confiscat de cenzură, iar Arghezi arestat úi trimis neîntârziat în
Lagărul de internaĠi politici de la Târgu-Jiu (unde, în detenĠie, scrie comedia
satirică ,,Seringa” úi câteva poezii, ce vor alcătui sumarul unor viitoare volume).
Internarea lui Arghezi la Tg.-Jiu (úi nu în altă parte!) a însemnat pentru poet
un nou prilej de a-úi rememora ,,originea gorjenească”, gând ce-l împărtăúeúte cu o
veselă mândrie oltenească într-o scrisoare trimisă din lagăr copiilor săi Mitzura úi
BaruĠu, la 24 octombrie 1943. Regretă că nu a putut să participe la manifestările de
la Craiova prilejuite de ,,Săptămâna Olteniei” úi le aminteúte vlăstarelor sale, ca un
preĠios blazon, originea lor moldo-gorjeană:
,,Dacă eram liber, trebuia să particip úi eu, ca scriitor úi ca oltean.
Niciodată nu m-am simĠit mai juvete ca acum, când m-am apropiat de obârúia tatii.
VedeĠi, măi copii, ce fel de spirit aveĠi în sânge: două extreme. Cum să nu fiĠi
oameni de nădejde? MăicuĠa v-a dat Bucovina lui ùtefan cel Mare úi tătuĠu –
Gorjul lui Tudor, ce mai vreĠi, mai valabilă aristocraĠie românească?”
Pretutindeni Arghezi se va mândri cu originea sa gorjenească, fiind, zice,
,,singurul copil al lui Nae Theodorescu” úi nepotul ,,năzdrăvanului” Tudor
Cojocaru, ajuns la o vârstă matusalemică (113 ani).
Într-o mărturisire autobiografică (1956), Arghezi aprecia că, între olteni,
gorjenii sunt ,,cei mai vioi úi poate cei mai deútepĠi”, preferându-i pe gorjeni
,,înaintea tuturor bunilor români” (Tânărul scriitor, V, 12 dec. 1956, p. 4, interviu
consemnat de Horia Oprescu).
Aceeaúi mândrie a descendenĠei sale din neamul vestiĠilor panduri („care
útiau lucra cu cuĠitul, nu în pâine, pentru că n-o aveau, ci în carnea altora”) o
afiúează târziu, când prestigioasa revistă parisiană LES LETTRES FRANCAISES
(nr. 1019 din 5-11 martie 1964) îi solicită un interviu. Acel ,,cuĠit familial” cu care
strămoúii săi îúi aranjau ,,tărăúeniile de dragoste sau interesele” poetul
mărturiseúte că-l poartă, la rându-i, în sânge, aúezându-i verbul ,,sub zodia
polemicii”.
Primitivi, inteligenĠi úi creatori de frumos, gorjenii locuiesc Ġinutul cel mai
sărac úi pietros din regiune:
,,Je suis du district de Gorj, le plus pauvre et le plus pierreux de la région.
Là-bas les habitants sont des paysans primitife, tres intelligents, qu ont un folklore
admirable…”
Adus în Lagărul de deĠinuĠi politici de la Tg.-Jiu, în toamna lui 1943, mai
exact ,,pe la sfârúitul toamnei úi începutul iernii” – după propria-i mărturisire -,
Arghezi va face parte din Grupa I a deĠinuĠilor, având numărul matricol 5624.
Locuia în camera 7 din baraca nr. 5 (precizările aparĠin lui BaruĠu Arghezi –
„Coloana”, Tg.-Jiu, august 1969, p.5).
Deúi în cele trei luni de lagăr Arghezi nu a încetat să scrie poezii, el nu a
publicat nimic în presa locală. Spunem ferm aceasta, întrucât am consultat cu
atenĠie presa târgujiană din această perioadă. Poeziile scrise aici, în lagăr, vor fi
distribuite, ulterior, în câteva volume. Siguri suntem doar de auto-ironica
,,INSCRIPğIE”, subdatată ,,Lagărul Tg.-Jiu, 1943” úi pe care o regăsim în volumul
,,CREDINğE”(1970), fiind reprodusă úi în ediĠia Pienescu din 1980 (,,Cartea
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Românească”, vol. II,p.439, cu menĠiunea respectivă): ,,Ai trăit destul, maestre, /
Scriind măgării de-aceste / Cum citesc úi se îngână / În fitece săptămână - / Ba
le crezi úi geniale / De prosteúti úi de banale. / Nu-Ġi rămân zile prea multe /
Tălpile să mai te-asculte. / Lasă versurile baltă / Până –n lumea ceealaltă. / Că
acolo nu-i măcar / Nici o urmă de tipar.”
*
Apropierea lui Tudor Arghezi de ,,Gorjanul” lui Jean Bărbulescu s-a produs
prin colonelul ùerban Leoveanu, comandantul Lagărului, un om deosebit, conútient
de valoarea autorului ,,Cuvintelor potrivite” (1927) úi al ,,Florilor de mucegai”
(1931), care, peste trei ani doar, în 1946, va obĠine Marele Premiu pentru
Literatură. La rândul său, directorul ,,Gorjanului” era la curent cu miúcarea literară
úi culturală a vremii, realizând desigur că ,,deĠinutul politic” cu numărul 5624 era
unul din scriitorii de frunte ai literaturii române, pe care critica literară îl socotea la
un moment dat drept cel mai mare poet român în viaĠă.
În 1946, Arghezi publică în ,,Adevărul” din Bucureúti celebrul articol
„GORJIUL úi GORJANUL”, pe care Jean Bărbulescu, directorul-proprietar al
publicaĠiei târgujiene, îl reproduce în întregime cu o scurtă notă, considerându-l ,,o
confesiune, care înregistrează totuúi în ea destinul unui om, pentru care s-au
deschis cu dărnicie porĠile atâtor temniĠe.” Articolul ,,dezmorĠeúte în noi vechi
amintiri” – scrie Jean Bărbulescu în sus-menĠionatul chapeau – fiind mărturia
,,aceluiaúi caracter”, scris ,,cu aceeaúi tărie, cu aceeaúi aleasă demnitate”…
Aflăm, aúadar, că în 1946 Arghezi continua să citească ,,Gorjanul” (care, de
fapt, circula, la mii de abonaĠi, în întreaga Ġară, fiind recunoscut pe FederaĠie, ca
deĠinând supremaĠia în presa de provincie).
,,Gorjanul” – cu informaĠiile sale diverse, multe de interes local – îi aminteúte
poetului de locurile úi oamenii cunoscuĠi, în lungile zile de lagăr, revăzându-i
aiurea ,,din cabanele lor de mucava la bucătărie, la ateliere, la zăbrelele porĠilor
interioare”: ,,Prin crăpături se zăreúte carul cu boi al Ġăranului liber, pe úoseaua
netedă, străbătută la pas cu copita úi opinca.”
Nu crede, scrie poetul, ,,să existe o instituĠie mai eficace pentru educarea úi
apropierea oamenilor ca puúcăria” - ,,arta de a guverna cu lacăt úi cu condeiul
amorĠit are nevoie de acest indispensabil adjutant.”
Între toate închisorile, de care îúi aminteúte incidental, prin asociere fortuită,
lagărul din Tg.-Jiu ,,îmi e constant úi periodic prezent”. PublicaĠia târgujiană vine
să-i amintească, însă, cu plăcere, de sejurul său la Tg.-Jiu, ca ,,musafir temporar”,
cum scria mentorul publicaĠiei, referindu-se, într-o împrejurare, la starea de
penitenĠă la care erau supuúi internaĠii politici.
Articolul din 1946 e scris cu sângele unei evocări dureroase, dar úi cu suflul
unei amintiri plăcute:
,,La o săptămână, la două, poúta îmi aduce ziarul Gorjanul. Cum sunt úi eu o
Ġâră Gorjean, odată prin lagăr úi odată prin descendenĠă, mă reped numaidecât
să-l desfac. Am neamuri de Tudori la Cărbuneúti, pe care nici nu le cunosc. Dar
mi-e dor de ele. Materialul ziarului mă interesează oriúicum úi oriúicând…
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Directorul ziarului, d. Jean Bărbulescu, îl scoate de 23 de ani. E un personaj
scurtac, bondoc úi un om de mare ispravă, de care mă leagă o ineluctabilă
suvenire. Lua drumul adeseori până în închisoare. Mă aútepta în biroul
comandantului, colonelul Leoveanu, - alt mare om cumsecade, - úi scotea din
buzunarul paltonului, pentru deĠinut, o sticlă de apă minerală. Clocea sub dop, de
ani de zile, cel mai bun vin sau rachiu. La puúcărie, o picătură de drojdie e
animatoare.
Ultimul număr al gazetei d-lui Jean Bărbulescu, care trebuie felicitat,
descoperă úi un real talent de satiră strecurată. Semnătura «PICADOR» din
articolul «O recenzie cu reflecĠii digitale» e revelatoare 1 .
Gorjul e sărac úi chinuit. Gorjul a dat pe Tudor Vladimirescu. Gorjul e viu.
Gorjul gândeúte. Sus, Gorjule, sus…”
Articolul este semnat „T. Arghezi” úi apare în paralel, pe pagina 1, cu
editorialul ,,Foamea” semnat de celebrul gazetar din epocă PICADOR, alias Vasile
RovenĠa (,,Gorjanul”, dec. 1946).
Aceste rânduri sunt suficiente spre a ne lămuri asupra relaĠiilor de reciprocă
preĠuire care se statorniciseră, în scurtul sejur târgujian, între Tudor Arghezi úi
câĠiva gorjeni de ispravă, printre care cu preeminenĠă se distinge Jean Bărbulescu,
- „cel mai mare gazetar al Gorjului”, cum bine îl evoca odată prof. Ion Mocioi, de
la care generaĠiile mai tinere de jurnaliúti ar avea mult de învăĠat, dacă ar consulta
colecĠiile celebrei publicaĠii interbelice.
*
Am consultat cu mare atenĠie colecĠia ,,Gorjanului” pe perioada sejurului
târgujian al lui Tudor Arghezi (octombrie 1943 – ianuarie 1944) úi, în afară de
câteva informaĠii cu privire la activitatea ,,manufacturieră” a lagărului, nu am găsit
nimic care să ne pună în dificultate (în dilemă ) cu o eventuală colaborare a lui
Arghezi, în domeniul poetic.
Singura semnătură a lui Tudor Arghezi în „Gorjanul” se produce în
numărul din 9 decembrie 1943. E vorba de articolul ,,IMPRESII DE LA
SFINğIREA UNEI BISERII”, semnat „ALFA”, un fel de reportaj din ziua de 5
decembrie 1943, scris cu prilejul sfinĠirii bisericii din lagăr, ridicată ,,din îndemnul
cucernic al unui om, - care se întâmplă să fie úi comandantul lagărului, - úi cu
sprijinul unui mănunchi de buni creútini”, unii din ei ,,mosafiri temporari ai
acestui institut de ispăúire!” (cum va preciza, în numărul din 19 decembrie 1943,
directorul ziarului, care va reproduce pe larg cuvântările rostite de comandantul
Leoveanu úi I.P.S. Nifon, mitropolitul Olteniei).
Încă din titlu, Arghezi precizează că a fost ,,zidită, zugrăvită, împodobită úi
sfinĠită, în 12 luni”, úi de aici ,,rezultatul : un giuvaer”.
Articolul constituie cel mai deplin omagiu pe care poetul l-a adus vreodată
Gorjului úi gorjenilor, referindu-se la diferenĠa specifică a mentalităĠii gorjene, la
1

După mai bine de 5o de ani, am reuúit dezlega misterul în legătură cu acest PICADOR, luând
legătura cu familia, prin intermediul regretatului magistrat Constantin Uscătescu - e vorba de
avocatul Victor RovenĠa, stabilit apoi la Bucureúti úi ispăúind ani grei de temniĠă.
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pitorescul geografic úi etnografic al locurilor, la pătura negustorească úi deopotrivă
la clientela aleasă, la ,,cucoanele” pline de distincĠie úi emancipare, la ,,spiritul de
independenĠă” al gorjeanului.
Prima parte a reportajului se constituie în acest elogiu fără rezerve al
locuitorilor de la poalele Parângului.
E de amintit că în perioada sejurului târgujian, Arghezi a putut citi în
,,Gorjanul” anumite articole în care se făcea elogiul ,,olteanului cu cobiliĠa”, dar úi
al celui din zona subcarpatică. În acelaúi timp, bunăoară, un Petre Pandrea încerca
să definească acea ,,metafizică a Olteniei” („TIMOCUL”, revistă de luptă
naĠional-culturală, anul X, Caietul 1 úi 2, 1943 – articolul „ReflecĠii despre
sociologia úi metafizica Olteniei”).
Numai în acest context putem înĠelege elogiul arghezian, care rezervă
Gorjului o preeminenĠă etno-spirituală.
„Gorjeanul – scrie Arghezi - e altfel de român úi altfel de oltean”, având
ceva deosebit, distinctiv, ,,ceva aúa ca un lipici al lui, o noimă de aristocraĠie…”:
,,Dacă n-aĠi văzut gorjencele acelea, cocoanele acelea în opinci úi-n cojoc,
cu chipul rotunjit într-o bogată năframă boerească, n-aĠi văzut nimic úi duceĠi-vă
să le vedeĠi…”
El recomandă pictorilor (,,care ne-au împuiat capul cu Balcicul”) ,,s-o
apuce pe Jiu în Sus” pentru a reda frumuseĠile ,,celui mai sărac judeĠ, cu oamenii
cei mai zdraveni úi mai teferi la minte.”
Există un anume stil al gorjeanului, crede Arghezi, ,,în vorbă, în port, în
inteligenĠă”, ,,fiecare gorjean fiind o individualitate”. ùi dă exemplul unor soldaĠi
care fac de gardă la poarta lagărului sau ,,pe vasta alee elegantă, păzită de drapele
lungi, printre cartierele de cabane…” Unul, cel de la poartă, se dovedeúte iscusit în
vorbă úi plin de umor aluziv, celălalt, un cioban, scrutând ,,coamele albe ale
Parângului”, îúi adusese cu el câinele să facă concentrarea împreună…
În Târgu-Jiu, negustorii i se par ,,politicoúi, fără servilism, dar niciodată
indiferenĠi”: „Domnii comercianĠi din Capitală ar putea să ia din magazinele
locale o frumoasă lecĠie de omenie úi de bună-cuviinĠă…”
Ca úi negustorii e úi clientela, o clientelă ,,care útie ce vrea, pretenĠioasă la
calitate, dar cu adevărat distinsă”, „cucoane în alesul înĠeles al cuvântului, nu
numai frumoase úi deútepte, dar úi îmbrăcate cu gust. Altă rassă de Români! Altă
lume!…AristocraĠia e în aerul binecuvântatului Ġinut al Gorjului…”
Cât priveúte intelectualitatea, aceasta este ,,concretă úi integrală”, departe
de „spoiala unui semi-doctism foarte des întâlnit în Bucureútii tuturor
despersonalizărilor.”
„Oamenii aceútia par maceraĠi de o cultură veche úi densă, fără intervale, fără
lipsa verigilor de înlănĠuire.”
Poetul mărturiseúte apoi a se fi întreĠinut cu aceúti intelectuali, discutând
anumite probleme esenĠiale ,,de artă úi literatură”:
„Se cunoaúte că din osul lui Tudor din Vladimiri sunt ieúiĠi oamenii pe cari
i-am cunoscut cu prilejul târnosirii schitului din lagărul împrejmuit cu sârmă
ghimpată”
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A doua parte a reportajului semnat ALFA se referă la festivitatea prilejuită
de sfinĠirea bisericuĠei, „culeasă parcă din basmele lui Andersen, ale fraĠilor
Grimm úi Swift”…
Comandantul Leoveanu i se pare „un gorjean cu har” úi un ,,om
excepĠional”, înzestrat cu ,,intuiĠii” úi cu ,,puterea” de a trece repede de la inspiraĠie
la realizare… El a visat „o imagine de Ierusalim, un altar naiv úi fraged, o casă de
rugăciune ca un chivot, o bijuterie – úi iată visul împlinit…”
Colonelul ar fi – zice Arghezi - ,,un poet care se ascunde” úi un tip care
,,face o excelentă impresie de modestie”. E un bărbat frumos, cu profilul aducând a
Leconte de Lisle úi ceva Baudelaire. Are Ġinută puternică, linie marĠială. Acest
gorjean de elită, se spune, e un om ,,ca o bucăĠică de pâine”. Vorbeúte curgător,
ostăúeúte, bine supravegheat, amintind pe Rege, pe Mareúal úi pe gen. Dumitru
Popescu, ministrul de interne, al cărui reprezentat e de faĠă.
„SCHITUL LEOVEANU” e zidit pe tălpi de piatră din bârne groase úi
înconjurat de un brâu de iarbă primăvăratică ,,ca un chenar de smarald”. E o
bisericuĠă sveltă, acoperită cu zale de úiĠă, cu cerdac elegant având un mic clopot.
Clopotul cel mare se află în clopotniĠa ridicată alături de schitul în care încap
comod vreo 300 de persoane.
BisericuĠa din lagăr a fost sfinĠită de un sobor de 20 de preoĠi în frunte cu
Mitropolitul Nifon Criveanul „care se miúca în voia unui ritual complicat”. Fostul
ieromonah observă perdelele albastre care drapau icoanele împărăteúti úi icoana
mirului pe un pupitru îmbrăcat în roúu.
Odăjdiile preotului slujitor au fost dăruite de un internat politic, altul a
dăruit ,,două terenuri sportive úi o sală de iarnă”.
Placa masivă a Sfintei Mese úi candelele fixate pe tâmplă au fost cioplite în
atelierul de alabastru al lagărului.
La fel cele două candelabre, unul de lemn úi altul de cristal, care
,,scânteiază ca o horă de constelaĠii, mutată din cer în biserică”. Lumânări
electrice se armonizau cu făclii de ceară galbenă, cu miros de miere: „E o biserică
unică din câte cunosc úi pare să cânte singură din lumini úi icoane. Privită în
peisajul ei, cu atâtea culori de contraste studiate, e vioaie úi zmălĠuită ca un
brotăcel”.
E amintit, într-un ,,P.S.” úi zugravul bisericii: ,,bătrânul Vasile Avramescu, care,
fără pretenĠiuni, úi-a pus tot sufletul pentru această lucrare.”
După slujbă, înaltul ierarh úi distinúii oaspeĠi au vizitat atelierele Lagărului
(tâmplărie, curelărie, croitorie, sculptură în piatră) úi câteva cabane, după care s-au
întrunit ,,la o agapă frăĠească”. A doua zi, mitropolitul NIFON Criveanul (el
însuúi autor de scrieri de morală creútină) a participat la sfinĠirea bisericii din
Suseni…
Pe la începutul lunii ianuarie 1944, Arghezi părăsea Lagărul. La 12
ianuarie, el trimite vechiului său amic din Broúteni, scriitorul Al.Calotescu-Neicu,
o nouă scrisoare (a treia, de fapt – vezi „Trei scrisori inedite de la Tudor Arghezi”,
în RAMURI, an VI, nr. 6 (60), din 15 iunie 1969), din care rezultă că, după plecarea
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din lagăr, l-a vizitat pe acesta, la conacul din Broúteni, loc binecunoscut lui Arghezi
úi cu alt prilej.
Pe Calotescu-Neicu, Arghezi îl cunoscuse mai de mult, încă de prin 1929,
când, pentru prima dată, poetul vine la Târgu-Jiu însoĠit de confraĠii de condei
C.S.FăgeĠel, Ion Minulescu, Nicolae Cazaban, Mircea Damian, Radu Dragnea,
participând împreună la o úezătoare ce a avut loc la Teatrul Căldăruúe. Deplasarea
s-a făcut de la Craiova cu automobilele, în toamna lui 1929, cu popas la conacul
din Broúteni úi cu găzduire la familia prof. Culcer din Tg.-Jiu (soĠia profesorului,
Ana Culcer, actriĠă celebră, era nepoata lui Nicolae Bălcescu).
Cu prilejul acelei úezători, Arghezi rămâne uimit de receptivitatea ,,Jienilor
ce-au umplut sala”, capabili a înĠelege poezia bună úi a gusta, „disertaĠia” sa
despre cum se scrie o poezie în care trebuie să pui suflet…
Cronica evenimentului a fost făcută de poet, consemnându-se faptul úi în
ziarul ,,Gorjanul” al lui Jean Bărbulescu, care a fost de faĠă („O ùEZĂTOARE LA
TÂRGUL JIILOR”, în ,,Bilete de papagal”, an II, nr. 405, din 6 iunie 1929,
reprodusă în ,,Ramuri”, august 1967).
Se cuvine să amintim că în corespondenĠa dintre Arghezi úi Al.Calotescu-Neicu,
acesta din urmă îi solicitase poetului să scrie o ,,PrefaĠă” la cartea de debut a fiului
său C. Calotescu-Neicu, o culegere de schiĠe úi nuvele ce se va tipări la ,,Ramuri”
în primăvara lui 1944. Poetul observa la tânărul prozator un simĠ deosebit al
particularităĠilor lingvistice, o anumită culoare etnografică úi un anume
,,comportamentism” al personajelor, scriind destul de încurajator…
Evocând legăturile lui Tudor Arghezi cu Gorjul nu poĠi să nu aminteúti că o
bună parte din seva operei sale, din specificitatea lingvistică trimit la spiritul
pandur úi la obârúia gorjeană revendicată fervent de poet. ùi poate că dacă această
sevă (energie) úi specificitate n-ar fi existat, Arghezi n-ar fi putut schimba faĠa
poeziei române, aúa cum după Eminescu numai un Blaga, un Barbu sau un Nichita
Stănescu au făcut-o…
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ColecĠia de trovanĠi, masa-rebut úi mesele din pietre
de moară brâncuúiene din Târgu-Jiu
Sorin Lory Buliga
Introducere
PrezenĠa úi originea mesei-rebut din travertin (Fig. 1), ale meselor din pietre
de moară úi ale trovanĠilor din grădina Casei „Barbu Gănescu” 1 (Fig. 2, 3) sunt
legate în mod cert de activitatea lui Constantin Brâncuúi la Târgu-Jiu. Aceste
obiecte au fost mutate de-a lungul timpului, astfel încât unele dintre ele se regăsesc
actualmente úi pe aleea de la intrarea Sec܊iei de Artă a Muzeului Jude܊ean Gorj
„Alexandru ܇tefulescu” (cunoscută târgujienilor ca „Muzeul de Artă”) din Parcul
Central (Fig.4), precum úi lângă scara de la intrarea principală (a profesorilor) a
Colegiului „Virgil Madgearu” (Fig.5) situat în proximitatea Parcului Coloanei fără
Sfârúit. Tot în curtea casei respective2 se găseúte úi o masă-rebut, alcătuită din piese
rămase după constituirea definitivă a Mesei Tăcerii.
Marele artist a locuit provizoriu în acest imobil în perioada 1937-1938 úi, pe
lângă munca de concepĠie a ansamblului său sculptural, a realizat o colecĠie de
trovanĠi sferoidali úi polimorfi (ce pot fi interpretaĠi, foarte subiectiv, drept
„zoomorfi” sau „fitomorfi”), construind de asemenea úi câteva mese de piatră
inedite, pentru care a folosit trovanĠi sferoidali fixaĠi între pietre de moară găsite în
curtea casei respective. Numeroase dovezi au fost aduse de mai mulĠi cercetători în
acest sens, în diverse lucrări: Ion Mocioi, Tretie Paleolog, Ion Pogorilovschi,
Lucian Radu Stanciu, Alex Gregora 3 úi Sorin Lory Buliga. S-a realizat chiar úi un
proiect ce vizează recondiĠionarea, reconstituirea úi reamplasarea pieselor litice în
grădina respectivă, aparĠinând arhitectului târgujian Iulian Cămui.
Cel mai probabil este că Brâncuúi a colecĠionat aceúti trovanĠi de pe Valea
BlahniĠei, în vara anului 1937, din zona staĠiunii balneoclimaterice Săcelu (după
cum ne-a comunicat personal dr. I. Mocioi). Localitatea se află în judeĠul Gorj, la
est de oraúul Târgu-Jiu, în culoarul de vale pe care l-a creat râul BlahniĠa la
traversarea dealurilor subcarpatice. ùi astăzi în această vale se pot observa, în
straturi de nisipuri gălbui, numeroúi trovanĠi de diferite forme úi dimensiuni, de la
0,10 m la 1,20 m în diametru, aparĠinând ca vârstă SarmaĠianului superior (vezi
detalii în lucrarea Săcelu – studiu de geomorfologie aplicată).

