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ISTORIE

ELISABETA TRAISTARU
•

CONCEPŢIA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,
A SECRETARULUI SĂU GENERAL,
TOVARĂŞUL NICOLAE CEAUŞESCU,
CU PRIVIRE LA ROLUL ISTORIEI IN EDUCAREA
PATRIOTICĂ A TINEREI GENERAŢII

In decursul milenarei sale istorii, poporul român a creat, îmbogăţit şi
dezvoltat o civilizaţie materială şi spirituală cu înalte semnificaţii şi re
verberaţii social-politice, cultural-artistice, ştiinţifice, de autentic umanism.
Această civilizaţie are un caracter dinamic, multilateral, ea cuprinzînd
valori de incontestabilă ţinută filozofică, estetică, economică, socială, teo�
retică şi practică, valori care prin implicaţiile şi. mesajul lor s-au· impus
şi se impun a fi continuate pe un plan superior, la înălţimea idealurilor
prefigurate de Pirogramul Partidului Comunist Român de făurire a socie
tăţii socialiste multi:l<ateral dezvoltate şi înaintare a României spre co
munism.

S-au întipărit în cartea d e aur a istoriei noastre, ca virtuţi de relief şi
coordonate deternninante ale 1sipiriituali.tăţii poporului român, ale ţe1urHor
sale prin vremuri, grija pentru fiinţa şi soarta pămîntului strămoşesc,
pe care oamenii acestor meleaguri l-au apărat cu sîngele lor şi l-au făcut
roditor cu sudoarea frunţii, voinţa nestrămutată a strămoşilor de libertate
naţională şi socială, de unitate şi progres - atribute cu caracter de per
manenţă icare definesc existenţa multimilenairă a românilor.
In concepţia de viaţă a poporului nostru, între trecut, prezent şi viitor
a existat întotdeauna o interdependenţă dialectică, istoria constituind te
zaurul de experienţă din care fiecare generaţie a tras învăţăminte pe care
le-a aplicat în lupta pentru păstrarea şi apărarea fiinţei neamului, pen
tru progresul neîntrerupt al societăţii româneşti. Străvechile cronici atestă
adevărul că „nimic nu se poate construi ignorînd trecutul", faptele mari ale
înaintaşilor reprezentînd coordonatele călăuzitoare, punctele de orientare
pentru evoluţia viitoare, marile momente istorice - Burebista, Decebal,
Basarab I, Ştefan, Mihai Viteazul - avind din perspectiva !trecutului pro
iecţia de lumină îndreptată spre viitor. „Istoria este pentru naţiuni ceea
ce experienţa personală este pentru individ ; ea trebuie să servească na
ţiunilor drept învăţătură, precum experienţa personală serveşte indivi
zilor. Istoria, dar, ne arată calea ce trebuie să urmăm în ocaziunea de
7
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faţă" - scria ziarul craiovean "Vocea Oltului" în 18,5 7, ;chemînd întreg
poporul la acţiune energică pentru împlinirea visului milenar al Unirii.
In răstimpul care s-a scurs, istoria nu şi-a pierdut cu nimic din va
loarea sa modelatoare, iar în ultimii ani a fost ridicată de Partidul Co
munist Român, de secretarul său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la
rangul de mijloc de cea mai mare importanţă pentru transformarea revo
luţionară a prezentului, de forţă de dinamizare a energiilor şi eforturilor
poporului în opera de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvol
tate şi înaintare a României spre culmile înalte ale civilizaţiei comuniste.
Partidul Comunist Român, secretarul său general, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, acordă o importanţă deosebită cunoaşterii istor iei poporului,
evidenţierii învăţămintelor ce se desprind din existenţa milenară a ro
mânilor, şi care au implicaţii adînci în activitatea politică-ideologică de
făurire a omului nou, constructor al socialismului şi comunismului pe pă
mîntul străbun. Nimic nu se poate construi ignorînd trecutul. Esenţial
este să se ia ce este bun şi să se asigure o dezvoltare pe baze noi, în
raport cu nivelul de cunoaştere în care a ajuns societatea într-un mo
ment s-au altul.
În grandioasa operă de formare a conştiinţei socialiste a maselor popu
lare, a omului nou, cunoaşterea şi studierea istoriei patriei ocupă un loc
important. „Munca politico-ideologică - preciza tovarăşul Nicolae
Ceauşescu în raportul prezentat la Conferinţa naţională a Partidului Co
munist Român din 16-18 decembrie 1982 - trebuie să cultive mîndria
patriotică a oamenilor muncii, fără deosebire de naţionalitate, faţă de
trecutul glorios de luptă al poporului nostru, faţă de minunatele realizări
în făurirea socialismului, să dezvolte puternic sentimentul de dragoste
faţă de popor, de patrie, faţă de partid, hotărîrea de a fi gata în orice
împrejurări să servească interesele ţării, cauza socialismului"1.
Cutezanţa gîndirii revoluţionare a secretarului general al partidului,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu, spiritul său creator în pătrunderea celor
mai complexe probleme, pornind de la aplicarea legităţilor generale la
realităţile României, au dat noi dimensiuni atît cunoaşterii istoriei pa
triei şi poporuJlui nostru cit 1ş i i m;plkării ei în activi1taitea ideologică, po
litică, educativă. Conceperea istoriei în spiritul profund creator conferă
sensul cel mai deplin şi mai rodnic direcţionării ştiinţifice a prezentului
şi a viitorului, ţinînd seama de antecedentele istorice, de tradiţie, ca forţă
menită a sluji contemporaneităţii.
In spiritul gîndirii de amplă cuprindere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu,
al excepţionalelor analize asupra trecutului nostru, am fost călăuziţi să
dăm dimensiunile reale, obiective eroicei istorii a poporului român, ra
portînd fiecare eveniment, fiecare moment la condiţiile concrete ale epo
cilor respective. Istoria poporului român este o istorie care îşi are începu
turile cu mii de ani în urmă, în istoria traco-geto-dacilor şi care, de atunci
şi pînă astăzi, aparţine u nuia şi aceluiaşi popor, ce a trăit în unul şi ace
laşi spaţiu geografic carpato-danubiano-pontic, a unui popor cu deosebit
1. Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român. 16-18
Ed. Politic!, Bucureşti, p. 48-49.
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prestigiu în lumea antichităţii, a cărui civilizaţie s-a aflat în raporturi de
influenţare reciprocă cu marile civilizaţii ale acelor vremuri, - persană,
greacă, romană şi altele. În această viziune, i storiei noastre îi aparţin Dro
michaites, expresia autentică a geto-dacului, Burebista, sub conducerea
căruia s-a creat statul dac centralizat şi independent, secolele de stator
nică viaţă, de luptă şi creaţie pe pămîntul strămoşesc, admirabila capa
citate a poporului nostru .de a se opune ferm şi eficace năvălirilor prădal
nice, de a depăşi momentele de vitregie şi de cumpănă pe care vremurile
le-au iscat în această parte a Europei.
„Putem afirma, pe baza faptelor i storice, că poporul nostru s-a plămă
dit de-a lungul mileniilor în spaţiul carpato-dunărean, că fiecare metru
de pămînt şi fiecare piatră sînt stropite cu sudoarea şi sîngele moşilor
şi strămoşilor noştri . In cele mai grele timpuri - precizează secretarul
general în Expunerea cu privire la stadiul actual al ediHcării socialis
mului în ţara noastră, la problemele teoretice, ideologice şi activitatea

, înaintaşii nu şi-au părăsit pi1mîntul
unde s-au născut, ei, înfrăţindu-se cu el, cu munţii şi cîmpiik, cu rîurile
şi codrii falnici, au rămas neclintiţi pe aceste meleaguri, apărîndtHji fiinţa,
dreptul la existenţă liberă"2•
lntreaga operă teoretică şi practică a tovarăşului Ni colae Ceauşescu dă
expresie imperativului de a situa cercetarea şi promovarea i storiei la
nivelul măreţiei faptelor şi adevărurilor trecutului nostru de glorie, de
a milita cu toată energia şi forţa împotriva curentelor reacţionare, a ten
dinţelor de falsificare şi denaturare a adevărului obiectiv al realităţii
vieţii, de a nu tolera stagnarea, rutina, dogmatismul, de a renunţa la
ceea ce se dovedeşte perimat, pentru a face loc noului autentic, izvorît
din cercetări aprofundate şi din i nterpretări întemeiate ştiinţific.
Pornind de la una din ideile de excepţională însemnătate reliefată de
tovarăşul Nicolae Ceauşescu privind rolul ţărănimii în evoluţia istorică
a poporului român, cercetările recente au aruncat puternice lumini asu
pra cronicii istorice care a înscris ca momente de înaltă trăire naţională
şi socială răscoalele ţărăneşti din evul mediu, revoluţiile de la 1 82 1 - 1848,
Unirea de [a 1 859, făurirea statului naţiona:l unitaT român modern şi
toate marile evenimente care i-au urmat, împliniri în care ţărănimea ro
mână se regăseşte prin contribuţia esenţială pe care a avut-o.
La loc de frunte se situează în opera secretarului general al partidului
analiza condiţiilor economice, sociale şi politice care au dus la afirmarea
mişcării muncitoreşti şi socialiste, a Partidului Comuni st Român, forţa
politică conducătoare a luptei întregului popor pentru victoria revoluţiei,
pentru construirea socialismului în patria noastră . Concluziile desprinsP
de tovarăşul Nicolae Ceauşescu în ceea ce priveşte judecata critică şi rele
varea adevăratelor dimensiuni ale mi şcări lor muncitoreşti, revoluţionare
şi democratice, ale luptei Partidului Comunist Român, reprezintă un mo
del strălucit de abordare materialist-dialectică a problemelor istoriei pa-

politică, educativă a partidului

-

2. Nicolae Ceauşescu, Expunere cu privire la stadiul actual al edificării socialis
mului în ţara noastră, la problemele teoretice, ideologice şi activitatea politică,
educativă a partidului. 1 iunie 1982, Ed. Politică, Bucureşti, p. 15.