1

Casa „Barbu Gănescu“ este monument istoric úi este situată în PiaĠa Victoriei, nr.1.
Imobilul a fost înregistrat la sfârúitul secolului al XVIII-lea în proprietatea slugerului Barbu
Gănescu, la sfârúitul secolului XIX a intrat în proprietatea lui Ion Bărbulescu (guvernatorului Băncii
NaĠionale) după care a trecut în proprietatea moútenitorilor acestuia. Între anii 1931 úi 1933,
Constantin Bălănescu a restaurat úi transformat radical imobilul, sub supravegherea celebrului
arhitect Iulius Doppelleiter, care a contribuit la decoraĠia exterioară úi la distribuĠia încăperilor.
3
Care publică (în anul 2012) fotocopii ale unor documente importante privind trovanĠii, din arhiva
Petru Popescu Gogan aflată în biblioteca Liceului Teologic din Târgu-Jiu.
2
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Aúadar, trovan܊ii 4 din grădina Casei „Barbu Gănescu” sunt de fapt gresii cu
o textură diferită, mai dură decât a stratelor de nisipuri în care s-au dezvoltat. Ei au
ajuns în albia râului BlahniĠa, unde Brâncuúi i-a găsit úi i-a selecĠionat după
propriile sale criterii estetice (posibil úi datorită formelor care-i aminteau de
lucrările sale de sculptură modernă, al cărei fondator era).
TrovanĠii polimorfi úi mesele din pietre de moară au rămas pe loc până în
anul 1984, după care a urmat perioada „periplului trovanĠilor” (între anii 1984 úi
1993, pe care am reconstituit-o cu ajutorul a doi specialiúti binecunoscuĠi în sfera
culturii gorjene: Dr. Vasile Marinoiu úi Dr. Ion Mocioi), care s-a împletit cu o
perioadă de transformare în istoria Muzeului JudeĠean Gorj „Alexandru
ùtefulescu”. Astfel, în anul 1982 s-a pus problema organizării unei secĠii de artă a
muzeului în clădirea în care actualmente funcĠionează Colegiul Economic „Virgil
Madgearu”, iar în anul 1984 au fost transferate piesele litice de la Casa „Barbu
Gănescu” în noua locaĠie. Din nefericire, acest act de transfer de la Casa Gănescu la
SecĠia de artă s-a realizat fără să existe un inventar al obiectelor respective (însoĠit,
eventual, de un act de primire-predare al acestora).
Se deschide apoi capitolul dramatic al „degringoladei trovanĠilor”. În anul
1993, SecĠia de artă se mută într-un nou sediu, în fosta casă de oaspeĠi a lui Nicolae
Ceauúescu din Grădina publică a oraúului. După acest an, piesele au fost
transportate înapoi la Casa Gănescu, dar nu se útie cu precizie când; cel mai
probabil trebuie să fi fost în perioada 1994-1995, de către un serviciu al Primăriei
Târgu-Jiu. Graba cu care s-a efectuat această operaĠie a dus la ignorarea pentru
moment a recuperării tuturor meselor úi trovanĠilor, unele piese rămânând acolo un
timp mai îndelungat, iar o parte din ele dispărând definitiv.
Opt sau nouă trovanĠi au fost aduúi (în 1994 sau 1995) úi poziĠionaĠi de-o
parte úi alta a aleii de la intrarea în noul sediu al SecĠiei de artă din Parcul Central
Târgu-Jiu. La Colegiul Economic mai există un singur trovant, de dimensiuni
relativ mari, fixat pe o piatră de moară.
Principalul factor răspunzător de degringolada pieselor respective constă în
faptul că acestea nu au fost înregistrate într-un inventar oficial, evaluate úi
monitorizate úi nici nu au fost incluse în patrimoniul Municipiului Târgu-Jiu. Lipsa
unor documente úi faptul că nu a existat nicio persoană desemnată oficial în cadrul
unei instituĠii (administrative sau de cultură) care să răspundă de aceste obiecte a
permis ca ele să fie distruse, pierdute sau înstrăinate cu bună útiinĠă.


4

TrovanĠii sunt formaĠiuni geologice numite în literatura de specialitate „concreĠiuni grezoase”
(cuvântul „concreĠiune” are origini latine – „con” înseamnă „împreună”, iar „cresco” se traduce prin
„a creúte”; cuvântul „trovante” este sinonim în limba italiană cu „masso erratico” ce se poate
traduce prin „bolovan rătăcitor”). Termenul de „trovant” este specific literaturii geologice române úi
a fost introdus în anul 1907 de Gh. Munteanu Murgoci în lucrarea sa despre TerĠiarul din Oltenia.
Se consideră că trebuie să fie întrunite două condiĠii esenĠiale necesare formării trovanĠilor:
existenĠa unor sedimente nisipoase úi prezenĠa unor fluide carbonatice. Se constată o anumită
diversitate privind geneza trovanĠilor, ce acoperă o plajă largă de subiecte, de la mituri, legende úi
superstiĠii până la realitatea útiinĠifică.
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1. Descrierea úi localizarea trovanĠilor úi a meselor de piatră
În urma investigării in situ a mesei-rebut, a trovanĠilor úi a (resturilor)
meselor din pietre de moară (ca úi a monitorizării pe care am realizat-o în ultimii
ani, pentru a observa transformările în timp ale suprafeĠei acestora) ce a constat în
identificarea, descrierea sub aspect macroscopic, măsurarea (utilizând următoarele
dimensiuni: L- lungime, l- lăĠime, g- grosimea maximă observabilă úi D- diametru)
úi fotografierea lor, am ajuns să stabilesc cu exactitate locurile în care se află úi
situaĠia actuală a acestor piese litice, pe care o prezint în cele ce urmează.
1.1. Grădina Casei „Barbu Gănescu”
Masa-rebut (Fig. 1) este formată din două piese cilindrice de travertin
suprapuse, care reprezintă de fapt „picioarele” celor două variante anterioare ale
Mesei Tăcerii din Parcul Central 5 : prima în 1937 úi cea de-a doua în 1938. Acestea
au fost iniĠial abandonate úi apoi mutate úi asamblate (suprapuse) în mai multe
locuri: mai întâi în partea de nord a Parcului Central (în apropierea sediului actual
al Muzeului de Artă), apoi la est de Coloana fără Sfârúit (unde a stat câteva
decenii) úi, după amenajarea peisagistică a Parcului Coloanei (în 2004), în grădina
Casei Gănescu unde sunt úi în prezent. Ea a primit în timp mai multe denumiri
(„Masa mică”, „Masa ultimă”, „Masa festivă” úi „Masa Dacică”), fiind chiar
inclusă de către unii „exegeĠi” în componenĠa Ansamblului Monumental de la
Târgu-Jiu úi, evident, supusă unor interpretări fanteziste. Astfel de erori
demonstrează cu claritate faptul că semnificaĠiile ansamblului brâncuúian úi a
lucrărilor de artă ce-l constituie trebuie să fie realizate doar în urma unei activităĠi
de documentare foarte serioase asupra etapelor realizării acestora.
Emil Ijeac, fost secretar al primăriei oraúului Târgu-Jiu în perioada
comunistă (începând cu anul 1972), a furnizat următoarele informaĠii importante
despre istoricul acestei mese-rebut, pe care o numea „Masa Dacică”: „Un fapt este
cert, masa care timp de circa trei decenii s-a aflat pe aleea centrală din parcul
Coloanei Infinitului, nu face parte din Ansamblul Monumental « Calea Eroilor ».
Deci (n.n. deúi) ea nu poate fi catalogată ca fiind o a doua « Masă a Tăcerii », totuúi
piesele sale trebuie privite ca « fructe » ale imaginaĠiei creatorului în căutările sale
de a realiza la Târgu-Jiu o operă cât mai perfectă […] IniĠial, această masă a fost
aúezată în anul 1938 în Grădina Publică, în partea de nord, pe o alee mediană. Din
lipsă de pază în Grădina Publică, masa care se afla într-un loc mai dosnic era
supusă degradării de către copiii care în joaca lor, aúezau pe ea diferite obiecte ca
sticle, borcane, cutii de conserve etc. în care Ġinteau cu pietre pentru a-úi demonstra
îndemânarea de buni ochitori, alteori spărgeau nuci cu piatra pe ea ú.a.m.d. Această
stare de fapt ne-a determinat – pe mine úi pe dl. I. Drăghici, ambii lucrători pe
atunci la Primărie – să luăm măsura de protecĠie ducând-o pe aleea centrală din
parcul Coloana Infinitului, unde după 1972 s-a introdus pază. În anul 2004, cu
ocazia amenajării peisagistice a parcului Coloana Infinitului, masa a fost luată de
acolo úi dusă lângă Casa Gănescu din strada Victoriei, unde a locuit Brâncuúi pe