9
https://biblioteca-digitala.ro

OLTENIA
triei. Secretarul general al partidului a subliniat în repetate rînduri ade
vărul istoric că mişcarea revoluţionară, muncitorească şi socialistă din
România îşi are originea în viaţa şi lupta clasei muncitoare, s-a născut
în strînsă legătur[1 cu dezvoltarea forţelor de prod ucţie, a clasei munci
toare din ţara noastră, că Partidul Comunist Român, continuator al celor
mai înaintate tradiţii ale luptei pentru formarea şi d ezvoltarea statului
naţional-unitar, al luptei pentru socialism, a dovedit, de-a lungul întregii
sale istorii, că nu are decît un singur ţel, acela de a servi cauza poporului,
a socialismului, a independenţei patriei. În acest context au fost combă
tute rămăşiţele vechii concepţii după care partidele comuniste îşi au istoria
lor, cerindu-se frontului istoric să abordezP în spirit ştiinţific istoria unică
şi unitară a naţiunii, să releve faptul că „partidul nostru nu este în afara
naţiunii şi poporului, că naţiunea noastră arc o singură i storie, că partidul
nostru s-a născut în luptele sociale, în cadrul i storiei poporului ; istoria
sa este istoria naţiunii noastre şi, deci, i storia naţiunii este singura istorie
care trebuie să ogli ndească întreaga dezvoltare a poporului nostru"3.
În perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, cînd tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fost ales în înalta
funcţie de secretar general, s-a conturat o cuprinzătoare şi generoasă gîn
dire istorică, cadrul optim care a deschis largi orizonturi cercetării ştiin
ţifice, angajării plenare a valorosului front istoric în abordarea cu
îndrăzneală revoluţionară şi redarea în lumina adevărului obiectiv, a fap
telor, fenomenelor şi proceselor, a glorioaselor pagini ale istoriei naţio
nale. Datorăm secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, faptul că i storia a n'devenit, în cei 18 ani de cîn d conduce cu
înţelepciune şi clarviziune destinele patriei, „cea dintîi carte a naţiunii".
Pornind ele la marele adevăr că nici în trf'cut, nici în viitor nu se va
putea vorbi de educaţie patri otică fără cunoaşterea şi cinstirea trecutului,
a muncii şi luptei înaintaşilor, secretarul general al partidului recomandă
cu stăruinţă să facem clin studierea istoriei poporului român, a originii
şi continuităţii sale, a luptei maselor populare pentru eliberare socială şi
naţională, fundamentul tuturor activităţilor politico-educative, să clădim
pe această bază de granit sentimentul demnităţii naţionale al tuturor ce
tăţenilor, să întărim unitatea întregului popor în jurul partidului. Cu
noaşterea istoriei patriei trebuie să devină deviza de viaţă, de muncă şi
de luptă a fiecărui fiu al patriei, fundamentul conştiinţei socialiste a
maselor, argumentul determ i nant al definirii noastre în raport cu cele
lalte popoare ale lumii, garanţia împlinirii destinului istoric al poporului
român . Momentele de măreaţă vitejie şi înălţătoare dragoste de patrie,
pe care poporul român le-a înscris în lupta pentru libertate şi indepen
denţă, pentru perpetuarea neamului, constituie un filon de aur aflat la
dispoziţia factorilor educaţionali în vcderl'a educării socialiste a maselor.
„Educarea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naţionalitate, şi
în primul rînd a ti neretului, în spiritul dragostei faţă de ţară şi al patrio
tismului revoluţionar, socialist - spunea tovarăşul Nicolae Ceauşescu în
:l. Ibidem, p.

63.
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expunerea prezentată la primul Congres al educaţiei politice şi culturii
socialiste - consti tuie v îndatorire permanentă ,care trebuie să ocu:pe un
loc central în întreaga activitate politică şi culturală . Dezvoltind recu
noştinţa şi preţuirea faţă de strămoşii care, cu sacrificii şi jertfe uriaşe,
au apărat fiinţa naţională a poporului, au purtat steagul luptei pentru
libertate şi neatîrnare, pentru dreptate naţională şi socială, trebui e să să
dim în conştiinţa oamenilor , sentimentul răspunderii faţă de moştenirea
înaintaşilor, al hotărîrii de a duce mai departe, în noile condiţii i storice,
făclia progresului şi civilizaţiei pe pămîntul României"�. în realizarea
acestei nobile sarcini, istorici îi revin îndatoriri deosebite. Evidenţii nd
acest adevăr incontestabil, tovarăşul Nicolae Ceauşescu spunea, încă din
1966, „Oare cum s-ar simţi un popor care nu-şi cunoaşte trecutul, nu
şi-ar cunoaşte istoria, nu ar preţui şi nu ar cinsti această istoric ? Nu ar
fi ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii şi se simte străi n în lume ? Fără
nici o îndoială că aşa ar fi, tovarăşi. Iată de ce noi avem datori a să cu
noaştem, să studiem trecutul de luptă al poporului nostru . Avem un tre
cut cu care ne putem mîndri . In condiţi i grele, poporul nostru şi-a păstrat
fiinţa naţională. În această parte a lumii el a fost un factor de progres
şi civilizaţie, şi-a adus contribuţia la mersul înainte, pe calea unei vieţi
mai bune. Iată de ce noi, comuniştii , cinstind pe cei care în trecut şi-au
dat viaţa pentru fericirea poporului , tragem d i n lupta lor învăţăminte
pentru prezentul pe care-l făurim"5.
Aprecierile secretarului general subliniază cu putere rolul pe care
i storia îl are în formarea omului nou, în educarea tinerei generaţii în spi
ritul materialismului d ialectic, al patriotismului, al revoluţionarismului ,
sentimente cu efecte directe î n mobilizarea viitorilor constructori ai so
cietăţii socialiste multilateral dezvoltate şi ai comunismului la înfăptuirea
măreţelor planuri stabilite de Congresul al XII-lea al Partidului Comu
nist Român. În educarea socialistă a maselor cunoaşterea istoriei patriei
constituie un factor important al dezvoltării conştiinţei de sine a po
porului , o condiţie a asimi lării a ceea ce a fost înai ntat, cu adevărat re
voluţionar din trecutul său. Cultivînd recunoştinţa şi preţuirea faţă de
strămoşii care, cu sacrificii şi jertfe uriaşe, au apărat fiinţa naţională a
poporului, au purtat cu demnitate steagul luptei pentru neatîrnare, drep
tate socială şi naţională, istoria generează în conştiinţa oamenilor muncii,
a tineretului în primul rînd, sentimentul răspunderii faţă de moştenirea
înai ntaşilor, hotărîrea de a duce mai departe făclia progresului şi civili
zaţiei pe pămîntul României .
„Istoria patriei noastre, ca şi întreaga istorie universală - aprecia
tovarăşul Nicolae Ceauşescu în cuvîntarea la Conferinţa U.A.S.C.R. din
4 . Nicolae Ceauşescu, Expunere cu pririre l a activitatea po litico-ideologică ş i cul
tural-educativă ele formare a omului nou, constructor conştient şi devotat al socie
tăţii socialiste multilateral dezvoltate şi al comunismului în Homânia, prezentată la

Congresul educaţiei politice şi culturii socialiste,

,1976, p. ·!:!.

5. Nicolae Ceauşescu, România pe drumul
Politică, Bucureşti, voi. 1. 1968, p . .J.63.

2

iunie 1 976, Ed . politică, Bucureşti,

desăvîrşirii construcţiei socialiste,

Ed .
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februarie 1967
oferă nenumărate exemple înăllţătoarre din munca şi
lupta generaţiilor tinere, care întotdeauna s-au aflat în primele rînduri
ale mişcării pentru progres social şi eliberare naţională. Ce minunate
exemple de eroism şi dăruire de sine oferă generaţiile revoluţiei din
1 848, ale Unirii Principatelor Române, generaţiile care nu şi-au precupeţit
viaţa în războiul de independenţă naţională şi care au luptat pentru înfăp
tuirea unităţii statului naţional român. Vor rămîne în veci înscrise cu
litere de aur generaţiile care au pus bazele mişcării muncitoreşti, ale Parti
dului Comunist Român, generaţiile de tineri comunişti care s-au jertfit
pentru eliberarea naţională şi socială a patriei noastre. Nepieritoare c;înt
actele de vitejie şi eroism ale celor ce au înfăptuit insurecţia armată,
care au eliberat patria de sub jugul fascist, care au luptat în războiul
contra fascismului pînă 1a victoria finarl ă. Va rămîne ,înscrisă de-a 1pururi
în marea carte a istoriei patriei munca eroică a generaţiilor care au făurit
epopea construcţiei socialiste"6. Exemplul generaţiilor care au păstrat prin
veacuri fiinţa poporului român şi au înălţat prin munca şi lupta lor
România pe culmile de astăzi ale civilizaţiei trebuie să călăuzească şi să
însufleţească tineretul, să-l determine să-şi pună întreaga pricepere şi
forţă în slujba patriei, a înfloririi naţiunii noastre socialiste. Crescînd tine
retul nostru, trebuie să-l ajutăm să cunoască trecutul şi să-l iubească, să
cunoască prezentul şi să-l iubească, să se pregătească pentru a făuri
viitorul.
Pornind de la dimensiunile pe care i le conferă partidul, stadiul actual
în care se găseşte patria noastră socialistă, activitatea de formare şi dez
voltare a conştiinţei socialiste a maselor impune organizarea şi desfăşu
rarea unor acţiuni politico-educative cu caracter permanent, dinamic,
ofernsiv, ştiinţific, în care factorul is1toriic să deţină un loc important. „Ori
ginea daco-romană şi continuitatea existenţei pe aceste meleaguri
constituie caracteristici fundamentale ale poporului român. Stabilirea lo
cului în istorie, a originii şi continuităţii în bazinul carpato-dunărean ale
poporului român - aprecia tovarăşul Nicolae Ceauşescu în Expunerea
cu privire la stadiul actual al edificării socialismului în ţara noastră, la
problemele teoretice, ideologice şi activitatea politică, educativă a parti
dului - constituie fundamentul oricărei activităţi ideologice, teoretice
şi politico-educative. Nu se poate vorbi de educaţie patriotică socialistă
fără cunoaşterea şi cinstirea trecutului, a muncii şi luptei înaintaşilor
noştri"7.
Din această perspectivă şi în l umina preţioaselor orientări trasate de
secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, adevărate
jaloane în elaborarea şi cunoaşterea obiectivă a i storiei unice a poporului
nostru, întregului front ed ucaţional şi, în acest context muzeului ca înaltă
instituţie ştiinţifică şi culturală, ca instrument de instrucţie şi educaţie
-

6. Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvîrşirii construcţiei socialiste, Ed.
Politică, Bucureşti, voi. 2, 1968, p. 204.
7. Nicolae Ceauşescu, Expunere cu privire la stadiul actual al· edificării socialis

mului în ţara noastră, la problemele teoretice, ideologice şi activitatea politică,
educativă a partidului, p. 1 5 .
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politică, patriotică, revoluţionară, îi revine nobila m1smne de a integra
valorile perene ale existenţei multimilenare a poporului în orizontul lu
minos al civilizaţiei socialiste contemporane şi în perspectiva comunistă
a României, de a-şi racorda întreaga activitate la liniile de forţă ale
istoriei - statornicia de viaţă, de luptă şi de creaţie pe pămîntul strămo
şesc, continuitatea, ascendenţa şi admirabila capacitate a românilor de a
se opune ferm şi eficace năvălitorilor precum şi la comandamentele ac
tuale ale edificării societăţii socialiste şi înaintării României pe culmile tot
mai înalte ale civilizaţiei socialiste şi comuniste.
LE POINT DE VUE DU PARTI COMMUNISTE ROUMAIN,
DE SON SECRET AIRE GENERAL, LE CAMARADE
NICOLAE CEAUŞESCU, SUR LE ROLE DE L'HISTOIRE
POUR L'EDUCATION PATRIOTIQUE DE LA JEUNE
GENERATION
ELISABETA TRAISTARU
RESUME
L'article realise un aperc;u de la conception du Partid Communiste Roumain, de
son secretaire general, le camarade Nicolae Ceauşescu, concernant '•le râle de l'his
toire dans le processus d'education patriotique, revolutionnaire de la jeune genera
tion. On y insiste sur Ies indications et Ies appreciations formulees dans Ies exposes
du secretaire generali du parti· a la seeance pleniere elargie du Comite Central du
Parti Communiste Roumain des 1-2 juin 1982 et ă la Conference Nationale d�
decembre 1982.
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ISTO H! E