5

Grădina Publică înfiinĠată în anul 1856 în zăvoiul de pe malul stâng al Jiului, după planurile
serdarului D. Ple܈oianu.
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timpul realizării operelor de la Târgu-Jiu. Deci ridicarea ei în parcul Coloana
Infinitului a fost pe deplin justificată. Normal însă era să se respecte realitatea aúa
cum a fost ea úi să fi fost dusă direct pe aleea din Grădina publică, la locul său
iniĠial, deoarece acum există pază úi nu va mai fi supusă degradării. Este posibil ca
cei ce au dus-o unde se află în prezent să nu fi cunoscut locul ei în Grădina Publică.
Nu este târziu nici acum să-úi revină la loc, iar publicului să i se explice ce
reprezintă ea în realitate pentru a preveni interpretări nedorite”.
Piesa superioară a mesei-rebut are următoarele dimensiuni: D1- 1,74 m,
D2- 1,72 m, g- 0,41 m. Pe suprafaĠa ei se pot observa câteva cavităĠi cu dimensiuni
semnificative, cinci mai pronunĠate, cea mai mare având lungimea de 0,43 m,
lăĠimea de 0,15 m úi adâncimea de 0,08 m. Acestea sunt colmatate în bază cu praf,
care formează un strat subĠire ce poate atinge o grosime de maxim 0,03 m.
Praful, ce păstrează umiditate, s-a transformat în timp într-un sol incipient
în care se dezvoltă briofite (muúchi) úi chiar plante ruderale. Se pot observa în
constituĠia lui úi numeroase radicele úi resturi de frunze descompuse, acumulate aici
de mai mulĠi ani (au fost găsite chiar úi resturi de Ġigară, prezenĠa lor explicându-se
prin faptul că adesea tinerii se aúează pe această masă úi se distrează ascultând
muzică, bând úi fumând). Briofitele se dezvoltă însă majoritar pe marginile
golurilor care conĠin praf. ùi în alveolele mai mici (de pe suprafaĠa sau de pe părĠile
laterale) se acumulează frecvent praf úi muúchi.
Se observă úi existenĠa crustei negre, în special pe suprafaĠa acestei piese úi
mai puĠin pe marginile ei. Ea are o dezvoltare variabilă ca întindere úi ca
intensitate.
Piesa inferioară are următoarele dimensiuni: D1- 1,58 m, D2- 1,55 m, g10,40 m, g2- 0,33 m, g3- 0,32 m. Trebuie făcute însă două precizări privind aceste
mărimi. În primul rând, piesa superioară nu este centrată perfect peste cea
inferioară, la marginile ei observându-se între cele două piese diferenĠe cuprinse
între 0,07 m úi 0,09 m (ce exprimă de fapt diferenĠele între razelor celor doi
„tamburi”). În al doilea rând, masa are o poziĠie înclinată spre sud-vest, din cauza
unei îngropări progresiv mai adânci a ei în sol în această direcĠie. De aceea,
grosimile aparente ale piesei inferioare variază de la maxim 0,40 m în nord úi est, la
0,33 m în sud úi la un minim de 0,32 m în vest.
Pe toată suprafaĠa ei laterală există praf úi nisip fin, micaceu, antrenat din
sol de către ape pluviale. Praful se depozitează úi în numeroasele alveole de mici
dimensiuni, uneori dezvoltându-se aici úi briofite.
În baza piesei dinspre vest se observă o spărtură cu o lungime de 0,56 m,
lăĠimea de 0,07 m úi înălĠimea de 0,05 m (ea reflectă dimensiunile unei bucăĠi
marginale care s-a desprins accidental, probabil în timpul manevrelor din timpul
transportului úi/sau poziĠionării ei).
Trovantul sferoidal nr. 1 (Fig. 6) este poziĠionat pe „piatra de moară nr.1”
úi se află la limita nordică a grădinii cu piese litice, la cca. 1,5 m sud de grilajul
(nordic) ce mărgineúte aleea din faĠa Casei Gănescu. Are următoarele dimensiuni:
L- 0,51 m, l- 0,44 m, g- 0,37 m. În partea sa bazală prezintă o îngustare, sub forma
unei protuberanĠe cvasi-cilindrice (L- 0,05 m, D- 0,32 m), prinsă de un corp de
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mortar de asemenea cvasi-cilindric (úi cu dimensiuni asemănătoare protuberanĠei
respective). Mortarul, ca element de legătură, a fost distrus parĠial úi nu mai asigură
coeziunea cu piatra de moară subiacentă (doar mortarul rămas este mai departe
aderent la trovant).
Trovantul sferoidal este acoperit de briofite (muúchi) úi mai rar de colonii
de licheni. În alveole există depuneri de praf. El este aúezat în poziĠie verticală pe
piatra de moară (având astfel înălĠimea de 0,51 m). După aspectul general (al
alcătuirii: trovant, piatră de moară úi mortar) pare posibil ca cele două piese litice
să fi fost solidare în constituirea uneia dintre cele cinci mese originare din pietre de
moară din grădina Casei Gănescu.
Piatra de moară nr. 1 (Fig. 6) nu este solidară cu „trovantul sferoidal nr.
1” ce stă deasupra ei. Are următoarele dimensiuni: D1- 0,70 m, D2- 0,68 m, g- 0,17
m.
Ea este acoperită aproape în totalitate cu muúchi úi pe alocuri cu licheni, iar
în alveole sunt depuneri de praf. O parte din mortar a rămas aderentă la piesă.
Trovantul sferoidal nr. 2 (Fig. 7) este poziĠionat pe „piatra de moară nr.
2” (dar nu în centrul ei) úi se află spre limita nordică a grădinii cu piese litice, la
cca. 3,5 m sud de grilaj. Are următoarele dimensiuni: L- 0,49 m, l- 0,49 m, g- 0,48
m.
Trovantul aproape sferic nu este solidar cu piatra de moară. El se
prelungeúte în partea sa bazală cu o protuberanĠă cvasi-cilindrică (L- 0,27 m, D0,07 m) care a fost fixată cu mortar (dar care este distrus aproape în totalitate). ùi la
partea superioară a trovantului se observă vagi urme de mortar. El este acoperit pe
alocuri cu muúchi úi mai rar cu licheni, în alveole existând depuneri de praf.
Piatra de moară nr. 2 (Fig. 7) nu este solidară cu „trovantul sferoidal nr.
2”. Are următoarele dimensiuni: D1- 0,99 m, D2- 0,98 m, g- 0,09 m.
Pe suprafaĠa piesei apariĠiile de muúchi úi praf sunt rare, observându-se mai
mult în alveole. Prin faptul că piatra este surprinzător de curată prin comparaĠie cu
trovantul superior úi că pe ea se observă doar vagi urme de mortar, nu pare probabil
ca aceste două piese să fi intrat vreodată împreună în constituĠia vreuneia dintre
mesele din pietre de moară.
Trovantul sferoidal nr. 3 (Fig. 8) este poziĠionat pe „piatra de moară nr.
3” úi se află spre limita vestică a grădinii cu piese litice, la cca. 8,40 m sud de grilaj.
Are următoarele dimensiuni: L- 0,95 m, l- 0,48 m, g- 0,47 m.
Trovantul sferoidal este aúezat în poziĠie verticală pe piatra de moară, dar
nu este solidar cu ea. El prezintă în bază o îngustare, ca o protuberanĠă cvasicilindrică (L- 0,12 m, D1- 0,32 m, D2- 0,32 m), în jurul căreia a fost pus mortar
pentru a-l fixa de piatra de moară subiacentă (mortarul a rămas aderent mai ales la
piatra de moară úi mult mai puĠin la trovant). ùi la partea superioară a trovantului se
observă urme vagi de mortar. Acesta este acoperit cu muúchi úi mai rar cu licheni,
iar în alveole există depuneri de praf.
Cu toate că piatra de moară este mult mai curată decât trovantul sferoidal,
se vede în mod clar că el a fost fixat (cu mortar) de piatra respectivă. Este posibil
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însă ca acest lucru să nu fi fost realizat în perioada 1937-1938, ci să fi constituit o
încercare ulterioară (deci mult mai nouă) de reconstituire a meselor de piatră.
Piatra de moară nr. 3 (Fig. 8) suportă „trovantul sferoidal nr. 3”. Piesa nu
este integrală, din ea lipsind aproximativ o treime. Întreagă ar fi avut dimensiunile:
D1- 0,78 m, g- 0,12 m. Piesa nu este solidară cu trovantul sferoidal, dar are mortar
în zona centrală (sub forma unui manúon) unde a fost pus trovantul. În alveole este
prezent muúchi úi uneori praf.
Trovantul sferoidal nr. 4 (Fig. 9) este poziĠionat pe „piatra de moară nr.
4” úi se află spre zona centrală a grădinii cu piese litice, la cca. 10,00 m sud de
grilaj. Are dimensiunile: L- 0,41 m, l- 0,41 m, g- 0,40 m (piesa se prezintă astfel ca
o sferă cu diametrul de 0,40-0,41 m).
Trovantul este acoperit pe alocuri cu muúchi úi mai rar cu licheni,
observându-se depozite de praf mai ales în jumătatea sa inferioară, ca de altfel úi în
alveole. La partea superioară are fixat un corp de mortar cu o grosime variabilă, ce
poate atinge maxim 0,05 m. Nu pare să fi fost solidar cu piatra de moară
subiacentă.
Piatra de moară nr. 4 (Fig. 9) suportă „trovantul sferoidal nr. 4”. Piesa
este spartă în linie dreaptă, cam la o pătrime de margine. Are următoarele
dimensiuni: D1- 0,78 m, D2- 0,77 m, g- 0,14 m.
Ea prezintă un depozit de praf úi nisip fin în zona centrală (peste care stă
trovantul). În spărtura ei au crescut plante ruderale de mici dimensiuni. Piesa nu
este solidară cu trovantul sferoidal úi nici nu apar urme de mortar pe ea.
Trovantul sferoidal nr. 5 (Fig. 10) este poziĠionat pe „piatra de moară nr.
5” (nefiind fixat pe ea) úi se află spre nordul grădinii cu piese litice, la cca. 5,80 m
sud de grilaj. Are următoarele dimensiuni: L- 0,38 m, l- 0,32 m, g- 0,30 m.
Trovantul are ataúat în partea sa bazală un corp de mortar cu o grosime de
aproximativ 0,10 m. Este acoperit pe alocuri cu muúchi úi licheni, observându-se
depozite de praf pe suprafaĠa sa (în pătrimea inferioară) úi în alveole. Forma lui
uúor elipsoidală coroborată cu dimensiunile sale mai reduse în comparaĠie cu
ceilalĠi trovanĠi sferoidali conectaĠi la pietrele de moară sugerează faptul că el nu a
intrat în mod real în compoziĠia vreunei mese din pietre de moară brâncuúiene (deci
a fost fixat cu mortar mai târziu, după plecarea lui Brâncuúi din Târgu-Jiu), ci că se
poate alătura mai degrabă trovanĠilor polimorfi.
Piatra de moară nr. 5 (Fig. 10) suportă „trovantul sferoidal nr. 5”, fără a fi
solidară cu el. Are următoarele dimensiuni: D- 0,80 m, g- 0,10 m. Este acoperită pe
aproape toată circumferinĠa cu depozite de praf úi de nisip fin. Pe suprafaĠă úi
uneori pe circumferinĠă apar muúchi. Grosimea ei redusă úi aspectul uúor bombat
pledează pentru poziĠia ei de tăblie a uneia din mesele brâncuúiene.
Trovantul sferoidal nr. 6 (Fig. 11) este poziĠionat pe „piatra de moară nr.
6” (fără a fi solidar cu ea) úi se află spre nordul grădinii cu piese litice, la cca. 4,90
m sud de grilaj. Are dimensiunile următoare: L- 0,46 m, l- 0,42 m, g- 0,40 m.
Trovantul este acoperit pe alocuri cu muúchi úi cu licheni úi prezintă în
alveole depozite de praf úi muúchi. El are prins în partea sa bazală un corp de
mortar cu o grosime de aproximativ 0,05 m, corp care nu este fixat de piatra de
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moară subiacentă, dar care, Ġinând cont de conformaĠie, dă impresia că a aparĠinut
unei îmbinări originare. După aspectul general úi modul de îmbinare a pieselor este
posibil ca trovantul úi piatra de moară să fi aparĠinut unei aceleiaúi mese.
Piatra de moară nr. 6 (Fig. 11) suportă „trovantul sferoidal nr. 6”. Are
următoarele dimensiuni: D1- 0,92 m, D2- 0,90 m, g- 0,12 m.
Piesa este acoperită pe aproape toată circumferinĠa cu depozite de praf úi
nisip fin, iar pe suprafaĠa ei apar uneori muúchi. Ea nu este solidară cu trovantul
sferoidal (prin intermediul mortarului fixat de acesta), deúi pare să fi fost în acest
fel la origine.
Piatra de moară nr. 7 (Fig. 12) este situată spre centrul grădinii cu piese
litice, la cca. 10,00 m sud de grilaj úi la cca. 0,55 m est de „piatra de moară nr. 4”.
Are următoarele dimensiuni: D- 0,81 m, g- 0,08 m.
Piesa este spartă úi circa o treime din ea s-a separat uúor (la 0,01- 0,02 m)
faĠă de corpul principal. La unul dintre capete lipseúte puĠin din material (care nu
mai poate fi regăsit acum), dizlocat probabil în urma unei lovituri primite sau prin
cădere, când piatra s-a spart. Pe ea este poziĠionat un fragment dintr-un corp de
mortar acoperit cu muúchi (fragmentul are grosimi cuprinse între 0,08 m úi 0,14 m
úi pare desprins dintr-un paviment format din nisip, pietriú úi ciment).
Piatra de moară nr. 8 (Fig. 13) este situată spre centrul grădinii cu piese
litice, la cca. 8,50 m sud de grilaj úi suportă, indirect, „trovantul polimorf nr. 3”
(numit aici „Broască ghemuită”). Are următoarele dimensiuni: D1- 0,87 m, D20,86 m, g- 0,06 m.
Piesa este spartă în linie dreaptă, în două jumătăĠi aproximativ egale, la unul
din capete lipsind un fragment centimetric de material litic. În zona spărturii (de
0,02-0,03 m) s-a acumulat sol úi pe el au crescut plante ruderale de dimensiuni
reduse.
Pe piatra de moară se află un corp de mortar voluminos (g1- 0,08; g2- 0,14
m), iar pe acesta este poziĠionat trovantul „zoomorf”. Acesta din urmă apare aici
accidental, fiind evident faptul că el nu a intrat vreodată în constituĠia vreunei mese
brâncuúiene. De altfel, un indiciu în acest sens este úi faptul că respectivul corp de
mortar nu este solidar nici cu piatra de moară, nici cu trovantul.
Trovantul polimorf nr. 1 („Ciupercă”) (Fig. 14) este situat spre nordvestul grădinii cu piese litice, la cca. 3,80 m sud de grilaj. Are dimensiunile: L0,48 m, l- 0,47 m, g- 0,44 m.
Trovantul are o formă generală sferoidală, dar prezintă două protuberanĠe
cvasi-cilindrice de dimensiuni centimetrice (prima, mai dezvoltată, are
dimensiunile de L- 0,04 m, D- 0,30 m, iar cea de-a doua are dimensiunile de L0,04 m, D- 0,14). Indiferent pe care protuberanĠă este poziĠionat, aspectul general al
trovantului este de ciupercă. El este acoperit pe alocuri cu muúchi úi licheni.
Trovantul polimorf nr. 2 („Melc cu coarnele scoase”) (Fig. 15) se află
spre nord-vestul grădinii cu piese litice, la cca. 6,80 m sud de grilaj. Dimensiunile
sale sunt: L- 0,44 m, l- 0,33 m, g- 0,29 m.
Forma trovantului poate fi asimilată cu cea a unui melc cu coarnele scoase.
El este acoperit pe alocuri cu muúchi úi mai rar cu licheni. La partea superioară, pe
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o mică suprafaĠă, materialul este uúor dislocat. În bază el are ataúat un corp
discoidal de mortar, cu o grosime cuprinsă în intervalul 0,02-0,04 m.
Trovantul polimorf nr. 3 („Broască ghemuită”) (Fig. 16) este situat spre
centrul grădinii cu piese litice, la cca. 8,50 m sud de grilaj úi este poziĠionat pe
„piatra de moară nr. 8”, deasupra unui corp de mortar la care nu aderă.
Dimensiunile sale sunt: L- 0,42 m, l- 0,39 m, g- 0,24 m.
Forma trovantului poate sugera poziĠia unei broaúte ghemuite. Piesa este
acoperită cu muúchi pe aproape o treime din suprafaĠă, iar la partea sa inferioară úi
în alveole úi crăpături s-au acumulat depuneri de praf.
Având un aspect polimorf (cu trimitere spre zoomorf), este evident că
trovantul nu a intrat în constituĠia vreunei mese brâncuúiene, dar unele zgârieturi
de pe partea lui superioară sugerează faptul că s-a încercat probabil, cândva
(neinspirat), transformarea lui într-un picior al mesei. Un indiciu este úi faptul că
este acoperit de muúchi pe o mare parte din suprafaĠă, fapt ce nu se observă, în
general, la trovanĠii sferoidali.
Trovantul polimorf nr. 4 („Melc cu cochilie”) (Fig. 17) este situat spre
nord-estul grădinii cu piese litice, la cca. 2,70 m sud de grilaj. Forma lui sugerează
un melc cu cochilie (dar úi o broască Ġestoasă). Are următoarele dimensiuni: L0,44 m, l- 0,37 m, g- 0,28 m.
Piesa este acoperită cu o biocrustă verzuie úi pe alocuri cu muúchi úi licheni,
având depuneri de praf úi nisip fin la partea inferioară. În bază are ataúat un corp de
mortar, cu aspect plat, cu o grosime de cca. 0,02 m.
1.2. Muzeul de Artă din Parcul Central
Trovantul polimorf nr. 1 („Muză”) (Fig. 18) aminteúte de lucrarea
brâncuúiană O Muză. Are următoarele dimensiuni: L- 0,36 m, l- 0,22 m, g- 0,21 m.
Este acoperit pe aproape toată suprafaĠa sa cu o biocrustă verzuie, cu muúchi úi cu
licheni. Pe alocuri apare úi crusta neagră.
Trovantul polimorf nr. 2 („ùapcă”) (Fig. 19) aminteúte de forma unei
úepci cu cozoroc úi are următoarele dimensiuni: L- 0,26 m, l- 0,20 m, g- 0,18 m. Pe
aproape toată suprafaĠa sa este acoperit cu o biocrustă verzuie, cu muúchi úi cu
licheni. În bază apare úi crusta neagră.
Trovantul polimorf nr. 3 („Prometeu”) (Fig. 20) are un aspect sferoidal
úi aminteúte de lucrarea brâncuúiană Prometeu. Are următoarele dimensiuni: L0,24 m, l- 0,25 m, g- 0,22 m. Este acoperit pe majoritatea suprafaĠei sale cu o
biocrustă verzuie úi cu muúchi. Crusta neagră apare rar úi este mai greu vizibilă. Se
observă depuneri de praf într-o alveolă cu diametrul de cca. 0,01 m.
Trovantul polimorf nr. 4 („ğestoasa”) (Fig. 21) are aspectul general de
plăci juxtapuse úi sugerează în acest fel o broască Ġestoasă. Are dimensiunile: L0,32 m, l- 0,24 m, g- 0,21 m. Este acoperit pe cea mai mare parte a suprafaĠei sale
cu o biocrustă verzuie, cu muúchi úi cu licheni. Pe alocuri apare úi crusta neagră, iar
la contactul între „plăci” se pot observa depuneri de praf.
Trovantul polimorf nr. 5 („Nicovală”) (Fig. 22), prin aspectul său masiv
(cvasi-cilindric), cu partea superioară foarte netedă úi uúor alungită, poate sugera
forma unei nicovale. Are dimensiunile: L- 0,26 m, l- 0,21 m, g- 0,23 m. Pe aproape
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toată suprafaĠa sa este acoperit cu o biocrustă verzuie, cu muúchi úi cu licheni. Pe
alocuri apare úi crusta neagră.
1.3. Colegiul Economic „Virgil Madgearu”
Trovant polimorf („JilĠ”) (Fig. 23) poate sugera, prin aspectul său general,
forma unui scaun înalt cu spetează (jilĠ). Are dimensiunile: L- 0,54 m, l- 0,35 m, g0,32 m. El este văruit úi este aúezat în poziĠie verticală, centrat deasupra unei pietre
de moară.
Piatra de moară (Fig. 23) are dimensiunile: D1- 0,76 m, D2- 0,75 m, g0,12 m. Ea este văruită úi suportă trovantul polimorf „JilĠ”.
Pentru a se înĠelege creaĠia artistică din grădina Casei „Barbu Gănescu”,
este necesară mai întâi cunoaúterea anumitor aspecte privind mentalitatea artistică a
lui Constantin Brâncuúi, ca úi influenĠele unor miúcări de avangardă exercitate
asupra sa la Paris.
2. Brâncuúi úi avangardele artistice de la începutul secolului XX
Brâncuúi este considerat astăzi de mulĠi istorici úi critici de artă un „artist
independent”, care a creat o artă „universală” 6 úi „independentă”, ce a fost punctul
de plecare al întregii sculpturi moderne 7 . Aceste opinii par justificate, deoarece el
nu s-a ataúat, de fapt, niciunei miúcări de avangardă din anii în care se forma la
Paris, preferând (úi preĠuind) viaĠa úi munca solitare, aflate sub semnul unei libertăĠi
la care mereu aspira. Cu toate acestea, limbajul formal al artei sale pare uneori
destul de asemănător cu cel al altor curente ce doreau înnoirea revoluĠionară a artei.
De aceea, mulĠi reprezentanĠi importanĠi ai unor astfel de miúcări, considerabil
diferite între ele, l-au revendicat pe acest artist care rămânea, totuúi, atât de
individual în demersul său, deoarece aspiraĠia (de natură spirituală) a artei sale la
„simplitate”, „unitate”, „sinteză” úi „totalitate” diferea de accidentalul, iluzoriul úi
efemerul pe care le căutau multe dintre astfel de curente contemporane lui. De
altfel, Brâncuúi mărturisea în acest sens: „Eu nu sunt nici surrealist, nici cubist, nici
baroc, nici altceva de soiul acesta. Eu cu noul meu, vin din ceva foarte vechi” (apud
Grigorescu, p.81).
Cu toate că încercările de a-l aúeza pe Brâncuúi într-unul din curentele
artistice de la începutul secolului XX au eúuat, nu se pot însă exclude influenĠele pe
care artistul le-a primit de la unele dintre acestea. Iar cunoaúterea ideilor de
avangardă preluate de el se poate dovedi foarte utilă în vederea înĠelegerii
semnificaĠiei ansamblului de piese litice supus acestui studiu.
Brâncuúi era foarte independent, dar acest lucru nu implica neapărat úi
dorinĠa lui de a se izola de contemporanii săi, útiut fiind faptul că el era, de fapt,
„un om de lume” úi că „în anii ‘20, artiútii avangardei îl cunoúteau toĠi pe Brâncuúi
úi s-au dus toĠi cel puĠin o dată în atelierul său” (Tabart, p.38). Mărturiile
numeroúilor vizitatori de după război concordă asupra viziunii sculptorului privind

6
7

Deoarece a dezvoltat un limbaj universal al formelor.
Începând cu Sărutul din 1907, determinat de o mutaĠie radicală în mentalitatea sa artistică.
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un loc organizat conform principiilor sale artistice úi filosofice (impresia generală
asupra atelierului era de „ambianĠă unică”, dominată de alb).
Marielle Tabart, responsabilă pentru o lungă perioadă de timp de „Atelier
Brancusi” din cadrul Centrului „Georges Pompidou” din Paris, relevă adevărata
funcĠie a atelierului artistului din Impasse Ronsin, pe care o pune în paralel cu
unele idei ale avangardei: „Brâncuúi a visat mereu să mărească sculpturile sale la
scară monumentală úi de a le ridica în exteriorul atelierului său; singurul proiect
finalizat în timpul vieĠii sale este ansamblul de la Târgu-Jiu – Coloana fără sfârúit,
Poarta Sărutului, Masa Tăcerii – realizat în 1937-1938 în Ġara sa natală. Cu toate
acestea, între pereĠii atelierului său sculptorul reuúi să-úi impună viziunea unei
ambianĠe totale, destinând vizitatorului experienĠa operei sale ultime, aceea a
locului său de muncă úi de viaĠă. Clauzele testamentului, reconstituirea atelierului
cu tot conĠinutul său («opere, schiĠe, mese de lucru, scule, mobile… ») confirmă
acestuia caracterul de «operă de artă totală», concepută în aceeaúi vreme – anii ‘20
– de către artiúti destul de diferiĠi ca Mondrian úi Schwitters. Aceútia, dezvoltând
simbolul în casele lor atelier (Merzbau-l lui Schwitters), unul transformând
atelierul său într-o compoziĠie plastică în sine, celălalt reciclând obiectele din
exterior într-o continuă úi perpetuă miúcare, creând amândoi o nouă realitate, un
ansamblu complet rezultat al legăturii operei cu locul său de creaĠie” (Ibidem,
p.26).
Trebuie să adaug aici că proiectul de care vorbeúte cercetătoarea nu este
singurul de acest fel, deoarece tot la Târgu-Jiu, în spaĠiul deschis al grădinii Casei
„Barbu Gănescu” unde Brâncuúi a locuit temporar, el a realizat úi ansamblul format
din trovanĠi úi mese din pietre de moară ce face trimitere, de asemenea, la opere din
atelierul său: sculpturi cu nume de animale (cu forme ce sugerează ideea lor în
sine) úi mese din gips (în număr de trei). TrovanĠii polimorfi au cel mai frecvent un
aspect zoomorf (de melc, broască ghemuită, broască Ġestoasă) or, este útiut că
Brâncuúi îúi numea sculpturile „animale” úi le aranja în cadrul unor ansambluri
(pentru ca, probabil, să le pună în evidenĠă mai bine semnificaĠiile lor úi
conexiunile între ele). În acest sens spunea: „Trăiesc, acum, ca într-un deúert –
singuratic, cu animalele mele (Zărnescu, p.115), înĠelegându-le nu numai ca
simboluri („«Cocoúul» meu nu e cocoú, «Pasărea» mea nu este pasăre. Sunt
simboluri”; Georgescu-Gorjan, p.120), ci úi ca forme posedând o viaĠă sui-generis
(„Pasărea zboară, cocoúul cântă”; Idem) care trimit spre absolut: („Vreau să înalĠ
totul dincolo de pământ... Vreau ca pasărea mea să umple tot văzduhul, să exprime
marea eliberare”; Ibidem, p.136).
Realizarea unei astfel de colecĠii de obiecte litice la Casa Gănescu, sugerând
plante úi animale, demonstrează încă o dată respectul artistului pentru natură, pe
care arta sa o avea ca sursă în mare măsură, după cum úi mărturisea: „Eu am căutat
mereu naturalul, frumosul primar úi direct, nemijlocit úi etern!” (Zărnescu, p.115).
TrovanĠii polimorfi îi aminteau lui Brâncuúi de unele opere ale sale (în special din
seria ovoidelor) úi trimiteau la conceptele brâncuúiene care au stat la baza
elaborării lor, în sensul realizării unei naturi sui-generis: „El renunĠă total la
modelul individual pentru o nouă «Natură», regăsită în legitatea sa adâncă úi
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secretă; realizează astfel un volum simplu, eliminând caracterul fortuit al oricărei
realităĠi particulare. Concomitent, el se depărtează progresiv úi de patosul expresiei,
făcând să triumfe, într-un fel nou, sublim, disciplina spiritului asupra efervescenĠei
materiei. Forma, nemaipurtând «geniala» pecete a mâinii artistului, devine
impersonală, iar volumul, în deplin acord cu posibilităĠile expresive ale
materialului, pare să se înalĠe, într-o mare liniúte, din propriul său tărâm. Această
voinĠă de obiectivitate se conjugă cu o întoarcere la simplitatea elementară, unde
stereometria úi organicul fuzionează” (Giedion-Welcker, p.27-28).
Sculpturile animaliere nonfigurative (forme esenĠializate de animale, văzute
adesea în miúcare, precum Păsărea în văzduh, Cocoúul, Peútele, ğestoasa
zburătoare) pot fi puse în legătură úi cu desenele unor animale (realizate cu umor)
cu care Brâncu܈i a ilustrat, în 1929, volumul de poezii Plante Юi animale - Terase
de Ilarie Voronca (Brezianu, p.38), un reputat poet român de avangardă 8 . Aceasta
ar putea dovedi afinitatea lui Brâncu܈i cu avangarda românească din perioada
interbelică (care-l recunoútea, astfel, ca „unul de-al lor” ce atinsese o înaltă cotă
artistică la vremea respectivă) úi faptul că a fost un promotor al acesteia. Acest
interes al artistului trebuie văzut úi în contextul prieteniei sale cu Tristan Tzara úi cu
avântul internaĠional al miúcării dadaiste.
Legăturile strânse ale lui Brâncuúi cu miúcarea dadaistă úi influenĠele pe
care le-a suferit din această direcĠie, datorită amplorii úi profunzimii lor se cer însă
prezentate într-un capitol separat.
3. Brâncuúi úi miúcarea dadaistă
InfluenĠele dadaiste în opera lui Brâncuúi s-au constatat în modul de
reconfigurare continuă a „grupurilor mobile” (ce Ġin de estetica dadaistă), tehnica
asamblării, crearea de obiecte-sculpturi úi de obiecte umoristice, semnarea unor
manifeste dadaiste în anul 1921, prietenii strânse cu exponenĠi de primă mână ai
miúcării dadaiste (Marcel Duchamp, Tristan Tzara, Man Ray, Francis Picabia),
simpatia lui cunoscută pentru unele idei Dada úi înclinarea sa spre arhetip. Brâncuúi
se confesa în acest sens, scriind pe o fotografie: „Dada ne va readuce lucrurile la
timpul nostru” (vezi detalii în Balaú 2, p.102 úi Buliga 1, pp.127-130).
Scopul miúcării Dada înfiinĠată la Zürich (printre membrii erau Marcel
Iancu, Tristan Tzara, Jean Arp, Richard Hulsenbeck) era de a fonda o miúcare
internaĠională în artă úi literatură, care utiliza ridicolul úi nonsensul pentru a oglindi
ceea ce era considerat fără sens de către lumea modernă. Angajamentul lor obiúnuit
era „neîncrederea în civilizaĠie úi intenĠa lor de a provoca noĠiunile tradiĠionale de
artă. Ca o consecinĠă, dadaiútii progresau în a crea un nou vocabular úi limbaj
artistic care ar fi protestat împotriva ororilor Primului Război Mondial úi ar fi
condamnat cultura occidentală pentru corupĠia ei morală, în acceptarea úi
propagarea acestui război. Persiflarea dadaiútilor strigă în pustiu úi regresează în
inocenĠa copilăriei, cu speranĠa útergerii tablei úi lansării unei noi culturi de la zero”
(vezi Dada).

8

Ilarie Voronca a frecventat atelierul lui Brâncuúi úi grupul lui de prieteni pentru aproape două
decenii (din coresponden܊a celor doi se constată úi prietenia care se legase între ei).

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

586
Încă de la început, dadaiútii au utilizat úocul, provocarea úi iraĠionalitatea, ca
arme împotriva unei culturi care trecea cu vederea că avea loc o „crima
industrializată”. Ei au devenit „artiúti anarhiúti” (unii dintre dadaiúti din Zürich s-au
întors la Berlin după război, unde miúcarea Dada germană a devenit asociată cu
stânga politică) care-úi băteau joc de „seriozitatea”, formalitatea úi „sanctitatea”
artei tradiĠionale. SoluĠia lor era de-a curăĠa cultura occidentală úi de-a o înlocui cu
o nouă „elementaritate”, care ar fi salvat omenirea de ea însăúi. Această nouă artă
trebuia să fie precum arta copiilor, „anonimă, colectivă úi născută din spontaneitate,
hazard úi provocare” (Idem). De asemenea, „dadaiútii echilibrau seriozitatea cu
care ei percepeau situaĠia neplăcută a omului modern, cu râsul. Ei au luat râsul în
serios, care a devenit expresia dispreĠului lor pentru ipocrizia lumii moderne. ùi
astfel dadaiútii au continuat să ridiculizeze totul prin crearea unei anti-arte úi, prin
urmare, provocând un infern public úi ofensând opinia publică” (Idem).
Fiecare dadaist a explorat sui-generis natura spontaneităĠii úi a hazardului.
Folosirea hazardului a deschis o nouă dimensiune importantă în artă: tehnica
asociaĠiilor libere, suite fragmentare de gândire, juxtapuneri neaúteptate de cuvinte
úi sunete. Jean Arp spunea în acest sens: „Legea hazardului, care îmbrăĠiúează toate
celelalte legi úi care este la fel de insondabilă pentru noi ca úi profunzimile din care
toată viaĠa răsare, poate fi înĠeleasă doar printr-o completă abandonare
inconútientului. SusĠin că oricine se supune acestei legi dobândeúte viaĠa perfectă”
(apud Dada).
Românul Marcel Iancu folosea orice obiect găsit (sârmă, fir, pană) pe care
viaĠa i-l punea în cale, úi-l încorpora în propria sa operă de artă. Folosirea
hazardului avea úi scopul de-a restabili operei de artă puterea magică primară, întro epocă a necredinĠei. Pentru dadaiúti, această putere originară trebuia să fie
reinstaurată, pentru că ea fusese distrusă de către o cultură care protejase utilizarea
raĠiunii mai presus de orice. Se consideră că „moútenirea dadaistă” consta, de fapt,
„în a repune balanĠa între raĠiune úi anti-raĠiune, sens úi nonsens, ordine úi hazard,
conútient úi inconútient” (Idem).
Marcel Duchamp (unul din liderii dada de la New York) a fost cel care a
inventat primele ready-made („obiect gata făcut”), mai întâi la Paris (1913, 1915) úi
apoi la New York, în 1917, când va expune pe cel care-l va face celebru. Este
vorba despre un pisoar de porĠelan, poziĠionat orizontal, intitulat Fountain úi trimis
comitetului organizator al expoziĠiei Artiútilor IndependenĠi, care însă îl refuză,
ceea ce provoacă demisia lui Duchamp (deoarece criticii erau de fapt niúte
„ipocriĠi”, care nu erau cu adevărat interesaĠi de libertatea artistică). El va spune
mai târziu (în 1961): „Dada era o negare úi un protest. Asta nu mă interesa în mod
deosebit […] Fântâna mea nu era o negare: am încercat numai să creez o nouă idee
pentru un obiect despre care toată lumea credea că útie ce e. Orice poate fi altceva,
asta am vrut eu să demonstrez” (apud Dachy, p.73).
Este semnificativ articolul din revista The Blind Man despre „Cazul Richard
Mutt” (Fountain era semnată: „R. Mutt, 1917”): „Că domnul Mutt va fi fabricat ori
nu fântâna cu propriile-i mâini n-are nici o importanĠă. El a ALES-O. A luat un
obiect din viaĠa de zi cu zi, l-a pus într-o situaĠie în care funcĠia úi semnificaĠia lui
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utilitară trebuie să fie uitate, sub un nou titlu úi un nou punct de vedere – úi a creat
o nouă gândire asupra acestui obiect” (Idem, p.71).
Plecând de la forma inedită a pisoarului orizontal, Louise Norton scrie
articolul „Buddha din baie”, ce se vrea o analiză estetică a obiectului. Inclusiv
Apollinaire va publica (în Le Mercure de France) despre această imagine a lui
Buddha.
Duchamp avea probabil úi scopul de-a úoca percepĠia estetică a publicului,
prezentând cu ironie „aspecte ale mediului de existenĠă aúa cum se prezintă el întrun moment în care standardizarea úi artificializarea acestuia erau un fapt împlinit.
Nu întâmplător, artistul făcea o deosebire între lucrările ready-made úi « obiectele
găsite » pentru că acestea din urmă pot să aparĠină naturalului, iar el dorea să aducă
în discuĠie artefactele, obiectele produse de om” (Prut, p.375).
Oricum, acest scandal al pisoarului - obiect de artă i-a încurajat pe
Duchamp, Man Ray úi Picabia de-a continua subversiunea lor artistică, forĠând în
continuare limitele, iar procedeul „obiectelor găsite” a fost rapid îmbrăĠiúat de
miúcarea Dada (fiind utilizat, de exemplu, de Man Ray úi Francis Picabia care l-au
combinat cu arta tradiĠională). O teorie critică recentă argumentează că simpla
desemnare úi relocare a oricărui obiect (inclusiv cele de tip ready-made) constituie
o modificare a acestuia, deoarece schimbă percepĠia noastră asupra utilităĠii, duratei
de viaĠă úi statutului său. Desemnarea obiectului găsit drept obiect de artă este
aproape întotdeauna consolidată (susĠinută) de un anume titlu, ce dă o nouă idee
despre acesta, schimbându-i astfel sensul. Există de obicei úi un anumit grad de
modificare a obiectului găsit, dar nu întotdeauna în măsura de a nu mai putea fi
recunoscut deloc, aúa cum este cazul unui ready-made (vezi Found object).
În British Dictionary, definiĠia de astăzi pentru objet trouvé este: „Orice
obiect obiúnuit considerat dintr-un punct de vedere estetic”. În dicĠionarul
Merriam-Webster explicaĠia este uúor nuanĠată: „Obiect aruncat sau natural, găsit
din întâmplare, considerat a avea valoare estetică”. Se face precizarea suplimentară:
„Termenul intră în engleză la începutul secolului 20, într-un timp în care mulĠi
artiúti au contestat ideile tradiĠionale despre natura artei adevărate. Suprarealiútii úi
alĠi artiúti, de pildă, au considerat că orice obiect poate fi o operă de artă dacă o
persoană îi recunoaúte valoare estetică. « Objet trouvé » se poate referi la obiecte
formate în mod natural, a căror frumuseĠe este rezultatul forĠelor naturale, precum
úi la obiecte create de om (cum sunt căzi de baie, maúini hârbuite sau deúeuri
metalice) care nu au fost create la origine sub formă de artă, dar sunt prezentate ca
atare”.
Aúadar, Ready-made (neologism inventat de Duchamp) este considerat o
mostră extrasă din cotidian, în care obiectul îúi pierde sensul uzual, căpătând un
altul în sfera artei (altfel spus, se creează o „mutaĠie artistică” sui-generis, deoarece
obiectul suferă o schimbare de semnificaĠie: de la una funcĠională, la una ce Ġine de
artă). Această operaĠiune, prin care un obiect gata fabricat úi disponibil în mod
curent este selectat de către artist pentru a-l ridica la rang de operă de artă, a primit
numele de pointing de la inventatorul ei. Există úi noĠiunea de ready-made
modificat: „un ready-made este numit astfel atunci când artistul intervine asupra
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obiectului ales, sau îi adaugă alte elemente” (vezi Arta suprarealistă, p.294). În
fine, vorbim úi despre objets trouvés („obiecte găsite”), care sunt în fapt readymade, dar care aparĠin lumii naturale, fără să fie create sau să sufere vreo
intervenĠie a omului.
După cum se útie, lui „Brâncuúi îi plăcea să realizeze compoziĠii în
« grupuri mobile », combinând sculpturi úi socluri diferite, schimbându-le apoi
amplasarea, împerecherea, ca niúte montaje sau colaje. Aceste grupuri mobile nu au
fost perenizate decât prin fotografiile ce le reprezintă” (vezi Marc Lenot, apud
BrâncuЮi la Centrul Pompidou: noi faаete ale unui artist multiplu). Se consideră
că prin „plasarea ܈i repozi܊ionarea sculpturilor în atelier, Brâncu܈i crea compozi܊ii
complexe, care adeseori încorporau o iluminare extremă, reu܈ind astfel, nu numai
să confere o personalitate unică fiecărei lucrări în parte, ci să creeze ܈i un sentiment
de familie, o comuniune între operele din atelier. Făcându-܈i propriile fotografii,
Brâncu܈i de fapt, î܈i prezenta lucrările asa cum î܈i dorea el să fie văzute de către
noi” (vezi BrâncuЮi la New York 1913-2013). Este interesantă în acest sens úi
percep܊ia lui Brâncu܈i asupra arhitecturii New York-ului: „Manhattanul este
atelierul meu la scară largă. Nimic nu este static, nimic nu este fix. Toate aceste
clădiri ܈i forme sunt inter܈anjabile ܈i se pot mi܈ca la fel cum experien܊a evoluează
܈i se modifică” 9 (Idem).
Se útie, de altfel, că Brâncuúi schimba „mereu locul obiectelor din atelier,
fotografiindu-le în diferite configuraĠii 10 úi creând de fapt o sculptură ambientală
imensă. Îl tulbura peste măsură modificarea acesteia, când vindea vreo piesă. Multe
din elementele individuale din această «instalaĠie» îúi aveau originea în tradiĠiile de
baútină ale lui Brâncuúi; cu toate acestea, felul în care se juca cu ele era pe deplin
influenĠat de estetica dadaistă a anilor ‘20” (Balas 1, p.8). În acest context devine
semnificativ faptul că în anul 1921, Brâncuúi a luat parte la festivalul dadaist de la
Paris úi a semnat câteva manifeste ale dadaiútilor. ùi tot în „anii douăzeci, atelierul
său devenise o adevărată scenă a modernităĠii. Aici se întâlneau Marcel
Duchamp 11 , Francis Picabia, Tristan Tzara, Erik Satie úi mulĠi alĠii. În ambianĠa
atelierului erau improvizate adevărate dezbateri pe teme diverse, cum ar fi,
bunăoară, arta, viaĠa culturală pariziană, muzica, fenomenul Dada” (Lemny,

9

Jerome Neutres remarca faptul că New York-ul a fost practic unul din locurile în care cariera lui
Brâncu܈i s-a desfă܈urat, fapt recunoscut chiar de către artist: „Fără americani nu a ܈fi reu܈it
niciodată să creez toate acestea, probabil ca nici nu a ܈fi existat”, declara el în 1955 ziarului New
York Times, cu prilejul primei sale retrospective de la muzeul Guggenheim. Se apreciază că încă „de
la prima lor sosire pe pământ american în 1913, sculpturile lui Constantin Brâncu܈i au avut un
public numeros ܈i entuziast la New York, toate lucrările fiind vândute într-un interval de timp foarte
scurt. « Cu expozi܊ia de la Armory a început de fapt cariera lui Brâncu܈i », spune Kasmin. Fara
îndoială, americanii au în܊eles de la început profunzimea demersului artistic brâncu܈ian, 90 la sută
din lucrările vândute în timpul vie܊ii sale fiind în Statele Unite” (vezi BrâncuЮi la New York 19132013).
10
În fapt „asocieri semnificative” ale unor lucrări.
11
Brâncuúi a avut un contact permanent cu Marcel Duchamp, considerat spiritul cel mai liberal al
vremii sale (care îl ajuta pe Brâncuúi să-úi vândă lucrările, fiind oarecum impresarul său).
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Velescu, p.34). De altfel, Brâncuúi apare úi într-o fotografie împreună cu Marcel
Duchamp úi Tristan Tzara (apud Brezianu, p.44).
Este posibil ca úi aplecarea lui Brâncuúi spre arhetip să fie datorată de
asemenea unor influenĠe dadaiste, Principesa X fiind o mărturie în acest sens,
deoarece el considera că aceasta „reuneúte într-un singur arche-type, toate efigiile
feminine de pe acest pământ”, fiind „chiar eternul feminin al lui Goethe, úlefuit,
redus până la esenĠa sa” (apud Zărnescu, p.104).
Există úi cugetări ale artistului privind miúcarea Dada, unele scrise în stil
dadaist, aúa cum ar fi: „nu este decât ideea cine este Dada – restul este sclavie –
însă sculptura Dada este tot ce trăieúte fără piedică” (apud Lemny, Velescu, p.73).
Arta (adevărată) „trebuie să fie universală úi accesibilă la toĠi” (Idem, p.65) úi nu
înseamnă numai libertate absolută, ci úi adevăr absolut: „arta nu este o minciună ea
este adevărul absolut” (Idem, p.64). Nu toĠi văd însă acelaúi lucru într-o operă de
artă, deoarece „arta este o oglindă în care fiecare vede ceea ce el gândeúte” (Idem,
p.72). Pe o pagină de carnet scria: „manifestările dada nu sunt doar afiúe 12 / Dada
nu face afaceri/ Dada vă aduce bucurie/ Dada vă distrează/ Dada vă curăĠă creierul/
Zeul Dada vă aduce cheia Paradisului” 13 (Idem, p.73).
Respectul pentru material úi pentru elementul primordial poate să-l apropie,
de asemenea, de dadaiúti. Astfel, în unele din lucrările sale, „el dă impresia că
asamblează bucăĠi de lemn găsite întâmplător, pe care vârsta úi úansa le-au redus la
o stare fundamentală, material care pare a-úi avea propria lui viaĠă, refractar la
voinĠa estetică a artistului úi niciodată complet supus acestuia […] Opera lui
anticipează romantismul materialelor care apare din nou în aceea «sculptură găsită»
a suprarealiútilor úi în «sculptura deúeurilor» din deceniul al úaselea” (Goldwater,
p.312-313).
Edith Balas a analizat temeinic influenĠele dadaiste din opera lui Brâncuúi :
„Tehnica asamblării, crearea de obiecte-sculpturi úi obiecte umoristice úi
participarea în cadrul evenimentelor dadaiste, toate atestă implicarea lui Brâncuúi
în idealurile dadaismului. În mod similar, se poate vedea o sursă dadaistă în ideea
prezentării Sculptură pentru orbi într-o geantă în aúa fel încât ea nu putea fi văzută,
ci doar simĠită cu mâinile atunci când a fost expusă în New York în 1917. ùi în cel
puĠin o ocazie Brâncuúi a creat o lucrare în întregime plecând de la obiecte găsite, o
lucrare destinată să fie temporară úi ironic intitulată – toate caracteristici ale multor
lucrări de artă dadaistă. Aceasta a fost Templul Crocodilului, o asamblare din
resturi de lemne plutitoare de pe plaja din Saint-Raphaël pe care Brâncuúi a
fotografiat-o în 1924. El a trimis la prietenii săi copii ale fotografiei cu înscrisul
«Templul Crocodilului pe care l-am făcut prin magie în deúert (fără glumă)… C.
Brâncuúi», lăsând neclar dacă el a pus de fapt bucăĠile de lemn împreună sau pur úi
simplu le-a găsit în configuraĠia lor fotografiată, poate văzând o similaritate între
acest fenomen úi propriile lui configuraĠii de lemn, úi de aceea, în maniera lui
Duchamp, úi-a pus semnătura pe colecĠia de resturi de lemne. Oricare alternativă

12
13

Adică manifestări ostentative.
Textele le-am preluat exact în forma prezentată din sursa citată, fără corectare tacită.
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indică o apreciere a extinderii dadaiste a posibilităĠilor artistului. Atitudinea lui
Brâncuúi privind miúcarea dadaistă úi pe Duchamp poate fi în sfârúit caracterizată
prin sculptura sa Socrates (1923), probabil numită din pricina lui Eric Satie care a
dat naútere acestei porecle. Sculptorul l-a fotografiat pe Socrates Ġinând în echilibru
o Cupă pe capul său – o aluzie umoristică a cupei lui Socrate cu cucută. În colĠul
din dreapta sus a schiĠei sculpturii, Brâncuúi a scris «Dada ne va readuce lucrurile
la timpul nostru». Era o confesiune de credinĠă” (Balas 2, p.102).
Dar este greu de crezut că tehnica dadaistă a asamblării putea să răspundă
unui ideal brâncuúian de mult mai mare anvergură, aúa cum constată eminenta
cercetătoare pariziană Marielle Tabart: „Brâncuúi a ales o sarcină cu mult mai
dificilă: să asambleze toate formele într-una singură” (apud Tabart, p.82) 14 .
4. TrovanĠii úi mesele din pietre de moară: objets trouvés, ready-made úi
ready-made modificat
Consider că ansamblul de piese litice de la Casa „Barbu Gănescu” poartă
amprenta avangardelor artistice de la începutul secolului XX úi, mai precis, a
conceptelor dadaiste care l-au influenĠat pe Brâncuúi la Paris. Astfel, trovanĠii din
grădina Casei „Barbu Gănescu” intră în categoria objets trouvés, remarcându-se
faptul că aceútia nu prezintă semne de a fi fost transformaĠi în nici un fel de către
Brâncuúi, fiind lăsaĠi aúa cum i-a găsit în zona lor de origine.
Este posibil ca el să fi considerat că trovanĠii încorporau acea „putere
magică primară”, pe care dadaiútii doreau s-o restabilească operei de artă. Formele
lor úi faptul că ei prezintă, în general, o frumuseĠe naturală puteau să semnifice
pentru artist că aceste obiecte găsite reprezintă o manifestare a „sacrului” 15 , pe care
el căuta mereu să-l exprime în arta sa (vezi detalii în Buliga 1). Un argument în
acest sens este că Brâncuúi era tributar credinĠelor mito-religioase ale satului
oltenesc, nu numai creútine, dar úi puternic animist-panteiste.
TrovanĠii polimorfi au suferit, în stil dadaist, relocarea úi o desemnare
tacită, subînĠeleasă (aluzivă), sugerată în primul rând de formele lor, ceea ce le-a
schimbat de asemenea semnificaĠia. Ei nu mai sunt „pietre”, ci devin „animale”
(melc, Ġestoasă, broască) úi „plante” (ciupercă) într-o grădină, ceea ce a făcut de
altfel ca cercetătorii – inclusiv autorul lucrării de faĠă – să le dea diverse denumiri
(nu útim însă dacă Brâncuúi i-a numit úi el în vreun fel).
Aceútia au úi aspectul unor opere de artă („abstractă” sau „nonfigurativă”) úi
au fost desemnaĠi astfel de către Brâncuúi, fără însă ca el să se exprima direct, ci
prin simpla lor găsire, selectare úi amplasare în grădina casei respective.
Crearea unui ansamblu de piese (trovanĠi polimorfi) de forme diferite úi cu
mare putere de sugestie, în care ele pot fi schimbate în raport unele cu altele,