MARIN NICA
•

LOCUIREA PREISTORICA DE LA SUCIDA V A-CELEI
DIN PERIOADA DE TRECERE
DE LA NEOLITIC LA EPOCA BRONZULUI

Intre succesele deosebite ale cercetării arheologiei româneşti din ulti
mul sfert de veac sînt demne de semnalat rezultatele descoperirilor de
la Cernavoda' şi Suciclava-Celei2, a::;;ezări-reşedinţă a triburilor preisto
rice de origine pontică şi sud-estică care au avut un rol hotărîtor în pro
cesul de indoeuropenizare ::;;i de formare a neamurilor trace. Din nefe
ricire, ambele aşezări ce datează din perioada de trecere de la neolitic la
epoca bronzului, au avut de suferit distrugeri ele-a lungul vremurilor, in
cit reconstituirea vieţuirii preistorice nu mai este astăzi decît parţial po
sibilă.
Aşezarea preistorică de la Sucidava este situată pe terasa inferioară a
Dunări i, pe teritoriul cartierului Celei al oraşului Corabia. În urmă cu
peste două decenii, mai precis între anii 1957- 1 958, Expeota:tus Bujor,
urmărind indentificarea incintei sudice a cetătii
· romano-bizantine de la
Sucidava, a întîlnit la marginea de sud-vest a cetăţii, pe un spaţiu rela
tiv restrîns, o locuire mult mai veche, puţin deranjată de locuirile de
mai tîrziu, dacică şi romană:1• Autorul primelor săpături se referea desi
gur, la o porţiune din tell-ul preistoric mai puţin afectată de distrugerile
datorate apelor Dunării, sau locuirilor ulterioare, dacică, romano-bizan
tină şi feudală. După constatările noastre, cele mai mari distrugeri s-au
produs în partea centrală şi mai înaltă a tell-ului odată cu ridicarea tur
nului din colţul de sud-vest al cetăţii romano-bizantine. O tranşee mi
litară săpată în timpul primului război mondial a deranjat parţial, la
rîndul ei, straturile superioare ale depunerilor preistorice.
1. D. Berciu, Contribuţii, Bucureşti, 1961, p. 135-1:18 ;'. Sebastian .Morintz şi Petre
Roman, Dacia, NS, XII, 1968, p. 45-128.
2. Expectatus Bujor, Rev. Muz. 4, 3, p. 21 1-2 1 6 ; Petre Roman, SCIV. I, 32,
1981 p. 32-:l3.
3. Expcctatus Bujor, op. cit., p. 2 1 1 .
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Pe suprafaţa de 35 X 10 m a tell-ului , destul de bine conservată, Expec
tatus Bujor a trasat, aproximativ din patru în patru metri, şapte secţiuni
pe care le-a săpat în majoritate pînă la solul viu. Într-o singură secţiune
s-a oprit la mijlocul stratului de cultură, obligat fiind de necesitatea
conservării complexului arheologic denumit de noi „complexul casnic de
la Celei"''. În momentul reluării ·săpăturilor din itell-ul preistoric de la
Sucidava-Celei mai rămăseseră neatinşi cinci martori, însumînd o su
prafaţă de 200 m2.
Deşi foarte bogate în material şi situaţii arheologice, rezultatele săpă
turilor din această aşezare au fost publicate sumar5 limitîndu-se astfel,
pentru o bucată de vreme, posibilitatea cunoaşterii mai amănunţite a
purtătorilor acestei culturi . Între timp Eugen Comşa a adus preţioase
contribuţii prin publicarea materialului arheologic descoperit în aşezarea
de la Siliştioara6 iar Petre Roman a pus în valoare materialele, de acelaşi
tip, desco,perHe mai demult în condiţii stratigrafice nesigure, în punc
tele „Grindul lui Iancu Muşat", „Grindul Răcaru Mare", „Vii" (comuna
Orlea) încercînd pe baza unor elemente mai evoluate ale aspectului cul
tural Celei să stabilească un nou grup cultural Orlea-Sadovec7.
Publicarea materialului arheologic descoperit în condiţii stratigrafice
sigure în aşezarea de la Locusteni a permis pentru prima oară să se ur
mărească evoluţia neîntreruptă a culturilor CernavodaIII-Celei-Coţo
feni8.
Acesta era stadiul cunoaşterii culturii Celei cînd, în anul 1976, condu
cătorul şantierului de la Sucidava-Celei, regretatul profesor D. Tudor
ne-a încredinţat preluarea săpăturilor în sectorul „Tell".
Săpăturile efectuate în suprafaţa din imediata apropiere a turnului de
sud-vest a cetăţii de la Sucidava (10 X 4 m) ne-au oferit materiale şi si
tuaţii arheologice dintre cele mai bogate şi deosebit de importante pen
tru cunoaşterea unor elemente ale aspectului cultural Celei, printre care
amintim : ocupaţiile, tipul şi dimensiunile locuinţelor, uneltele, formele
întregibile ale ceramicii etc. Prezentarea lor într-un studiu preliminar se
impune cu necesitate, cu atît mai mult cu cît pentru începutul perioadei
de trecere de la neolitic la epoca bronzului unele din elementele amin
tite mai sus sînt total necunoscute.
In ·carourile 1 şi 2 ale secţiunii I din anul 1977 stratul de cul·tură s-a
conservat foarte bine, oferindu-ne posibilitatea observării clare a urmă
toarei situaţii stratigrafice :
1 . Solul vegetal, gros de 0,20 m, cu rare urme de ceramică feudală ;
2. Stratul locuirii romano-bizantine, gros de 0,80 m ;
3. Stratul culturii Celei, gros de 2,5 m (fig. 1 ) .
4 . Complexul casnic d e la Celei compus dintr-un cuptor d e copt pîine ş i 3. silozuri
pentru cereale a fost dezvelit, restaurat şi expus vizitatorilor.
5. Expectatus Bujor, op. cit.
6. Eugen Comşa, SCIV, 2, 18, 1967 p. 207-22:1.
7. Petre Roman, SCIV, 2, 27, 1976, p. 147-168.
8. Corneliu Tătulea, Marin Nica, Oltenia 1, Craiova, .1974, p. 9-23.
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Fig. 1. Celei. Profilul peretelui vestic al Secţiunii I.
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Acesta din urmă s-a format prin depuneri succesive ale nivelurilor
provenite de la prăbuşirea locuinţelor de suprafaţă, ale căror urme sub
formă de podele şi vetre, chiI"pic ars, cenuşă, sau cărbune, impreună cu
resturile menajere, se puteau observa foarte clar în profilul săpăturii.
Urmele locuinţelor de suprafaţă, sub forma unor benzi de culoare cără
mizie (chirpic incendiat), alternează cu straturile de culoare gălbuie şi
mai rar cenuşie, care reprezintă nivelarea locuinţelor de suprafaţă distruse
de incendiu şi amenajările cu pămînt galben (podele cu vetre) în vede
rea consolidării temeliei unei viitoare case. S-au putut astfel număra
1 1 niveluri de refacere a locuinţelor (fig. 1). Ele se construiau succesiv pe
verticală, cu mici devieri pe suprafaţa a două planuri imediat învecinate.
Lăţimea locuinţelor depăşea rareori dimensiunea ele 4 m (fig. 2). Ace
leaşi mici devieri s-au putut observa şi la succesiunea pe verticală a ve
trelor. Vechile săpături au desfiinţat suprafeţele care ne puteau indica
dimensiunea în lungime a locuinţelor. Recentele săpături ne arată, însă,
că locuinţele de tip Celei aveau peste 8 m lungime.
Privind mai atent profilul săp[1turii s-a putut observa de la început, în
parltea superioară, că primele trei niveluri de refacere se deosebeau clar
de celelalte, atît prin culoare', structură dar mai ales prin conţinut. Nive
lurile superioare ale culturii Celei, cuprinse între 0,70-1 ,:l5 m adîncime
şi pe care noi le�am notat cu 1 a, 1 b şi 1 c, sînt a'kătuite fiecare din cîh'
o bandă de lut galben groasă de 0,05 m
O, 1 O m şi o depunere de
0,20-0,25 m de culoare cenuşie-alburie, cu un conţinut foarte bogat în
cenuşă, oase de animale (cu predilecţie ele cal), mai puţin oase de peşte,
ooichiHi de scoici şi numeroase deşeuri provenite ele ,la prelucrarea sHe
xului (nuclee şi aşchii) printre care foarte puţine
unelte :
răzuitoare
-

(fig.

5/2)

lame şi piese componente (fig.

5/3-5).

În aceste niveluri de lo

cuire nu au fost identificate urme sigure de locuinţe, ci numai cîteva pete
de arsură provocate probabil de cenuşa încinsă aruncată din locuinţele
învecinate.
In caroul 2 al nivelului l b, stratul de lut galben este mai înalt cu
m şi 1puternic ars, de culoare cărămizie, cu numeroase urme de ce

0, 1 0

nuşă. Aceasta ar putea reprezenta o vatră a nivelului l b, care a fost stră
punsă, la rîndul ei, de o groapă a nivelului

1

a, în interiorul căreia s-au

găsit resturi de oase amestecate cu cenuşă şi două pietre de rîşniţă
Caracteristicile fragmentelor ceramice descoperite în nivelurile supe
rioare

(1

a,

1

b şi

1

c) ne indică o fază tîrzie a culturii Celei, după cum

1 0 / 7 , 8),
7 / 8), de

o dovedesc : frecvenţa mai mare a fragmentelor ceramice ornamentate
cu barbotină (fig.

şiruri paralele (fig.

triunghiurile

haşurate

dispuse pe ceşti în

formă apropiată celor din grupa Orlea Sa

dovec9 şi Coţofeni01, ornamentul pastilat (fig.

10/ 10, 1 3) caracteristic cul
10/ 1 -4, 1 1) impresiunile

turii Coţofeni, brîurile groase alveolate larg (fig.

9. Petre Roman, op. cit., p. 1 5 1 , fig. 2/10.
10. Iclem, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, p. 155, fig. 55/4 (p. 165, fig. 65/8).
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Fig. 2. Celei. Planul locuinţei nr. 1 ; 2 al locuinţei nr.
locuinţei nr. 10.
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triunghiulare (fig. 1 0 / 1 2), toate acestea amintindu-ne de ornamentele
ceramicii din grupa Orlea-Sadovecll, Coţofeni12 !;ii, mai tîrziu, din epoca
bronzului.
Începînd cu nivelurile următoare, pe care noi le-am notat de la 2 a
pînă la 2 h (fig. 1), succesiunea de refacere a locuinţelor este fără în
trerupere în ambele planuri imediat învecinate (fig. 2 ; 3).