14

La operele lui Brâncuúi se observă că, în ciuda „dispariĠiei detaliilor în folosul formei pînă la
pierderea identităĠii, integritatea imaginii dezvăluite este păstrată, invers cubiútilor care descompun
úi recompun realul” (Tabart, p.82).
15
Hierofania cea mai elementară este reprezentată, de altfel, de manifestarea sacrului într-un lucru
oarecare, cum ar fi o piatră ori un copac, având loc astfel revelaĠia unei realităĠi absolute (úi a unui
„centru” spiritual).
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creând în acest mod mereu noi asociaĠii úi semnificaĠii (temporare), este de
asemenea de sorginte dadaistă (ca úi ideea „grupurilor mobile” din atelierul său).
Pietrele de moară sunt, în sens larg, „obiecte găsite”, deoarece reprezintă
obiecte aruncate úi găsite apoi de Brâncuúi în curtea casei, cărora el le-a acordat
valoare estetică, motiv pentru care a úi realizat cu ele montaje (asamblări) inedite
sub formă de „mese”. În sens restrâns (artistic úi convenĠional), acestea sunt obiecte
de tipul ready-made, deoarece au fost create de om úi au avut un rol funcĠional
evident înainte să fie abandonate.
În mod convenĠional se poate face astfel următoare clasificare: trovanĠii
sunt objets trouvés (deoarece aparĠin lumii naturale), iar pietrele de moară sunt
ready-made (deoarece la origine au fost obiecte funcĠionale, dar acum scoase din
uz).
Mesele din pietre de moară fac trimitere atât la arta meúteúugărească
tradiĠională (mesele rotunde fiind foarte frecvente în mediul rural românesc din
vremea lui Brâncuúi), cât úi la opere de artă dadaiste, acestea putând fi interpretate
drept asamblări (montaje, instalaĠii) din obiecte găsite. Ele ar putea să intre în
categoria ready-made modificat, deoarece reprezintă o combinaĠie între readymade (pietrele de moară) úi objets trouvés (trovanĠii). Altfel spus, avem de a face
cu obiecte ready-made asupra cărora artistul a intervenit, prin faptul că le-a adăugat
alte elemente: între două pietre de moară ready-made, el a fixat prin cimentare un
trovant objet trouvé.
Brâncuúi a transformat „obiecte găsite”, funcĠionale (pietre de moară) úi
naturale (trovanĠi) în opere de artă prin simpla lor relocare, combinare úi desemnare
(indicare prin forma úi titulatura lor de „mese”), ceea ce le-a modificat sensul, mai
exact percepĠia privitorului asupra lor privind utilitatea, durata de viaĠă úi statutul
acestora. Piesele erau numite „mese” úi trimiteau la această formă, dar de fapt erau
asamblări din trovanĠi (transportaĠi de la Săcelu) úi pietre de moară (aduse de la
morile de apă de pe Jiu) găsite de artist în grădina casei unde el era găzduit.
Brâncuúi a realizat astfel un transfer de semnificaĠie tipic dadaist, conferind
imaginii unei asamblări (instalaĠii) originale din două pietre de moară úi un trovant
(ce poate simboliza astfel bobul de grâu ce trebuie măcinat), atât forma, cât úi ideea
de „masă”.
Altfel spus, mesele reprezintă „asamblări” („montaje” sau „instalaĠii”) de
tip dadaist, însoĠite de schimbarea (de asemenea dadaistă) a semnificaĠiei lor:
obiecte naturale úi artefacte (produse ale activităĠii umane) găsite úi asamblate sub
forma unor „mese”;
Brâncuúi a creat astfel o nouă gândire asupra unor obiecte, naturale sau
fabricate: cele naturale (trovanĠii polimorfi) făceau trimitere la animale úi plante, iar
asamblările la „mese”. OperaĠiunea prin care pietrele de moară (obiecte găsite
fabricate úi funcĠionale) au fost selectate de către artist pentru a realiza „mese”
ridicate la rang de opere de artă, poate să poarte numele de pointing (conform lui
Duchamp) úi este caracteristică dadaismului.
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Mesele pot fi privite ca „obiecte-sculpturi”, iar trovanĠii ca „obiecte
umoristice”, datorită aspectelor lor zoo- úi fitomorfe (ambele tipuri de obiecte
specifice dadaismului).
TrovanĠii úi mesele creează, de asemenea, o puternică impresie de „arhaic”
úi „primitiv”, făcând trimitere úi la lumea copilăriei (toate elemente ale artei
dadaiste).
Concluzii
Pe lângă lucrările de artă ce constituie Complexul Monumental de la TârguJiu, au mai rămas úi următoarele piese legate de activitatea lui Constantin Brâncuúi
din perioada respectivă (1937-1938): o masă-rebut (uneori, în mod eronat, atribuită
ansamblului brâncuúian), zece trovanĠi polimorfi, úase trovanĠi sferoidali úi nouă
pietre de moară.
Aúadar, dacă au existat, conform celor mai plauzibile mărturii, cinci mese
de moară, resturile lor se regăsesc actualmente aproape în totalitate, deoarece sunt
cinci trovanĠi sferoidali ce puteau juca rol de picior al meselor („trovantul sferoidal
nr. 5” din curtea Casei Gănescu se alătură trovanĠilor polimorfi) úi nouă pietre de
moară (lipsind deci doar una dintr-un total de zece). Starea acestor ultime obiecte
este cea mai problematică, deoarece mai multe dintre ele sunt sparte úi/sau le
lipsesc părĠi considerabile.
În ceea ce priveúte trovanĠii (sferoidali úi polimorfi), ei sunt actualmente în
număr de úaisprezece, dar iniĠial erau „circa treizeci de trovanĠi”, iar în anul 1970
dr. I. Mocioi numărase „doar douăzeci úi cinci” (vezi interviul luat cercetătorului în
această privinĠă în Buliga4). Au dispărut deci aproape jumătate din ei.
Starea de conservare generală a pieselor supuse studiului este precară,
degradarea biogenă fiind predominantă, observându-se în special biocruste verzui,
briofite (muúchi) úi licheni. Praful (în amestec adesea cu nisip fin) acoperă
suprafeĠe importante ale pieselor respective (cu precădere la trovanĠi úi la masarebut), mai ales în baza acestora. Odată fixat, în special în alveole, praful reĠine
umiditatea úi creează un mediu propice dezvoltării muúchilor. TrovanĠii grezoúi au
stat oricum mult timp în condiĠii de umiditate, ceea ce explică invadarea lor (uneori
pe aproape întreaga suprafaĠă) de către muúchi úi licheni úi formarea biocrustei.
Apa stagnează adesea în alveole mai adânci, care se lărgesc úi se adâncesc
de la an la an din cauza fenomenului ciclic de îngheĠ/dezgheĠ (pe masa-rebut se
constată clar acest lucru în cazul cavităĠilor care úi-au sporit în timp dimensiunile).
Factorii atmosferici implicaĠi în erodarea trovanĠilor pot fi úi ploile úi vânturile
puternice. De altfel, adesea la partea superioară a acestora se observă porĠiuni lipsă
sau pe cale de desprindere, probabil úi din cauza faptului că materialul grezos al
trovanĠilor nu este uniform consolidat, existând úi zone mai friabile, care sunt astfel
mai expuse eroziunii atmosferice. Fenomenul de dezagregare al trovanĠilor (adică
pierderea coeziunii dintre granule) este însă un proces întâlnit la mai toate rocile
expuse intemperiilor.
Acoperirea cu crustă neagră (denumire dată de către restauratori unui strat
superficial de culoare închisă úi cu bună aderenĠă la rocă, al cărui component
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mineral cel mai important este gipsul), observabilă atât în cazul trovanĠilor, cât úi al
mesei-rebut, este úi ea una din cele mai frecvente forme de degradare a suprafeĠei
obiectelor de piatră în general. Acest fenomen are loc mai ales atunci când rocile
(îndeosebi calcarele) vin în contact cu o atmosferă umedă, bogată în dioxid de sulf
(produs prin arderea cărbunilor, petrolului úi gazelor naturale). Prin dizolvarea
acestui poluant în apa de ploaie se formeaza ploile acide, care se útie că afecteaza în
general construcĠiile.
Factorul antropic este însă responsabil de cele mai mari stricăciuni úi mă
refer aici în primul rând la faptul că multe dintre pietrele de moară sunt sparte,
probabil din cauza neglijenĠei la transportul úi/sau amplasarea lor sau a unor
posibile vandalizări. Fracturile produse iniĠial au condus adesea la fragmentarea
pietrelor de moară úi la deplasarea părĠilor rezultate astfel (multe dintre acestea au
úi dispărut, din moment ce uneori lipsesc din obiectele respective o pătrime, o
treime sau chiar o jumătate din ele). O altă posibilitate ar fi ca mortarul care fixa
pietrele de moară pe trovanĠi să se fi degradat în timp, fapt ce a condus în final la
prăbuúirea pietrelor de moară superioare (tăbliile), deúi aceasta ar explica mai greu
spargerea lor (úi dispariĠia unor fragmente), deoarece au căzut de la o înălĠime mică
úi pe un sol moale, care putea fi acoperit de ierburi sau de muúchi.
Aúadar, se impun în mod urgent tratamentele specifice intervenĠiei de
conservare-restaurare a pietrei degradate: curăĠarea (de depuneri de praf, de cruste
anorganice úi biocruste) úi consolidarea trovanĠilor, a pietrelor de moară úi a meseirebut, ca úi protecĠia lor după aceste tratamente. Ulterior, va fi posibil ca toate
aceste piese recondiĠionate să fie reamplasate în grădina Casei Gănescu, în
conformitate cu un proiect de amenajare peisagistică realizat profesionist úi avizat
de organismele de specialitate ale Ministerului Culturii.
În grădina Casei „Barbu Gănescu” (clădire în care a locuit úi care a devenit
astfel „atelierul” său pentru o vreme) Brâncuúi a realizat un ansamblu ambiental de
lucrări de tip objets trouvés úi ready-made din trovanĠi polimorfi de forme diferite
úi cu mare putere de sugestie úi respectiv din mese din pietre de moară, piese ale
căror poziĠii puteau fi interúanjabile, existând posibilitatea de a se crea în acest mod
noi asociaĠii úi semnificaĠii temporare. Gândirea estetică pe care el a aplicat-o aici
este asemănătoare cu cea care a stat la baza realizării unor asociaĠii de lucrări
(„grupuri mobile”) în atelierul său din Paris, ce denotă influenĠe dadaiste.
Dar nu numai grădina Casei Gănescu a devenit atelierul său, unde a creat un
ansamblu de objets trouvés ce permitea „jocuri” combinative dadaiste, ci úi întregul
oraú, prin asocierea unor monumente care reprezintă lucrări ale lui Brâncuúi la
scară mare, de mult existente în atelierul lui parizian 16 .
ğinând cont de faptul că mesele din pietre de moară úi colecĠia de trovanĠi
constituie o altă creaĠie a lui Constantin Brâncuúi la Târgu-Jiu (realizată de
asemenea sub forma unui ansamblu de piese, dar folosind metoda avangardistă de
objet trouvé abordată de artist úi anterior sub influenĠa miúcării dadaiste), consider

16

Metaforic vorbind, târgujienii (sau vizitatorii oraúului) ar putea să considere astfel că se situează
în ambianĠa locului de muncă úi de viaĠă al lui Brâncuúi, adică a atelierului parizian din Impasse
Ronssin, nr.11, beneficiind úi de experienĠa operei sale ultime.
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că este absolut necesar ca aceasta să fie pusă în valoare printr-o intervenĠie de
conservare-restaurare a pieselor úi integrarea lor într-un circuit turistic, pe care-l
propun astfel: Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” – Casa „Ion Mosculescu”,
unde Brâncuúi a făcut prima sa ucenicie în atelierul de boiangerie (descoperită în
anul 2014, vezi Buliga 2) – Casa „Barbu Gănescu”, în a cărei grădină sunt trovanĠii
úi mesele din piatră de moară.
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„Câteva consideraĠii
asupra relaĠiei muzeu etnografic public”
Irinel Cănureci
Muzeele, chiar úi cele etnografice, devin o necesitate culturală din clipa în
care oferă publicului restituiri ale vieĠii lui de azi, în detalii care scapă de cele mai
multe ori cotidianului atât sau reconstituirii, fie úi fragmentare, ale lumilor de
odinioară.
InvestiĠia unor fonduri mari pentru descoperirea valorilor tradiĠionale,
continuarea tradiĠiei în familie prin intermediul practicării unor meúteúuguri
precum olăritul, sculptura, apicultura etc., conútientizarea privind valorile pe care le
avem, prin educare úi informare sunt doar câteva repere care au animat atât
conducerea Muzeului Olteniei, a secĠiei Etnografice, în special tânărul colectiv al
acesteia încercând să preia úi să rezolve din mers, măcar o parte din aceste
probleme curente ale muzeografiei româneúti contemporane. ExperienĠa a arătat că,
în general, în cadrul raportului muzeu – public, manifestările complexe, cuprinzând
un număr de acĠiuni variate ca formă úi exprimări, au un ecou mai puternic úi sunt
mai gustate de către vizitatori; acĠiunile culturale ale secĠiei Etnografie a Muzeului
Olteniei se adresează tuturor categoriilor de vizitatori.
Permanentizate în agenda culturală a tânărului colectiv al secĠiei susamintite, manifestări precum Târgul de Paúti, Salonul NaĠional de Artă Fotografică
úi Fotografie Document ajuns la cea de-a treia ediĠie anul acesta, Târgul Meúterilor
Populari aflat la cea de-a XXXII-a ediĠie, Sesiunea InternaĠională de Comunicări
Etnologice úi Antropologice – „Antropoest” cu circa patru ediĠii úi numeroase alte
expoziĠii temporare cu specific etnografic reprezintă doar câteva modele fidele ale
modului de lucru în relaĠia muzeu – public în cadrul secĠiei noastre.
Împreună cu conducerea secĠiei dar úi a muzeului elementele ce au asigurat
succesul úi Ġinta de marketing propusă înainte de promovarea acĠiunilor amintite
ceva mai devreme, care pe viitor să fie úi ele permanentizate în cadrul relaĠiei
muzeu – public, spre a asigura o întâmpinare a publicului, care să-l facă să revină
mereu la acĠiunile tinerei secĠii, acĠiuni organizate în sânul comunităĠii, în cadrul
unei munci de proximitate.
Pentru început, muzeografii specialiúti ai secĠiei noastre, la începutul
fiecărei acĠiuni s-au gândit úi au făcut apel la mijloacele tradiĠionale de comunicare:
afiúul úi pliantele. Pentru fiecare dintre acestea a fost prevăzut de fiecare dată un
tiraj satisfăcător úi o distribuĠie úi mediatizare de excepĠie.
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Impactul deosebit asupra publicului a fost a fost asigurat de realizarea unor
imagini vizuale deosebite úi semnificative, alături de alegerea unor titluri adecvate
úi o calitate excepĠională a imprimării. Aici, cu riscul de a mă repeta, un loc
meritoriu îl are dinamicul colectiv al departamentului Marketing – RelaĠii Culturale
al Muzeului Olteniei. Afiúajul municipal a jucat úi el un rol important în campaniile
de mediatizare a acestor acĠiuni.
Obiectivele majore ale tuturor acĠiunilor culturale ale SecĠiei Etnografice au
fost úi rămân permanente următoarele:
A) atingerea unui prag minim de vizitatori (5000) pentru fiecare acĠiune
sus-amintită;
B) fidelizarea publicului;
C) mărirea notorietăĠii muzeului în arealul său de proximitate úi nu numai.
Monitorizarea atentă a acestor manifestări organizate de către departamentul
Marketing – RelaĠii Culturale împreună cu specialiútii secĠiei noastre au scos la
iveală faptul că muzeul, în speĠă departamentul etnografic al acestuia a reuúit nu
numai să-úi creeze i identitate, în contextul unei oferte culturale importante, ci úi
fidelizarea practic a jumătate din vizitatorii individuali ai fiecărei acĠiuni.
Dincolo de aceste evaluări cantitative, experienĠa secĠiei noastre a fost plină
de învăĠăminte, primul dintre ele fiind importanĠa întâmpinării publicului-Ġintă úi nu
numai úi conversaĠia cu acesta. În mare parte, publicul acestor manifestări este de
vârsta a treia, dar se constată o revigorare puternică a publicului tânăr, în special
din grădiniĠe, úcoli úi universităĠi. Este suficient să stai o vreme în preajma fiecărei
din aceste categorii de public úi vei sesiza rapid imensa nevoie de comunicare úi de
interacĠiune a acestor vizitatori. În acest sens, muzeul etnografic contribuie la
îmbunătăĠirea úi îmbogăĠirea relaĠiilor sociale.
Contactele strânse cu vizitatorii, în cadrul acestor manifestări culturale, au,
de asemenea o incidenĠă profesională directă. Dacă publicul muzeului îúi exprimă
cu uúurinĠă aprecierea pozitivă, acesta nu ezită să-úi exprime úi remarcile sau
criticile. Dificil fiind să modifici expoziĠiile aflate în desfăúurare, totuúi observaĠiile
vizitatorilor hrănesc expunerile viitoare. De asemenea, personalul secĠiei se găseúte
serios la o politică de comunicare, adoptată la lumea úcolară, eúalonată în timp úi
dezvoltată cu răbdare, materializată prin prezenĠa tinerei generaĠii în muzeul
etnografic úi la manifestările culturale ale acestuia. Aici se impun intervenĠia
conducerii instituĠiei prin crearea unui serviciu pedagogic, condus de un
responsabil calificat, care să conducă în final la multiplicarea numărului
vizitatorilor muzeului etnografic în cadrul manifestărilor acestuia. O experienĠă de
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genul „Muzeul dincolo de porĠi úi ziduri” care să atragă publicul tânăr, pare a fi una
din cele mai bune tehnici de sensibilizare a acestei grupe semnificative de vârstă.
A devenit evident că în cazul acĠiunilor úi manifestărilor culturale a secĠiei
etnografice a Muzeului Olteniei există numeroúi vizitatori puĠin familiarizaĠi cu
lumea muzeelor. Acest lucru se percepe foarte bine în momentul în care membrii
echipei permanente a secĠiei noastre iau temperatura grupului. Sigur, o mare parte a
acestor grupuri soseúte bine dispusă, dar detectăm uneori o anume ezitare, atunci
când nu este vorba de o rezervă vizibilă. Trebuie să îi familiarizăm, să îi liniútim úi
să găsim cuvintele pentru a arăta că participarea úi prezenĠa publicului la asemenea
manifestări se vrea a fi, înainte de toate, un moment plăcut, ceea ce nu împiedică
colectivul muzeografilor – etnografi să invite publicul la reflecĠie asupra istoriei
petrecerii timpului liber. Aceúti vizitatori ai muzeului etnografic, prezenĠi la
evenimentele úi manifestările acestuia na arată importanĠa comunicării úi nu este un
lucru rar ca aceste prezenĠe să se transforme în discuĠii, în cadrul cărora
muzeograful devine un fel de animator care dă cuvântul unora úi altora.
Un asemenea gen de prezentare a muzeului etnografic, cu manifestările sale
adiacente arată constant faptul că un muzeu de acest gen îúi poate găsi permanent
un public al său pe care îl poate fideliza. Acestea fiind spuse, trebuie insistat asupra
faptului că această proximitate cu vizitatorii úi ceilalĠi utilizatori ai muzeului este
resimĠită prim mărturiile sale de stimă, prietenie úi recunoútinĠă a publicului.
ÎnvăĠămintele trase din contactele cu publicul, pe parcursul acestor ani, vor inspira
considerabil activitatea úi munca tânărului colectiv al acestui reprezentativ muzeu
etnografic oltean. Kitsch-ul, invitaĠia, prostul gust se pot evita prin educaĠie, în
spiritul úi respectul tradiĠiei, atât a celor din mediul urban, cât úi din mediul rural.
Editarea unor materiale úi publicaĠii de profil de către muzeul etnografic, prin
specialiútii săi, vor avea menirea ca publicul să disocieze exemplar autenticul de
fals úi de kitsch.
Bibliografie;
1.Revista muzeelor,nr.1,anul xiii,1976
2.FlorescuRadu, ,,Bazele muzeologiei,,Bucuresti,1999
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Comemorarea a 100 de ani de la sacrificiul suprem al
generalului Ioan Dragalina
Daniela-Liliana Pătraúcu
Dumitru-Valentin Pătraúcu
În zilele de 28 úi 29 octombrie 2016, Muzeul JudeĠean Gorj „Alexandru
ùtefulescu“ din Târgu-Jiu a realizat un complex de evenimente cultural-istorice
având ca scop marcarea scurgerii a 100 de ani de la bătălia de la Podul Jiului (14
octombrie 1916), când un număr de sergenĠi de stradă sprijiniĠi de cercetaúi úi de o
parte a locuitorilor oraúului Târgu-Jiu au reuúit să respingă o primă încercare a
trupelor germane de ocupare a oraúului, cu acelaúi prilej având desfăúurându-se úi
comemorarea a 100 de ani de la moartea eroică a generalului Ioan Dragalina (18601916), comandantul Armatei a I-a române, survenită la 26 octombrie 1916 la
Bucureúti ca urmare a rănilor grave suferite de către general în cursul luptelor
desfăúurate în data de 12 octombrie 1916 în Defileul Jiului, în apropierea mănăstirii
Lainici.
La evenimentele menĠionate au luat parte membrii asociaĠiilor: „TradiĠia
Militară“ din Bucureúti, „Deutsche Freikorps“ úi „Cetatea Aradului“ din Arad,
precum úi reprezentanĠi ai AsociaĠiei Cercetaúilor TradiĠionali din România, filiala
„General Ioan Dragalina“ din Târgu-Jiu.
Evenimentele au debutat în data de 28 octombrie 2016, la orele 1100, printrun ceremonial militar desfăúurat la bustul generalului Ioan Culcer (1853-1928)
amplasat în Cimitirul Eroilor din Târgu-Jiu, ceremonial prilejuit de desvelirea unui
nou bust al generalului, executat de către sculptorul Paul Popescu după modelul
vechiului bust furat la data de 12 martie 2010, bust refăcut din fondurile primăriei
municipiului Târgu-Jiu.
La 29 octombrie 2016, începând cu orele 1200, s-a desfăúurat reconstituirea
istorico-militară a bătăliei de la Podul Jiului (Podul Ferdinand), care în zilele
noastre face legătura între Parcul Central al municipiului Târgu-Jiu úi insuliĠa de pe
râul Jiu, eveniment la care au asistat pasionaĠi de istorie din municipiul Târgu-Jiu,
profesori úi elevi ai unor instituĠii de învăĠământ din municipiul Târgu-Jiu úi din
alte localităĠi ale judeĠului Gorj.
În cursul aceleiaúi zile, începând cu orele 1600, membrii asociaĠiilor
„TradiĠia Militară“ úi „Deutsche Freikorps“ au realizat o demonstraĠie de luptă în
munĠi în apropierea monumentului ridicat pe locul unde a fost rănit generalul Ioan
Dragalina în cursul luptelor din Defileul Jiului, nu departe de mănăstirea Lainici.
Cu acest prilej, la monument au fost depuse coroane de flori de primăria
oraúului Bumbeúti-Jiu, membrii asociaĠiilor „TradiĠia Militară“ úi „Deutsche
Freikorps“ realizând un ceremonial militar în onoarea generalului-erou Ioan
Dragalina.
Descendent al unei familii grănicereúti de români ortodocúi din comitatul
Caraú din Banat, Ioan a fost primul copil al familiei fostului locotenent Alexandru
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Dragalina din Regimentul nr. 43 Infanterie cu garnizoana în Caransebeú úi al
Martei Lazaroni, căsătoriĠi în anul 1858 la Caransebeú 1 .
Demisionând din armata habsburgică în 1859, Alexandru Dragalina úi
familia sa s-au stabilit la Râmnicu-Vâlcea2 . Familia Alexandru úi Marta Dragalina
menĠine legăturile cu cei rămaúi la Caransebeú, în special, cu Leon Dragalina,
fratele lui Alexandru Dragalina, care activa în cadrul Regimentului nr. 43 Infanterie
din Caransebeú, cel care fusese însărcinat cu administrarea averii familiei
Alexandru úi Marta Dragalina, avere ce se afla la Caransebeú 3 .
În cursul uneia din frecventele sale vizite la Caransebeú, Marta Dragalina
avea să dea naútere, la 16 decembrie 1860, primului copil al familiei, Ioan 4 , botezat
la 20 decembrie 1860 la biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din
Caransebeú de către preotul paroh Timoteiu Stoiacovici 5 .
În primăvara anului 1861, la doar câteva luni de la naútere, Marta Dragalina
a plecat cu fiul său la Râmnicu-Vâlcea 6 . Tot aici avea să se nască, la 19 iunie 1862,
Alexandru Dragalina, cel de-al doilea fiu al familiei 7 . Ambii vor copilări la
Râmnicu-Vâlcea, unde s-au născut, ulterior: Elisabeta-Maria (18 septembrie 1864)
úi Alexandrina (28 decembrie 1866), în timp ce, Leon, cel de-al treilea fiu al
familiei Dragalina, s-a născut la 16 decembrie 1868 8 .
Stabilit la Râmnicu-Vâlcea, Alexandru Dragalina a fost numit inginer-úef al
Serviciului de Poduri úi ùosele al judeĠului Vâlcea 9 . În această calitate, precum úi
datorită faptului că vorbea fluent limba germană, a făcut parte din delegaĠia ce l-a
primit pe viitorul rege Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen la sosirea acestuia în
România, la Turnu-Severin, la 8 mai 1866 10 .
Ioan úi Alexandru Dragalina au urmat cursurile ùcolii Primare de BăieĠi de
pe lângă Episcopia Râmnicului, Ioan Dragalina intrând în clasa I-a în toamna
anului 1867, în timp ce, fratele său, Alexandru, a început cursurile úcolii primare un
an mai târziu 11 .
Familia Alexandru úi Marta Dragalina avea să se restabilească la
Caransebeú în toamna anului 1869, ca urmare a decesului locotenentului Leon
Dragalina, fratele lui Alexandru Dragalina, cel care fusese însărcinat cu
administrarea averii familiei de la Caransebeú 12 .

1

Virgil Alexandru Dragalina, ViaĠa tatălui meu, generalul Ioan Dragalina, Editura Militară,
Bucureúti, 2009, p. 31.
2
Ibidem, p. 34.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Ibidem, p. 39.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem, p. 35.
11
Ibidem, p. 39.
12
Ibidem.
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În aceste condiĠii, Ioan Dragalina va urma cursurile úcolii germane din
localitate, unde va absolvi 6 clase, pentru ca, în anul úcolar 1875-1876 să fie admis
în clasa a III-a a unui gimnaziu din Budapesta 13 , pe care o absolvă cu rezultate
foarte bune.
În toamna anului 1876, Ioan Dragalina a fost admis la ùcoala de CadeĠi de
la Timiúoara 14 , totodată, fiind încadrat în Regimentul nr. 43 Infanterie de Linie cu
garnizoana în Caransebeú 15 .
După absolvirea ùcolii de CadeĠi de la Timiúoara, în vara anului 1880, Ioan
Dragalina a fost avansat la gradul de cadet-ofiĠer (sublocotenent). După o scurtă
vacanĠă petrecută la Caransebeú, a revenit la Regimentul nr. 43 Infanterie, a cărui
garnizoană fusese dislocată la Pola, pe Ġărmul Mării Adriatice 16 , unitate a armatei
austro-ungare care va participa la ocuparea HerĠegovinei. La doar câteva luni de la
plecarea sa, la 2 decembrie 1880, tatăl său, Alexandru Dragalina, a încetat din viaĠă
la Caransebeú 17 .
După încheierea războiului ruso-româno-otoman din anii 1877-1878, în
toamna anului 1878, Regimentul nr. 43 Infanterie a fost trimis la Triest, iar în
primăvara anului 1879 a fost dislocat la Pola, în DalmaĠia, în imediata apropiere a
Bosniei úi HerĠegovinei 18 . Referitor la momentul intrării Regimentului nr. 43
Infanterie în oraúul Pola, Ioan Dragalina consemna, ulterior, că efectivul
regimentului a fost primit cu ostilitate de populaĠia majoritar italiană 19 .
La 16 ianuarie 1882 Regimentul nr. 43 Infanterie a fost dislocat de la Pola
pe coasta sudică a DalmaĠiei, regimentul făcând parte din Divizia 47 comandată de
către feldmareúalul baron ùtefan Iovanovici, cu garnizoana la Ragusa
(Dubrovnik) 20 .
Batalionul nr 2 din cadrul Regimentului nr. 43 Infanterie, în care era
încorporat Ioan Dragalina, a participat la ocuparea HerĠegovinei alături de trupele
Diviziei 47, în cursul acestei campanii Ioan Dragalina luând parte la luptele de la
Vela Greda (9 martie 1882) úi Vel Zagvozdak (10 martie 1882) 21 .
Pentru curajul dovedit în cursul luptei de la Vela Greda, Ioan Dragalina a
fost citat în ordinul de zi pe armată, unde se menĠiona: „În această luptă s-au
distins, prin Ġinută deosebit de curajoasă, cadetul-ofiĠer Ioan Dragalina,
comandantul patrulei înaintate, plutonierul Gheorghe Poenariu úi Rupert Hütl,
soldat din Compania a 7-a“ 22 .

13

Nicolae Popescu, Generalul Ioan Dragalina, Editura Militară, Bucureúti, 1967, p. 5.
Dumitru-Valentin Pătraúcu, Generalul Ion Dragalina – o scurtă biografie, în „Litua. Studii úi
Cercetări“, nr. XI, Tipografia Prod Com, Târgu-Jiu, 2006, p. 275.
15
Virgil Alexandru Dragalina, op. cit., p. 44.
16
Ibidem, p. 46.
17
Ibidem, p. 36.
18
Ibidem, p. 48.
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Ibidem, p. 49.
20
Ibidem, p. 52.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 53.
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Ioan Dragalina avea să fie decorat cu medalia de argint „Pentru vitejie“,
clasa a II-a, pentru curajul dovedit în bătălia de la Vel Zagvozdak, fiind citat, din
nou, pentru curajul său: „În bătălia de la Vel Zagvozdak s-au distins prin deosebit
curaj cadetul-ofiĠer Ioan Dragalina, subofiĠerul Motter úi caporalul Badian din
Compania a 7-a care, cu detaúamentul lor, s-au căĠărat primii pe înălĠime, atacând
duúmanul în flanc cu un foc viu. ToĠi trei au primit medalia de argint <<Pentru
vitejie>>, clasa a II-a“ 23 .
Campania Regimentului nr. 43 Infanterie în DalmaĠia úi HerĠegovina s-a
încheiat la 15 septembrie 1882, dată la care acesta a revenit în garnizoana din
oraúul port Pola 24 .
Ulterior, la 1 mai 1883, Ioan Dragalina a fost înaintat la gradul de
sublocotenent, totodată, obĠinând permisiunea de a urma cursurile Academiei de
Război de la Viena25 . În paralel cu Academia de Război, Ioan Dragalina a urmat un
curs pentru ingineri topografi, după susĠinerea unui examen obĠinând titlul de
inginer 26 .
În primăvara anului 1884, după absolvirea Academiei de Război de la
Viena, Ioan Dragalina a fost încadrat în batalionul de cadre al Regimentului nr. 43
Infanterie din Caransebeú 27 .
După incidentele produse la 17 iunie 1884, în timpul alegerilor pentru
parlamentul ungar, incidente ce s-au desfăúurat la Bocúa Română, având ca rezultat
alegerea candidatului Partidului NaĠional Român, domnul Coriolan Brediceanu, în
parlamentul de la Budapesta, în dauna lui Istvan Tisza, Ioan Dragalina avea să fie
supus la presiuni ce l-au determinat să-úi prezinte demisia din armata austro-ungară,
aceasta fiindu-i aprobată la 1 decembrie 188728 . În aceeaúi zi, Ioan Dragalina trecea
frontiera în România împreună cu soĠia sa Elena, născută Giurginca, úi se îndrepta
spre Turnu-Severin, de unde va pleca cu trenul spre Bucureúti.
Ioan Dragalina úi Elena Giurginca se căsătoriseră la 15 noiembrie 1886,
ceremonia religioasă desfăúurându-se la biserica cu hramul „Sfântul Nicolae“ din
Caransebeú 29 .
La 10 decembrie 1887 a fost încadrat în armata română, cu gradul de
sublocotenent úi recunoaúterea vechimii din armata austro-ungară, fiind repartizat
la Regimentul nr. 21 Infanterie din Bucureúti 30 , ulterior, la 1 februarie 1888, fiind
avansat la gradul de locotenent úi transferat la Regimentul nr. 2 Infanterie de Linie
din Bucureúti 31 .
În acelaúi an avea să fie încadrat în armata română, cu gradul de
sublocotenent, Alexandru Dragalina, fratele lui Ioan Dragalina, după ce
23