Locuinţa nr. 1, corespunzătoare nivelului de construcţie 2 a a fost des
coperită între 1 ,30- 1 ,65 m adîncime, conservînd cel mai bine elementele
caracteristice unei locuinţe de tip Celei (fig. 2 / 1 ; 8). După îndepărtarea
lutului galben a nivelului 1 b, a apărut mai întîi un strat din bucăţi de
chirpic de culoare cărămizie, gros de 0,20 m, provenit de la prăbuşirea
pereţilor incendiaţi. Sub aceste dărîmături, urma apoi un strat subţire
de cărbune şi cenuşă care suprapunea podeaua de lut galben, bătut, g roasă
de 0,04 m. Aceasta suprapunea un strat de cenuşă gros de 0,03-0,04 m,
cu rare urme de arsură. Podina, cu aspect de lipitură tare, era mărgi
nită de laturile de nord şi de sud de două praguri înalte de 0 , 1 0 m, care
delimitau lăţimea ele 3 m a locuinţei nr. 1. O groapă, care pornea din
nivelurile superioare şi vechile săpături au desfiinţat laturile de est şi de
vest ale locuinţei, înlăturîncl totodată posibilitatea
stabilirii lungimii
acesteia. Ceea ce ştim sigur este că ea era orientată est-vest cu ieşirea
probabil spre sud-vest. In colţul de sud-est s-au identificat trei gropi de
pari care perforează podina locuinţei nr. :3 a nivelului 2 b.

În groapa de dimensiuni mai mari se aflau pietre folosite probabil la
fixarea mai sigură a stîlpului de lemn care susţinea acoperişul în colţul
de nord-est al locuinţei. In mijlocul locuinţei cu 0,05 m deasupra podelei
se afla vatra în jurul căreia am descoperit fragmente ceramice dintre
care unele se întregesc (fig. 7 /2, 3, 9 ; 1 0), unelte de piatră (fig. 5/ 1), o
cantitate considerabilă de ghindă carbonizată ce se afla chiar pe vatră
împreună cu un ciocan de piatră (fig. 5/ 1), sfărîmături provenite de la
cochiliile scoicilor consumate şi cîteva oase de animale vînate.
Vatra

fragmentară era de formă pătrată cu colţurHe rotunjirt:e
m), iar crusta arsurii, groasă de 0,07 m, alburie şi crăpată,
suprapunea un pat de cioburi care, la rîndul lui, era înconjurat de un
ring de pietricele (fig. 2 / 1 ) . Tehnica construirii vetrei pe un pat de cio
buri de vase şi pietriş o vom întîlni la majoritatea locuinţelor aspectului

(O, 75 X O, 75

cultural Celei, obicei întîlnit încă din epoca neolitică şi transmis apoi pînă
în epoca feudală. Centura de pietricele sprijinea şi întărea bordura, iar
patul de cioburi pe .care stătea vatra avea .şi rolul de a ·înmagazina căldura.
Lingă vatră, pe latura de sud-vest două gropi de pari perforează clar
podina locuinţei nr.

3

a nivelului

2

b. Ambele gropi ocupau fie o poziţie

centrală de susţinere, fie de împărţire a locuinţei în două camere. Pe
lingă peretele de sud al locuinţei nr.

1

şi în apropiere de vatră a fost

1 1 . Petre Roman, SCIV, 27, 1976, 2, p. 151, fig. 219, p. 157, fig. 6/9 1 , p. 159,
fig. 7 / 16, p. •164, fig. 10/11 0.
12. Idem, Cultura Coţofeni, p. 1 54, fig. 54/15.
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https://biblioteca-digitala.ro

4'-J,10rn
•
•

1'..12

Fig. 4. Celei, 1. Planul locuinţei nr. 1 1 , 2 al locuinţelor 9, 1 2 a nivelului 2
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descoperit patul de dormit. După înlăturarea stratului de chirpic a apărut
la început un strat subţire de cărbune, provenit de la o grindă de lemn
incendiată ce se prăbuşise pe lingă peretele locuinţei. Aşa se şi explică
buna conservare a acestuia.
Patul, lung de 1,25 m şi lat de 0,75 m, era construit din nuiele (90 de
nuie11c cu lungimea de 0,80 m), ·puse una lingă alta ipe un a'l:t pat de

resturi vegetale (fig. 211 ; 8) . Peste nuielele carbonizate se afla aşternu
tul, de asemenea carbonizat. Este vorba de o ţesătură cu aspect de pînză

de sac, care, în partea dinspre peretele locuinţei, era împăturită în trei,
dovadă că servea drept căpătîi (fig. 8/1) . Porţiunea neîmpăturită a fost
distrusă de bucăţile de chirpic prăbuşite. Partea împăturită (măsurînd
1 ,25 X 0,35 m) - deşi carbonizată s-a conservat, protejată fiind de grindă.

Din analiza fibrelor ţesăturii, cit şi din faptul că în locuinţă am găsit şi
seminţe de in carbonizate, deducem că aceasta era lucrată din in. Ea a
fost confecţionată în cadrul gospodăriei într-o tehnică simplă, aşa numita
ţesere „în două iţe" (fig. 9/ 1 , 2 ) . Lingă peretele dinspre nord al locuinţei
au fost găsite tn'i greutăţi piramidale şi G fusaiole, semn că aici se găsea

războiul de ţesut (fig. 2/ 1 ) . Urzeala era făcută din fibre răsucite în două,
iar „bătătura" din fire simple, şi unele şi altele avînd o grosime de 2 mm
(fig. !}/ 1 , 2). Îmbinarea fibrelor răsucite cu cele simple a sporit rezistenţa
ţ'..'săturii şi, totodată, le-a mărit grosimea, făcînd-o mai călduroasă.
Tot în locuinţă a fost identificată o groapă de mici dimensiuni cu fundul

ars, plină cu grăunţe de grîu (carbonizate) iar lingă ea, două pietre de
rîşniţă. Un inventar atît de bogat se explică prin faptul că locuinţa nr. 1
Orlea-Celei a sufrrit un pute rnic incendiu neprevăzut, locatarii fiind ne
voiţi să părăsească în grabă casa lăsînd totul pe loc. O descoperire simi

lară cdei de la Celei, respectiv o ţesătură atît de bine conservată cu o
vechime de peste 4 OOO de ani1:i, nu mai cunoaştem în Europa.