Ibidem, p. 54.
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24

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

618
demisionase, la rândul său, din armata austro-ungară. A fost repartizat, în calitatea
sa de úef de promoĠie, la Serviciul Geodezie din cadrul Marelui Stat Major al
Armatei Române 32 .
În primăvara anului 1891 atât Ioan Dragalina cât úi fratele său Alexandru au
fost transferaĠi la unităĠi militare din provincie. Astfel, Ioan Dragalina a fost mutat
la Regimentul nr. 1 Linie din Craiova, unde a fost comandant de companie, iar
Alexandru Dragalina a fost mutat în Moldova 33 .
După doar câteva luni petrecute la Craiova, spre sfârúitul anului 1891, Ioan
Dragalina a fost transferat la Regimentul nr. 19 RomanaĠi, cu garnizoana la Caracal,
fiind numit comandant al companiei din Soreni, „un sat pierdut printre lanurile de
grâu ale judeĠului RomanaĠi“ 34 , la 1 iunie 1892 fiind numit comandant al
Batalionului 2 din Regimentul nr. 19 RomanaĠi.
Ca urmare a rezultatelor obĠinute în pregătirea de luptă a batalionului, la 10
mai 1893, Ioan Dragalina a fost înaintat la gradul de căpitan 35 úi numit comandant
al companiei din localitatea Celari, unde a activat până în anul 1895, când a fost
numit comandant al companiei a 5-a din localitatea Izlaz, unitate „cu o parte din
efective aflate în permanenĠă sub arme“ 36 , care „făcea úi paza frontierei pe
Dunăre, de la gura Oltului până la Corabia“ 37 .
SusĠinând examenul pentru promovarea în gradul de maior în cursul anului
1898 úi clasându-se primul între cei prezenĠi la acest examen, la 10 mai 1899, Ioan
Dragalina a fost numit comandant de batalion în cadrul Regimentului nr. 25
„Rahova“ din Vaslui 38 . La scurt timp de la sosirea maiorului Ioan Dragalina la
Vaslui, comanda regimentului a fost preluată de către colonelul Constantin Prezan,
care, apreciind pregătirea acestuia, îi va solicita ajutorul în chestiunile de tactică úi
strategie 39 .
La 22 februarie 1902 regele Carol I a semnat decretul prin care i se acorda
cetăĠenia română lui Ioan A. Dragalina, „român din Banat“ 40 , care solicitase
acordarea cetăĠeniei române încă de la sosirea sa în România.
În aprilie 1904, maiorul Ioan Dragalina a fost numit ajutor al comandantului
Batalionului 9 Vânători, în curs de constituire în garnizoana Ploieúti 41 . Batalionul 9
Vânători avea efectiv de război, un număr de ofiĠeri dublu faĠă de celelalte
batalioane de vânători, „sublocotenenĠii úi locotenenĠii fiind numai úefi de promoĠie
úi cei cu studii în străinătate“ 42 , comandant al batalionului fiind numit locotenentcolonelul D. Cocorăscu.
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Ca urmare a activităĠii sale neobosite úi a renumelui de ofiĠer integru úi
capabil, la 1 aprilie 1905, maiorul Ioan Dragalina a fost avansat, fiind numit
comandant al Batalionului nr. 7 Vânători, cu garnizoana la Cernavodă 43 , localitate
care, în opinia lui Virgil Alexandru Dragalina, unul dintre fiii lui Ioan Dragalina,
era „un sat mare, cu dealurile înconjurătoare acoperite cu cocioabe de lut, locuite
de tătari. Printre cocioabe se încolăceau uliĠe prăfuite sau mocirloase, după sezon,
fără un arbore, fără un fir de iarbă. Nu exista nicio casă mai arătoasă, iar
cazărmile au fost construite câĠiva ani mai târziu“ 44 .
În august 1905 Batalionul nr. 7 Vânători din Cernavodă a efectuat un marú
până la ConstanĠa, cu un scurt repaus de prânz la Medgidia, unde „după vreo 30 de
kilometri de mers, (…) ostaúii s-au lungit pe iarbă úi li s-a servit masa“ 45 . Odată
ajunúi la ConstanĠa, soldaĠii Batalionului nr. 7 Vânători au „ridicat corturile,
rămânând în bivuac pe plaja Mamaia“ 46 , unde au urmat un program de instrucĠie
stabilit de către comandantul Ioan Dragalina. InstrucĠia se încheia, în fiecare seară,
„pe la unsprezece, când soldaĠii, întregul batalion, se duceau la mare să facă baie;
(…) după-amiază, ofiĠerii plecau in corpore la ConstanĠa, iar tata printre ei“ 47 .
Fire cumpătată úi ordonată, Ioan Dragalina útia să se apropie de soldaĠi, să le
insufle încredere, veghea ca cei aflaĠi în subordinea sa să-úi primească la timp
drepturile úi să beneficieze de condiĠii bune. Acorda o atenĠie deosebită disciplinei,
însă „bătaia nu exista, acea bătaie cruntă care făcea ravagii în armată“ 48 . Se
ocupa personal de pregătirea teoretică úi practică a celor aflaĠi în subordinea sa.
Tocmai de aceea úi-a câútigat respectul acestora, motiv pentru care ostaúii úi ofiĠerii
Batalionului nr. 7 Vânători din Cernavodă îi spuneau „tata Dragalina“ 49 .
În iulie 1906, maiorul Ioan Dragalina „a luat un concediu de o lună úi cu
toĠii am plecat la ConstanĠa“ 50 , unde „am închiriat o casă (…) cât mai aproape de
Ġărmul mării. Cum în acel an se deschisese expoziĠia de la Bucureúti, mulĠi ardeleni
úi bănăĠeni au venit să o viziteze úi, mulĠi dintre ei, au făcut un salt până la
ConstanĠa. Astfel úi noi am avut mai mulĠi musafiri, rude de la Caransebeú, între
care úi pe bunica“ 51 .
În anul 1907 Batalionul nr. 7 Vânători din Cernavodă a fost trimis de către
ministrul de Război să-i reprime pe Ġăranii răsculaĠi din judeĠul Râmnicu Sărat 52 .
Referindu-se la aceste evenimente, Virgil Alexandru Dragalina susĠine că
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„Batalionul nr. 7 Vânători a potolit răscoala în judeĠul Râmnicu Sărat fără să
tragă un singur cartuú“ 53 .
La 1 aprilie 1908, maiorul Ioan Dragalina a fost numit comandant al ùcolii
Militare de Infanterie de la Bucureúti, înlocuindu-l pe colonelul Ioan Gărdescu 54 ,
ulterior, la 10 mai 1908, Ioan Dragalina fiind avansat la gradul de locotenentcolonel 55 .
Ca recunoaútere a activităĠii sale la conducerea ùcolii Militare de Infanterie,
Ioan Dragalina a fost decorat de către regele Carol I al României, în anul 1909, cu
ordinul „Steaua României“, clasa a V-a 56 .
În perioada în care a fost condusă de către Ioan Dragalina, ùcoala Militară
de Infanterie de la Bucureúti a fost vizitată de mai multe delegaĠii străine: o
delegaĠie japoneză condusă de către principele Kuni; o delegaĠie a armatei siameze
condusă de către generalul-maior Bararoda; o delegaĠie condusă de ambasadorul
Persiei, Mârza Ali Mahomed Khan, precum úi de o misiune militară germană
condusă de către principele moútenitor Frederik-Wilhelm, însoĠit de principele
Carol-Anton de Hohenzollern (tatăl regelui Carol I) úi de către principele
moútenitor al României, Ferdinand. Acesta din urmă avea să inspecteze úcoala în
cursul anului 1910, împreună cu regele Carol I 57 .
La 1 aprilie 1911, Ioan Dragalina a fost avansat la gradul de colonel,
totodată, fiind numit comandant al Regimentului nr. 34 din ConstanĠa 58 . Ulterior, la
1 noiembrie 1911, Virgil Alexandru Dragalina, unul dintre fiii săi, a fost transferat
pe cruciúătorul „Elisabeta“ úi s-a instalat la ConstanĠa 59 . Referindu-se la perioada
în care a locuit la ConstanĠa, Virgil Alexandru Dragalina menĠiona că „am locuit pe
strada <<Rahova>>, stradă numită, ulterior, <<General Ioan Dragalina>>, întro casă cu etaj; sub apartamentul nostru era un fel de depozit de mărfuri“ 60 .
Aflându-se în echipajul cruciúătorului „Elisabeta“, „în toamna anului 1912, am
plecat în Bosfor, unde am rămas până în iunie 1913, când România a declarat
război Bulgariei“ 61 , ulterior, la 1 aprilie 1914, fiind transferat pe bricul
„Mircea“ 62 .
Referindu-se la perioada în care colonelul Ioan Dragalina a fost comandant
al Regimentului nr. 34 ConstanĠa, colonelul Socrate Nicolescu, sublocotenent úi
locotenent în cadrul regimentului în acea vreme, arăta următoarele:
„Comandantul Regimentului 34 Infanterie ConstanĠa, cu care am făcut
serviciu úi cu care regimentul a atins apogeul, a fost colonelul Ioan Dragalina.
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Om dintr-o bucată. Ponderat úi energic în toate acĠiunile sale. Blând până
la afecĠiune părintească faĠă de soldaĠi.
Psiholog în studierea caracterelor úi cunoaúterea facultăĠilor sufleteúti ale
subalternilor.
Drept în aprecieri, stăruitor pentru îndreptarea celor ce greúeau, iar nu
pentru distrugerea lor.
Corect úi cinstit în toate acĠiunile sale, în serviciu úi în afara serviciului. Un
mare exemplu de urmat“ 63 .
În consecinĠă, „cetăĠenii oraúului ConstanĠa, autorităĠile, magistratura,
oamenii de înaltă cultură, îi arătau un mare respect úi-l apreciau ca pe un
adevărat cavaler (…), un gentleman.
Colonelul Ioan Dragalina polariza în jurul său pe toĠi aceia care au avut
norocul să-l întâlnească.
DespărĠirea de iubitul úi respectatul nostru comandant al Regimentului 34
Infanterie ne-a adus-o – pentru un moment – războiul din 1913.
Deúi regimentul se găsea la apogeu, ca pregătire profesională militară,
pregătire rezultată din munca úi destoinicia colonelului Ioan Dragalina úi a
cadrelor ce-l înconjurau úi ar fi trebuit să se bucure de eventualele rezultate
frumoase, totuúi, nu i-a fost dat să plece cu acest falnic regiment pe front.
Odată cu decretarea mobilizării, în 1913, a fost avansat la comanda
brigăzii úi a trebuit să ne părăsească.
Colonelul Ioan Dragalina, însă, deúi primise ordin pentru noua comandă, a
stat în curtea regimentului până în seara plecării lui pe front. A luat parte la toate
frământările din ajunul plecării, a dat instrucĠiuni, a încurajat úi a urat izbândă
regimentului.
După ce a făcut un tur de orizont cu ochii asupra regimentului adunat
pentru plecare, a rostit o emoĠionantă cuvântare, a sărutat faldurile drapelului
Regimentului 34 Infanterie úi, cu lacrimi în ochi, s-a despărĠit de noi“ 64 .
La 1 aprilie 1914 colonelul Ioan Dragalina a fost numit comandant al
Brigăzii a 9-a Infanterie din Ploieúti 65 , iar, la 1 noiembrie 1914, a fost numit
comandant al Brigăzii a 8-a Infanterie din Bucureúti 66 .
După doar câteva luni, la 1 aprilie 1915, Ioan Dragalina, în vârstă de 54 de
ani, a fost avansat la gradul de general, în condiĠiile în care „în întreaga armată
erau numai 11 generali de divizie, dintre care mulĠi urmau să fie scoúi la pensie, úi
29 de generali de brigadă“ 67 . SituaĠia avea să se schimbe după primul război
mondial, „când numărul generalilor ajunsese de ordinul sutelor, de toate gradele,
generali de armată, de corp de armată, de divizie úi de brigadă, în afară de
mareúali“ 68 .
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La 27 august 1915, generalul Ioan Dragalina a fost numit comandant al
Grupului Predeal de către ministrul de Război 69 , iar Marele Stat Major al Armatei
l-a însărcinat cu fortificarea Văii Prahovei 70 . Lucrările de fortificare începuseră
încă din noiembrie 1914, fiind finalizate în primăvara anului 1915, însă, „din cauza
topirii zăpezilor úi a ploilor, adăposturile úi tranúeele fuseseră inundate, avariate,
unele chiar prăbuúindu-se. În urma cercetărilor, s-a constatat că, în general,
lucrările fuseseră greúit construite úi, ceea ce era mai trist, că nu aveau nicio
valoare tactică“ 71 . Generalul Ioan Dragalina „a conceput planul de luptă úi
lucrările tehnice ce trebuiau executate, iar execuĠia s-a făcut sub directa lui
supraveghere úi conducere“ 72 .
La 2 octombrie 1915 a avut loc la Buúteni o vizită a generalilor de Geniu
Ioan Culcer úi M. Boteanu 73 . Referindu-se la această întâlnire, generalul Ioan
Dragalina va nota:
„În cancelarie, le-am expus, pe planul general, lucrările tehnice executate
pe teren úi planul de luptă conceput. Am arătat posibilităĠile de întoarcere a
poziĠiilor de pe Valea Prahovei prin Valea Râúnovului, peste <<La Cleúte>>,
peste <<Dihamul>>, peste <<CăpăĠâna Porcului>>. Acestea toate dinspre vest.
Dinspre est: <<Clăbucetul Taurului>>, muntele Susaiului, văile… care vor fi
fortificate îndată ce se vor termina lucrările în curs de execuĠie.
Domnul general Culcer a aprobat proiectul meu úi a promis a cere tunuri
din cele vechi“ 74 .
După inspectarea lucrărilor de fortificare realizate de Grupul Predeal,
generalul Ioan Culce 75 i s-a adresat generalului Ioan Dragalina, exprimând
„mulĠumirile sale asupra modului cum s-au plasat úi executat toate lucrările. A
spus că de la Vârciorova úi până la noi, nicăieri nu a găsit bine plasate turelele. La
noi sunt bine plasate“ 76 .
La 28 noiembrie 1915, Ioan Dragalina a fost avansat la gradul de general de
brigadă, conform prevederilor Decretului Regal nr. 2 436 din 6 noiembrie 1915,
semnat de regele Ferdinand I, la 3 decembrie 1915, úi contrasemnat de către
preúedintele Consiliului de Miniútri úi ministru de Război, Ion I. C. Brătianu 77 .
După finalizarea lucrărilor de fortificare a Văii Prahovei, la 1 aprilie 1916,
generalul de brigadă Ioan Dragalina a fost numit comandant al Comandamentului
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III Teritorial, cu garnizoana la Bucureúti 78 , ulterior, la 1 iulie 1916, fiind numit
comandant al Diviziei I Infanterie din Turnu-Severin 79 .
Imediat după instalarea sa la comanda Diviziei I Infanterie din TurnuSeverin, generalul Ioan Dragalina „a vizitat toĠi munĠii úi toate văile din sectorul
lui, cunoútea toate drumurile úi cărările, inspectase toate tranúeele existente úi se
interesa de tot ce făcuseră austro-ungarii dincolo de frontieră“ 80 , úi, în mod
special, de fortificarea muntelui Alion 81 .
Numirea generalului de brigadă Ioan Dragalina în funcĠia de comandant al
Diviziei I Infanterie din Turnu-Severin „a fost cunoscută imediat în tot Banatul;
acesta era úi motivul pentru care mai toĠi tinerii bănăĠeni, care puteau să fugă,
treceau munĠii úi se prezentau la el. Ei aduceau tot felul de útiri úi dădeau tot felul
de informaĠii valoroase, apoi cereau să fie încorporaĠi în armat română“ 82 .
La 15 august 1916, ziua în care România a declarat război Austro-Ungariei,
intrând în primul război mondial, Divizia I Infanterie îúi avea cartierul general la
Turnu-Severin, compunându-se din: Regimentul nr. 1 Vânători din Craiova,
comandat de locotenent-colonelul Bucur Bădescu; Brigada 1 Infanterie, comandată
de colonelul Gheorghe Negruzzi, constituită din Regimentul nr. 17 Infanterie,
comandat de către colonelul T. Tăutu, úi Regimentul nr. 57 Infanterie, comandat de
colonelul Gheorghe Damian; Brigada 2 Infanterie, comandată de colonelul Scarlat
Demetriad, compusă din: Regimentul nr. 1 Infanterie Dolj, comandat de
locotenent-colonelul Macedoneanu, úi Regimentul nr. 31 Infanterie Calafat,
comandat de către locotenent-colonelul Georgescu; Brigada 1 Artilerie, comandată
de către colonelul C. Lupaúcu, compusă din Regimentul nr. 1 Artilerie, comandat
de către colonelul Edgard Poltzer, úi Regimentul nr. 5 Artilerie, comandat de către
locotenent-colonelul Ioan Constantin Dejoianu 83 .
Divizia I Infanterie, denumită úi Grupul „Cerna“, comandată de către
generalul Ioan Dragalina, era amplasată, în noaptea de 14/15 august 1916, pe
frontiera carpatică cu Austro-Ungaria, intrând în luptă, în condiĠiile în care, la 14
august 1916, la orele 2100, ambasadorul României la Viena depusese la ministerul
de Externe al Austro-Ungariei declaraĠia de război a României 84 .
După lupte crâncene, la 19 august 1916, trupele Diviziei I Infanterie
cuceresc munĠii Alion, Ozoina úi Drănic, atacând poziĠiile austro-ungare din valea
Cernei úi din estul Orúovei 85 .
Muntele Alion, aflat în imediata vecinătate a frontierei, în dreptul insulei
Ada Kaleh, fusese fortificat cu cazemate de beton acoperite cu pământ, cu tunuri,
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tranúee betonate, galerii subterane, gropi de lup, sârmă ghimpată, curent electric,
mine, cuiburi de mitraliere 86 .
Conform ordinului de operaĠii nr. 3 din 18 august 1916, semnat la TurnuSeverin de comandantul Diviziei I Infanterie, generalul Ioan Dragalina, atacul din
ziua de 19 august 1916 s-a dat asupra întregii graniĠe, de întreaga divizie, împărĠită
în două grupuri având misiuni deosebite 87 .
Grupul I, aflat sub comanda colonelului Negruzzi, era compus din
Regimentul nr. 31 Calafat, care dispunea de 3 batalioane, o jumătate de baterie de
artilerie calibrul 75, o baterie de artilerie calibrul 63, úi o baterie de artilerie calibru
53 88 , cu misiunea de a ocupa înălĠimile Padeúul – Pediglava – Rudinele.
Grupul II, sub comanda generalului Ioan Dragalina, era compus din 7
batalioane, două baterii de artilerie calibrul 75, căreia i se adăuga o jumătate de
baterie de artilerie calibrul 75, o jumătate de baterie de artilerie calibrul 105, úi o
baterie de obuziere uúoare. Din acesta făceau parte: Regimentul nr. 1 Vânători 89 ,
Regimentul nr. 57 Infanterie úi Regimentul nr. 17 Infanterie 90 .
Referindu-se la luptele din 19 august 1916, fiul generalului Ioan Dragalina,
Virgil Alexandru Dragalina, arăta că „dacă s-a reuúit cucerirea poziĠiilor, aceasta
se datorează numai vitejiei ostaúilor comandaĠi de energicul úi viteazul lor
comandant, locotenent-colonelul Bucur Bădescu. Cu un steag tricolor în mână,
Bădescu s-a avântat în fruntea vânătorilor la asalt“ 91 , însă, „nu mai puĠin dârz au
luptat úi ostaúii mehedinĠeni din Regimentul 17 Infanterie, ca úi oltenii din
Regimentul 31 Infanterie“ 92 .
Având misiunea de a ocupa dealul Ozoina, la nord de muntele Alion 93 ,
„Regimentul 1 Vânători s-a distins în mod cu totul deosebit, având să înainteze în
sectorul cel mai descoperit úi în contra poziĠiei celei mai tari (…). Cu toate acestea,
vânătorii au înaintat cu un elan fără pereche, conduúi de comandantul
regimentului, locotenent-colonelul Bucur Bădescu, care, în fruntea întregului
regiment, a trecut cu bărbăĠie peste toate obstacolele de fier úi foc întâlnite în
cale“ 94 .
La 21 august 1916 generalul Ioan Dragalina hotărăúte reluarea ofensivei,
astfel că, în aceeaúi zi, a fost eliberată insula Ada Kaleh de pe Dunăre, până la 4
septembrie 1916, ziua eliberării Orúovei, fiind deja eliberate „ambele maluri ale
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Cernei, până aproape de IeúelniĠa“ 95 , precum úi localităĠile Corâmnic, TopleĠ úi
Bârzava, trupele Diviziei I Infanterie înaintând „până în apropiere de Mehadia“ 96 .
După eliberarea Orúovei, ofensiva Diviziei I Infanterie a fost oprită, unităĠile
diviziei consolidându-úi poziĠiile.
La 13 septembrie 1916, trupele germano-austro-ungare din sectorul Cerna
iniĠiază un prim atac împotriva poziĠiilor ocupate de Divizia I Infanterie, atac
respins complet până la 14 septembrie 1916. O nouă ofensivă inamică a fost
respinsă la 18 septembrie 1916, astfel că, Divizia I Infanterie a reuúit stabilizarea
frontului úi să controleze valea Dunării în zona Orúovei, stopând o invazie a
trupelor Puterilor Centrale 97 .
Ofensivele repetate ale trupelor germano-austro-ungare în sectorul Grupului
„Jiu“ au condus la ocuparea gurii trecătorii Vulcan (Buliga) úi a defileului Jiului
(Surduc) la 22 septembrie 1916, lupte grele desfăúurându-se pentru controlul
înălĠimii Obârúia-Meriúor 98 .
Succesul ofensivei germano-austro-ungare în sectorul Jiu l-a determinat pe
generalul Ioan Culcer99 , comandantul Armatei a I-a, să-i ordone generalului Ioan
Dragalina trimiterea unui batalion de infanterie úi a unei baterii de artilerie pe
frontul din defileul Jiului 100 . În aceste condiĠii, „s-a restabilit situaĠia de-a lungul
vechii graniĠe“ 101 .
După constituirea detaúamentului Scărlătescu, „din trupe aduse de la Cerna
în marúuri forĠate, prin Baia de Aramă úi DobriĠa“ 102 , la 25 septembrie 1916 a fost
reluată ofensiva armatei române în sectorul Jiu 103 , fapt ce a determinat retragerea
trupelor inamice la nord de Petroúani 104 . Referindu-se la această manevră,
generalul Ioan Dragalina nota în jurnalul său de front că „(…) am primit ordin de
la armată de a trimite la Baia de Aramă două companii úi o companie-mitralieră,
ca făcând legătura cu grupul Jiu, să împiedice invazia ungurilor în Ġară“ 105 .
Aducerea Brigăzii a 2-a alpine austro-ungare în sectorul Jiu a determinat
reluarea ofensivei germano-austro-ungare, la 30 septembrie 1916, lupte grele
desfăúurându-se pe dealul Oboroca. În ciuda rezistenĠei regimentelor 1 Vânători din
Craiova úi 18 Gorj din Târgu-Jiu, la 2 octombrie 1916, trupele române au fost
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împinse pe linia frontierei 106 , iar oraúul Petroúani a fost ocupat de trupele germanoaustro-ungare.
La 1 octombrie 1916, regele Ferdinand I l-a decorat pe generalul Ioan
Dragalina cu ordinul „Coroana României“, cu spade, în grad de comandor,
„pentru bravură úi vrednicie arătate pe câmpul de luptă“ 107 .
La 11 octombrie 1916, a doua zi după declanúarea unei puternice ofensive
inamice pe frontul Armatei a I-a, regele Ferdinand I l-a numit comandant al acestei
armate pe generalul Ioan Dragalina, destituindu-l pe generalul Ioan Culcer 108 .
În dimineaĠa zilei de 11 octombrie 1916, generalul Ioan Dragalina a primit
ordin să se deplaseze la Craiova pentru a prelua comanda Armatei a I-a 109 ,
ajungând la comandament în jurul orelor 18 110 .
După instalarea sa la comandă, generalul Ioan Dragalina a redactat ordinul
de zi nr. 35 din 11 octombrie 1916:
„Din acest moment am luat comanda armatei úi cer imperios de la toĠi, de
la general până la ultimul soldat, în primul rând apărarea cu viaĠa a sfântului
pământ al Ġării noastre, apărarea vetrei strămoúeúti, a ogorului úi a cinstei numelui
de român. Cer de la toĠi ascultarea cea mai deplină ca úi cea mai strictă executare
a ordinelor.
Voi fi fără milă – ascultaĠi bine ofiĠeri úi soldaĠi ceea ce vă spun – voi fi
fără milă faĠă de aceia care se uită înapoi în loc să se uite înainte, faĠă de aceia
care părăsesc rândurile úi fug din faĠa inamicului, faĠă de toĠi cei care nu vor
executa ordinele cât mai inteligent úi cât mai complet.
Aceeaúi linie de conduită o cer de la toĠi comandanĠii în subordine, în
cercul atribuĠiilor lor.
Trupa care nu poate să înainteze, să moară pe loc, iar comandanĠii care
vor da ordine de retragere, vor fi de îndată trimiúi sub escortă úi judecaĠi.
Dumnezeu, Majestatea Sa Regele úi ğara vor răsplăti pe viteji, iar numele
lor va trăi în vecii vecilor în istoria neamului, ca úi a moúilor úi strămoúilor, care
cu viaĠa úi cu sângele lor au scris paginile glorioase din întreaga viaĠă a poporului
român.
OfiĠeri úi soldaĠi ai Armatei I! ApăraĠi cu viaĠa voastră pământul Olteniei úi
al Ġării, tot aúa cum Armata de Nord apără Moldova, unde toĠi duúmanii care au
îndrăznit să treacă frontiera úi-au găsit moartea.
Cu Dumnezeu înainte, victoria este a noastră“ 111 !
Cel de-al doilea ordin îi era adresat generalului Dumitru Cristu,
comandantul Grupului Cerna, úi îi solicita să trimită imediat, „chiar în cursul
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acestei nopĠi de 11 spre 12 octombrie, prin Baia de Aramă spre dealul DobriĠa,
două batalioane úi o baterie, sub comanda locotenent-colonelului Dejoianu“ 112 .
După redactarea acestui ordin, generalul Ioan Dragalina i-a ordonat
telefonic maiorului GhiĠă Dumitrescu, aflat la Baia de Aramă, să pornească imediat
cu unitatea pe care o comanda – un batalion de infanterie, o baterie de artilerie, úi
un escadron – în direcĠia Peútiúani-DobriĠa, constituind avangarda detaúamentului
Dejoianu, sub comanda căruia urma să intre 113 .
În noaptea de 11 spre 12 octombrie 1916, generalul Ioan Dragalina, însoĠit
de maiorul C. Miltiade, s-a deplasat cu automobilul la postul de comandă al
Grupului Jiu, fosta Divizie a XI-a 114 , pentru a se orienta asupra situaĠiei reale a
unităĠilor aflate pe front.
În dimineaĠa zilei de 12 octombrie 1916, la postul de comandă al Grupului
Jiu a sosit colonelul Ioan Anastasiu, numit comandant al Grupului Jiu, în locul
generalului Cocorăscu 115 .
Ulterior, generalul Ioan Dragalina s-a deplasat cu automobilul spre
Bumbeúti-Jiu, pentru a lua contact cu unităĠile din subordine aflate în defileul Jiului,
fiind însoĠit de către locotenent-colonelul Constantin Dumitrescu-Turcu úi maiorul
C. Miltiade 116 . În drum spre Bumbeúti-Jiu, maúina în care se afla generalul Ioan
Dragalina a întâlnit un grup de soldaĠi răniĠi 117 , prilej cu care, „oprind maúina
pentru a se interesa din ce unităĠi fac parte úi în ce luptă au fost răniĠi, generalul a
văzut că ostaúii erau îngrijiĠi de o copilă, slabă úi îmbrăcată în costum subĠire de
cercetaú, cu mâinile úi obrajii înroúiĠi de frig“ 118 . În aceste împrejurări, generalul
Ioan Dragalina „a cerut mantaua sa din maúină, (…) úi a pus-o pe umerii copilei,
spunându-i să o lase la comandamentul din Târgu-Jiu“ 119 .
Ajuns la Bumbeúti-Jiu, generalul Ioan Dragalina ordonă regruparea trupelor
aflate în această localitate úi deplasarea acestora pe culmea dealului Pleúea, unde
urmau să stopeze înaintarea inamicului 120 . Ulterior, generalul úi însoĠitorii săi au
pornit, prin defileul Jiului, spre mânăstirea Lainici, de unde dorea să se îndrepte
spre Surduc, locul unde se afla batalionul cel mai înaintat din cadrul Regimentului
nr. 26 Infanterie 121 .
Ajunúi în apropierea mânăstirii Lainici, generalul Ioan Dragalina a constatat
că mitraliori germani „coborâseră pe poteca de la Locurile Rele“ 122 úi trăgeau
asupra úoselei, blocând retragerea spre Bumbeúti-Jiu 123 .
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Automobilul în care se afla generalul Ioan Dragalina a forĠat trecerea prin
barajul focurilor de mitralieră, manevră în cursul căreia generalul a fost rănit la
braĠul stâng úi la omoplatul drept 124 .
Primul ajutor i-a fost acordat la Gura Sadului, ulterior, fiind transportat la
Târgu-Jiu, unde a primit îngrijiri la spitalul amenajat în clădirea primăriei 125 . A fost
chemat dr. Kugler, care a refuzat să-l opereze pe general, motivând că, fiind
diabetic, exista riscul ca rana să nu se vindece 126 . De aici a fost transportat, pe calea
ferată, la Craiova, unde era aúteptat de către medicul chirurg Adrian Poenaru 127 ,
care i-a propus amputarea braĠului rănit 128 . Cu puĠin timp înainte de efectuarea
operaĠiei, regele Ferdinand I, din dorinĠa de a-l îngriji cât mai bine pe general, a
dispus transportarea sa la Bucureúti. În aceste condiĠii, în noaptea de 12 spre 13
octombrie 1916, generalul rănit a fost transportat cu trenul la Bucureúti, urmând să
fie îngrijit la spitalul „Regina Maria“ 129 .
În opinia lui Virgil Alexandru Dragalina, protecĠia pe care i-a ofert-o regele
Ferdinand I generalului Ioan Dragalina în acele clipe „a fost însă fatală, iar regele,
semnând ordinul telegrafic, a semnat de fapt sentinĠa la moarte a generalului“130 ,
deoarece „dacă Ioan Dragalina ar fi fost un simplu soldat rănit, la primul post
sanitar sau spital, úi fără nicio discuĠie ori întârziere, el ar fi fost supus operaĠiei
de amputare a braĠului stâng“ 131 .
În absenĠa ordinului regal, generalul Ioan Dragalina urma să fie operat de
către medicul chirurg Adrian Poenaru la Craiova. Transportat la Bucureúti cu trenul,
generalul rănit avea să sosească în Gara de Nord în seara zilei de 13 octombrie
1916, de aici fiind „luat de o trăsură cu cai a societăĠii <<Salvarea>> úi dus la
spitalul <<Regina Maria>>, instalat la Palatul Regal de pe Calea Victoriei“ 132 .
În ciuda faptului că era grav rănit úi internat în spital, generalul Ioan
Dragalina a păstrat comanda Armatei a I-a până în data de 16 octombrie 1916, când,
după primirea veútii victoriei din bătălia de la podul Jiului 133 , „a transmis ultimul
său ordin, după care a cerut să i se ridice telefonul, predând comanda Armatei
I“ 134 .
În ciuda faptului că braĠul rănit i-a fost amputat, úi că medicul Toma
Ionescu, însărcinat de rege cu îngrijirea generalului, dădea asigurări că nu mai este
niciun pericol 135 , începând cu data de 20 octombrie 1916, starea rănitului s-a
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înrăutăĠit, în cele din urmă, la 24 octombrie 1916, generalul Ioan Dragalina
încetând din viaĠă după aproape două săptămâni de suferinĠă 136 .
Cu puĠin timp înainte, la 18 octombrie 1916, regele Ferdinand I l-a decorat
pe generalul Ioan Dragalina cu ordinul „Mihai Viteazul“ 137 .
A fost înmormântat, cu onoruri militare, în cimitirul Bellu militar, în dupăamiaza zilei de 26 octombrie 1916 138 . După slujba de înmormântare, primul
ministru Ion I. C. Brătianu a rostit un emoĠionant discurs închinat memoriei
generalului:
„În clipele în care se înfăptuieúte gândul secular al neamului nostru,
întruparea lui, luptă úi se jertfesc cei mai buni úi cei mai vrednici români. Astfel,
aspiraĠiile cele mai sfinte plămădite în dorul úi suferinĠele generaĠiilor, se încheagă
astăzi prin sângele eroilor. Prin dânúii, Ġara pierde fiii săi cei mai scumpi, dar
istoria va păstra în veacuri comoara cinstei naĠionale din care izvorăsc puterile de
viaĠă ale viitorului, numele acelor pe ale căror jertfe s-a întemeiat întregirea
neamului úi propăúirea lui.
În fruntea lor străluceúte numele generalului Dragalina, precum úi în
fruntea ostaúilor săi a luptat úi a căzut viteazul comandant al oútirii de peste
Olt“ 139 .
La 1 noiembrie 1916, Nicolae Iorga publica în „Neamul Românesc“ un
articol elogios la adresa generalului Ioan Dragalina, „generalul care a apărat cu
mintea lui de cugetător, cu energia lui de soldat úi cu calda lui inimă de bănăĠean
Oltenia, nu mai este! În durerile rănilor sale, ciuntit de un braĠ, el úi-a dat nobilul
suflet lui Dumnezeu, în dreptatea căruia faĠă de neamurile bune úi nenorocite, ca
al lui, a crezut“ 140 .
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Fig. 1 Generalul Ioan Dragalina (1860 - 1916)
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Fig. 2 Reconstituirea bătăliei de la Podul Jiului

Fig. 3 DemonstraĠie de luptă în Defileul Jiului
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Fig. 4-5 Depunerea de coroane de flori la monumentul ridicat în memoria
generalului Ioan Dragalina (1860-1916)
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Radu Băjenaru, SfârЮitul bronzului timpuriu în regiunea dintre Carpaаi Юi
Dunăre, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, 323 pagini de text, 30 pagini
bibliografie, 2 tabele, 27 grafice, 86 figuri ܈i 68 plan܈e.
Gheorghe Calotoiu
Cartea, teza de doctorat a cercetătorului ܈tiin܊ific I de la Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan” Bucure܈ti, Radu Băjenaru „Sfâr܈itul bronzului
timpuriu în regiunea dintre Carpa܊i ܈i Dunăre” reprezintă un summum de informa܊ii
în domeniu, în special pentru arheologii care se ocupă de această perioadă din
preistorie.
Din punct de vedere geografic prin „regiunea dintre Carpa܊i ܈i Dunăre”
autorul în܊elege ini܊ial, aria de răspândire a culturilor din bronzul timpuriu în
Oltenia ܈i Muntenia vestică ܈i centrală, cât ܈i prezentarea fenomenelor culturale
prin lărgirea cadrului cronologic, prin lărgirea spa܊iului geografic în zona interioară
a Carpa܊ilor de Curbură-܉ara Bârsei ܈i Depresiunea Ciucului.
Lucrarea de doctorat prezintă o prefa܊ă semnată de academicianul
Alexandru Vulpe, coordonatorul de doctorat al domnului Radu Băjenaru, unde
remarcă contribu܊iile definitorii ale autorului în alcătuirea acestei căr܊i referitoare la
o parte din preistoria României. Autorul căr܊ii prezintă un „Cuvânt înainte” din
2013 ܈i un alt „Cuvânt înainte” din 2003, arătând modul în care a fost alcătuită
această lucrare.
În capitolul „Introducere”, domnul Radu Băjenaru men܊ionează că va
supune discu܊iei întreaga evolu܊ie a culturii Glina, cât ܈i etapa imediat următoare
până la apari܊ia culturilor „clasice” ale epocii bronzului – Verbicioara, Tei ܈i
Monteoru – inclusiv prima fază a acestor trei culturi.
Capitolul „Cadrul geografic” cuprinde formele de relief: Subcarpa܊ii Getici,
Subcarpa܊ii de Curbură, Podi܈ul Mehedin܊i, Podi܈ul Getic, dealurile piemontane ale
Olteniei, la vest de Olt, Dealurile piemontane arge܈ene între Olt ܈i Dâmbovi܊a,
Câmpia Română, Câmpia Olteniei ܈i Câmpia Munteniei de Vest ܈i Centrală, Lunca
Dunării, Depresiunea Bra܈ovului ܈i Ciucului.
În capitolul„Probleme de terminologie ܈i periodizare” cercetătorul ܈tiin܊ific
Radu Băjenaru consideră că debutul epocii bronzului în zona pusă în discu܊ie
trebuie fixată pe baza anumitor criterii distincte: tipul de habitat, structura
a܈ezărilor, practici funerare, economie, religie, metalurgie, ceramică.
În privin܊a cronologiei relative ܈i absolute a Bronzului timpuriu, autorul
lucrării, Radu Băjenaru prezintă teoriile ܈i sistemele cronologice în regiunea
Carpato-Dunăreană elaborate de Ion Nestor, Petre Roman ܈i Alexandru Vulpe.
În lucrarea sa, cercetătorul dr. Radu Băjenaru î܈i propune tratarea grupelor
culturale încadrabile în etapele II-III ale Bronzului timpuriu din jumătatea sudică a
României.
Un capitol aparte al căr܊ii îl cuprinde „Catalogul descoperirilor arheologice”
cu localită܊ile dispuse în ordine alfabetică. Pentru fiecare descoperire, autorul
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propune următoarea sistematizare: localizarea punctului în care se află descoperirea,
tipul descoperirii, caracterul ܈i anul cercetării, stratigrafia, complexe de locuire,
obiecte de metal, obiecte de lut, obiecte de os, obiecte de piatră, plastică, muzeul în
care este obiectul, bibliografie ܈i observa܊ii.
Catalogul descoperirilor cuprinde 779 de localită܊i depistate în regiunea
dintre Carpa܊i ܈i Dunăre.
În capitolul „Stadiul cercetării” autorul prezintă subcapitolele: „Stadiul
cercetării asupra a܈ezărilor”, „Stadiul cercetării asupra descoperirilor funerare” ܈i
„Stadiul cercetării asupra pieselor de metal”.
Ceea ce reliefează cercetătorul în primul rând este numărul mare de a܈ezări
Glina – 57% din total, comparativ cu celelalte culturi. Autorul a avut în vedere
importantele descoperiri de tip Glina de la Brăne܊, Bucure܈ti-Militari, Crivă܊, Odaia
Turcului, Ostrovu Corbului ܈i a܈ezarea eponimă de la Glina.
La toate aceste descoperiri cu mai multe niveluri de locuire Glina, autorul
mai adaugă ܈i analizează siturile cu un singur nivel, săpate ܈i publicate de la
Cascioarele – Cătălui, Govora – Runcuri, Greci, Mihăile܈ti, Ro܈u, Gura Despei,
Valea Calului, Varlaam ܈i Văcăre܈ti.
Cercetătorul Radu Băjenaru prezintă stadiul cercetării asupra a܈ezărilor de
tip Jigodin, de tip Schneckenberg, cât ܈i stadiul cercetării asupra a܈ezărilor de tip
Odaia Turcului – la care a participat în mai multe campanii. Autorul mai analizează
starea cercetărilor din a܈ezările de tip Gornea - Orle܈ti, de tip Monteoru, de tip
Verbicioara, de tip Tei, de tip Costi܈a - Ciomortan.
În subcapitolul „Stadiul cercetării asupra descoperirilor funerare” domnul
Radu Băjenaru arată că în cele 160 puncte cu descoperiri funerare au fost
identificate cel pu܊in 560 de morminte, din care 456 de inhuma܊ie, 46 de incinera܊ie,
3 birituale iar pentru 55 nefiind informa܊ii asupra ritului de înmormântare.
În privin܊a atribuirii culturale a mormintelor grupa majoritară apar܊ine
tipului Yamnaya. Autorul încadrează acestui tip funerar mormintele de la Smeeni,
Gurbăne܈ti, Ploie܈ti Triaj, cât ܈i tumulii din sudul Olteniei de la Rast ܈i Pleni܊a.
Grupa mormintelor de tip Zimnicea este compusă din 53 de morminte plane,
iar în SE Transilvaniei este o grupă de morminte (45) în cistă care este atribuită
culturii Schneckenberg. Apropiată de această grupă este aceea de tip Muscel,
morminte în cutii de piatră (ciste) care era alcătuită din 32 de morminte.
Cercetătorul ܈tiin܊ific mai men܊ionează cele 10 morminte în cutii de piatră atribuite
culturii Monteoru, cele 13 morminte cu groapa săpată în stâncă de la Năeni Colarea.
Mai este prezentat subcapitolul „Stadiul cercetării asupra pieselor de metal”
unde au fost supuse analizelor 391 piese de metal ܈i 18 tipare specifice bronzului
timpuriu ܈i mijlociu. Au fost descoperite 130 de topoare cu gaură de înmănu܈are
transversală, 31 topoare plate ܈i 20 pumnale.
În capitolul „Structura a܈ezărilor ܈i stratigrafia siturilor - cheie” cercetătorul
܈tiin܊ific Radu Băjenaru analizează clasificarea a܈ezărilor în func܊ie de forma de
relief pe care sunt amplasate ܈i de stratigrafie, descrierea sistemelor de fortificare ܈i
eviden܊ierea tipurilor de construc܊ii.
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Autorul constată că din totalul de de 563 a܈ezări 182 se află pe pintenii de
terasă ܈i pe terasele înalte ce mărginesc cursurile de apă, 85 pe dealuri ܈i pinteni de
deal, 19 sunt amplasate pe terasele joase ܈i 7 în lunci.
A܈ezările atribuite culturii Glina cuprind amplasarea lor pe forme de relief
diverse - din 216, 147 sunt situa܊i pe terase înalte, 67 pe pinteni de terasă, 31 pe
dealuri ܈i pinteni de deal, iar pe terase joase ܈i lunci sunt 13 a܈ezări.
Domnul Radu Băjenaru mai reliefează clasificarea a܈ezărilor în func܊ie de
stratigrafie, de sistemul de fortifica܊ie – men܊ionând în mod special a܈ezarea cu val
܈i ܈an ܊de la Odaia Turcului, a܈ezarea de la Crivă܈ ܊i Orbeasca de Sus care sunt
puse în legătură cu cultura Glina. ܇an܊urile de apărare ale a܈ezării de la CîrceaHanuri ܈i Locusteni apar܊in fazei timpurii a culturii Verbicioara.
În subcapitolul „Construc܊iile” cercetătorul clasifică construc܊iile de
suprafa܊ă prezentând locuin܊ele ܈i vetrele de la Odaia Turcului (pe nivele), mai sunt
men܊ionate locuin܊ele de la Crivă܊, Sărata Monteoru ܈i Cetă܊uia 2 de la NăeniZănoaga, Brănet iar pentru zona de SE a Transilvaniei sunt amintite locuin܊ele de la
Cuciulata, Sf.Gheorghe – Örkö, Leliceni – Muntele cu piatră.
Autorul face referire la construc܊iile adâncite – bordeiele ܈i construc܊iile
u܈or adâncite.
În capitolul „Stratigrafia siturilor - cheie” autorul lucrării prezintă
stratigrafia a܈ezărilor ܈i complexelor de locuire de la Brăne܊, jude܊ul Olt, cercetări
arheologice sistematice efectuate de Augustin Ulanici, Odaia Turcului, jude܊ul
Dâmbovi܊a – cercetări arheologice sistematice realizate de Ersilia Tudor, Radu
Băjenaru ܈i Alexandru Vulpe, Greci, jude܊ul Ilfov – sondaje executate de Augustin
Ulanici, Năeni – Zănoaga, jude܊ul Buzău – cercetări arheologice sistematice făcute
de Ion Motzoi ܈i Monica ܇andor Chicideanu, Sărata Monteoru, jude܊ul Buzău –
cercetări arheologice sistematice Ion Nestor, Eugenia Zaharia – Ostrovul Corbului,
jude܊ul Mehedin܊i – cercetări arheologice de Petre Roman, Cuciulata, jude܊ul
Bra܈ov - A. Prox ܈i Gheorghe Bichir a efectuat cercetări arheologice, Sf. Gheorghe
– Örkö, jude܊ul Covasna – cercetări arheologice executate de Szekely Zoltan ܈i
Szekely Zolt – Leliceni jude܊ul Harghita – cercetări arheologice Petre Roman,
Dodd Opri܊escu, Janos Pal.
În capitolul „Clasificarea generală a ceramicii ܈i definirea grupelor
ceramice” cercetătorul ܈tiin܊ific Radu Băjenaru împarte ceramica după formele
ceramice, după tehnica ܈i motivele decorului ceramic (decor imprimat incizat,
܈nurat, în relief).
În capitolul „Definirea grupelor ceramice” se reliefează ceramica de tip
Glina cu forme de tip ce܈ti, căni, pahare, cupe, străchini, castroane, vase borcan,
amfore, amforete, vase sac. Cercetătorul men܊ionează că majoritare în aceste forme
descoperite sunt străchinile, castroanele, amforele ܈i vasele sac.
Ca element de decor tipic ܈i mai des întâlnit în ceramica de tip Glina îl
reprezintă ܈irul de găuri-buton executate dinspre interior spre exterior, dispus pe
marginea vaselor. Ca elemente de decor în relief se întâlnesc brâurile crestate ܈i
alveolate cât ܈i butonii conici ܈i proeminen܊ele alungite orizontal.
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În alte subcapitole „Ceramica de tip Odaia Turcului”, „Ceramica de tip
Monteoru”, „Ceramica de tip Tei”, „Ceramica de tip Verbicioara” autorul prezintă
la fiecare: forme, decor, răspândire ܈i periodizare. Autorul lucrării face o
cronologie relativă a acestor grupuri ceramice ܈i men܊ionează că principalul criteriu
de departajare cronologică într-o descoperire ܈i alta este ceramica. Astfel
concluzionează că singura diferen܊ă clară dintre bronzul timpuriu ܈i cel mijlociu
este data de apari܊ia a unor forme noi ܈i mai ales de apari܊ia unei ceramici bogat
decorate cu motive incizate.
În capitolul „Descoperiri funerare” domnul Radu Băjenaru clasifică
mormintele după rit ܈i tipul de amenajare funerară. Autorul clasifică morminte
plane de înhuma܊ie în groapă simplă sau cu capac de lemn, morminte cu amenajări
de piatră. În categoria mormintelor plane cu groapă simplă centrală prezintă o parte
din grupurile de morminte – Zimnicea, Brăila, Gheră܈eni ܈i Li܈coteanca; cele cu
groapă simplă sau cu capac de lemn sunt reliefate prin tumulii de la Smeeni,
Baldovine܈ti, Ciulni܊a, Coslogeni, Gurbăne܈ti, Ploie܈ti – Triaj, Vităne܈ti, Basarabi,
Rast ܈i Pleni܊a.
Morminte tumulare în groapă acoperită cu bârne de lemn sunt 15 morminte
la Smeeni, 11 la Sultana, 8 tumuli la Gurbăne܈ti.
În subcapitolul „Morminte cu amenajări de piatră” autorul include 105
morminte amenajate din piatră, ele fiind plane sau tumulare. În majoritate sunt
folosite cutiile de piatră – (ciste, grupa de tip Muscel), morminte acoperite cu
pietre sau morminte cu ringuri sau pat de pietre, sau morminte săpate în stâncă –
Năeni - Colarea. Autorul analizează aceste morminte în ciste, care majoritatea sunt
plane, iar în câteva situa܊ii tot în cutii de piatră sunt mormintele tumulare. În func܊ie
de rit, autorul sus܊ine: 62% din acestea sunt de înhuma܊ie, 11% de incinera܊ie, 2%
sunt birituale, iar 6% sunt ciste goale.
În subcapitolul „Clasificarea mormintelor după inventar” cercetătorul
܈tiin܊ific Radu Băjenaru le clasifică în grupa de tip Zimnicea, grupa de tip Milostea,
grupa de tip Sehneckenberg, grupa de tip Muscel, grupa de tip Năeni, grupa de tip
Verbicioara.
Inventarul descoperit în morminte este analizat de autorul lucrării care
indică mai multe grupe funerare care au o anumită cronologie. Grupa Zimnicea este
specifică Dunării de Jos, având legături clare cu descoperirile de tip Yamnaya.
Grupa Milostea cuprinde înmormântări de tip Yamnaya având rela܊ii cu ceramica
܈nurată dintre Nipru ܈i Vistula.
Cercetătorul Radu Băjenaru relevă asemănările dintre grupa Muscel cu
grupele ceramice de la Dunărea Mijlocie ܈i bazinul Tisei – Mako , Somogyvar –
Vinkovci, Glockenbecher – Csepel, fiind un orizont cronologic ulterior celui
reprezentat de Zimnicea ܈i Milostea. Necropolele de tip Odaia Turcului, Năeni ܈i
Verbicioara reprezintă un orizont cronologic corespunzător sfâr܈itului bronzului
timpuriu în zona Carpato – dunăreană.
În capitolul „Piesele de metal” dl. Radu Băjenaru analizează cca. 391 piese
de metal din care 111 piese provin din a܈ezări, 106 din morminte, 192 din depuneri.
Cercetătorul împarte piesele de metal în trei mari categorii: arme (topoare ܈i
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pumnale), podoabe (colane, bră܊ări, ace, perle, inele de buclă, saltaleone), unelte
(securi, cu܊ite, dăl܊i, sule). Sunt prezentate variantele de topoare plate simple ܈i
plate cu margini ridicate (varianta Ostrovu Corbului, Petre܈ti, Chirnogi, Glina,
܇incai). Variantele topoarelor cu gaură de înmănu܈are transversală sunt de tip
Baniabic, Corbasca, Dumbrăvioara, Izvoarele, Pătule ܈i Pădureni. Mai sunt
reliefate tipurile de pumnale cu placa la mâner, cele cu limbă la mâner (varianta
Căzăne܈ti, Brăne܊, Le܊, Crivă܊, Yamnaya, Sf. Gheorghe), podoabele ܈i piesele de
port.
Capitolul „Obiecte de piatră, os ܈i lut. Plastica antropomorfă ܈i zoomorfă”
cuprinde obiectele de piatră, os ܈i corn (dălti܊e, plantatoare, ܈.a.) . Ca obiecte de lut
sunt fusaiolele de diferite tipuri, greută܊ile, mărgele alungite sau sferice.
În capitolul „Rela܊ii cu alte medii culturale. Cronologia absolută”,
cercetătorul ܈tiin܊ific Radu Băjenaru consideră că începutul epocii bronzului în
spa܊iul Carpato – Balcanic trebuie pus în legătură cu ceea ce se întâmplă în spa܊iul
nord – pontic până la jumătatea mileniului IV.
Mormintele de tip Yamnaya de la Zimnicea ܈i Milostea, autorul le
încadrează cronologic în perioada 3000-2700 BC (date radiocarbon).
Decorul de tip Runcuri de pe ceramica Glina are analogii cu ceramica de la
Leliceni, însă tehnica incrusta܊iei cu alb este răspândită în bronzul timpuriu în
Balcani. Prin acela܈i decor de tip Runcuri, cultura Glina î܈i găse܈te analogii în
grupa Glockenbecher ܈i se încadrează cronologic datei de 2500 B.C., moment ce
pare să corespundă ܈i începutul grupei Somogyvar – Vinkovci, după cum sus܊ine
autorul lucrării. Coroborând aceste date, cercetătorul ܈tiin܊ific Radu Băjenaru
consideră că pentru cultura Glina cel mai probabil interval ar fi 2700-2400 B.C. În
cadrul acestui interval de timp plasează descoperirea de tip Jigodin ܈i probabil
mormintele din grupa Muscel.
Ceramica de tip Odaia Turcului î܈i găse܈te bune analogii în tell-urile din
Tracia. În descoperirile de la Ezero, Nova Zagora, autorul lucrării găse܈te
asemănare cu ceramica de la Odaia Turcului.
Autorul analizează ܈i găse܈te elemente tipologice descoperite de la Odaia
Turcului la Kastanas în nivelurile 24-21, la Kritsana în a܈ezarea 5 ܈i în alte situri
din Macedonia ܈i Thessalia.
Legăturile bronzului timpuriu nord-dunărean cu descoperirile de la sud de
Balcani din Macedonia ܈i Thessalia sunt reprezentate ܈i de topoarele cu gaură de
înmănu܈are transversală de tip Izvoarele, Veselinova, Pătule ܈i Pădureni.
Bibliografia este exhaustivă cuprinzând peste 700 de studii de specialitate
referitoare la tema pusă în discu܊ie la alcătuirea tezei de doctorat a domnului
cercetător ܈tiin܊ific Radu Băjenaru.
Cartea cuprinde o listă cu abrevieri, unde sunt citate reviste de specialitate
pe care le-a studiat autorul. De asemenea este prezentat în limba engleză un
rezumat al tezei de doctorat al domnului Radu Băjenaru.
Lista ilustra܊iei cuprinde 2 tabele, 27 grafice, 86 figuri, 68 plan܈e, 11 hăr܊i
cu reprezentări din cercetările arheologice care au dus la alcătuirea acestei lucrări.
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Cartea domnului cercetător ܈tiin܊ific a ob܊inut premiul Academiei Române
„Vasile Pârvan” în anul 2016, ca merit a muncii asidue pe care a desfă܈urat-o
autorul.
Lucrarea „Sfâr܈itul bronzului timpuriu în regiunea dintre Carpa܊i ܈i Dunăre”
se adresează în mod deosebit speciali܈tilor din domeniul arheologie, fiind una din
căr܊ile importante ale arheologiei române܈ti.
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