Locuinţa nr. 3 aparţine nivelului de construcţie 2 b gros de 0,20 m şi
este suprapusă de locuinţa nr. 1. Pe lipitura padinei puternic arsă
(0,03-0,04 m grosime) se aflau un strat subţire de cenuşă alburie, resturi
fragmentare de chirpic cu urme de nuiele şi trestie şi rare fragmente
ceramice. Cele mai multe dintre acestea, cîteva oase de animale (oaie,
cîine şi bovine), numeroase cochilii de scoici şi solzi de peşte au fost scoase
din stratul de amenajare al podine gros de

0, 1 5 m. Acesta consta din

cenuşă amestecată cu pămînt galben şi cu resturi menajere suprapunînd

0 , 1 0 m, al locuinţei nr. 4 din nivelul 2 c.
locuinţei nr. 3 s-a observat o arsură în jurul căreia

direct stratul de chirpic gros de
Spre latura de sud

a

se afla un strat gros de cenuşă alburie ce putea proveni de la o vatră
aflată în imediata apropiere. În ceea ce priveşte dimensiunile, ele sînt
identice cu ale locuinţei descrisă mai sus. Este vorba de o refacere a ace
leiaşi locuinţe după o perioadă de timp foarte scurtă.
13. Analizele de C 14 efectuate de Dr. H. Quitta de la Academia din Berlin
asupra probei de cărbune luată din interiorul locuinţei nr. 1 a dat virsta de
2275 de ani i.e.n.
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Locuinţa nr. 4 aparţine nivelului de construcţie 2 c, gros de 0,26 m care
este format din stratul de chirpic (0,10 m grosime) prăbuşit peste lipitura
padinei (0,03 m grosime) şi stratul de amenajare (0, 1 3 m grosime), de
culoare gălbuie (fig. 1). Locuinţa are lăţimea de 4,5 m şi se încadrează
aproximativ în acelaşi contur cu al locuinţelor descrise anterior (fig. 2/2).
Laturile de nord şi de sud sînt mai clar conturate, atît de cele două pra
guri ale padinei, cît şi de gropile de pari . Latura de sud, reprezentată
de un prag de lut ars, mai înalt cu 0,06 m decît podina, suprapune aproape
exact latura locuinţei nr. 1 . Pragul laturei de nord uşor înclinat, are o
înălţime de 0, 1 0 m, delimitînd împreună cu o groapă de par locuinţa
(fig. 2/2). Gropile de pari identificate pc marginea de sud aveau dia
metrul cuprins între 0, 1 5-0,20 m şi adîncimea de 0,30 m faţă de nivelul
de călcare. Vatra, situată tot în centrul locuinţei, are forma pătrată cu
colţurile rotunjite (0,75X0,75) şi a fost amenajată în aceeaşi tehnică :
peste un pat format din două rînduri de pietricele, suprapuse (0,05 m
grosime), s-a aplicat o lipitură de lut groasă de 0,03-0,04 m care for
mează crusta arsă şi crăpată a vetrei (fig. 2/2). Ea era prevăzută cu o
bordură mai înaltă cu 0,06 m decît podina. Cînd s-a trecut la demontarea
vetrei, sub aceasta s-a descoperit o altă vatră, fără pat de pietricele la
bază. Este vorba, deci, de o refacere a aceleiaşi vetre. Aceasta dovedeşte
o durată mai îndelungată a locuinţei nr. 4. Sub masa de chirpic şi pe
podină au fost găsite puţine urme materiale. Amintim doar descoperirea
a cinci greutăţi de lut piramidale de dimensiuni mari şi a unei rîşniţe,
toate concentrate mai mult spre partea de vest în apropierea vetrei
(fig. 2/2). Şi în acest caz, cele mai multe resturi ceramice, o săpăligă mică
confecţionată dintr-un corn de cerb (fig. 5/6), cochilii de scoici, solzi şi
vertebre de peşti de dimensi uni mari şi puţine oase de animale s-au cules
din stratul de amenajare de sub podină. Tot locuinţei nr. 4 i-a aparţinut
şi tezaurul descoperit la adîncimea de 2 m în afara laturii de nord, la
0,35 m depărtare de aceasta (fig. 2/2). Pe nivelul de călcare zăcea o
căniţă în formă de „askos" (fig. 2 1 2) imprimată puternic în solul galben
care suprapunea masa de chirpic a unei alte locuinţe pe care noi am
nume 1rotat--0 cu dfr'a 5 "?i oare 1aparţine nivelului 2 Id. în căniţa „askos"
cu toarta uşor supraînălţată (fig. 6 / 1) au fost găsite : un pandantiv de aur,
semilunar (fig. 6/ 4) şi două inele de tîmplă, spiralice, groase, lucrate din
argint (fig. 6/2, 3).
Locuinţa nr. 5 corespunzătoare nivelului de construcţie 2 d, aparţine
celui de al treilea plan de locuinţe (C 1) din partea de nord a tell-ului.
Ea nu a putut fi urmărită deoarece a fost distrusă în cea mai mare parte
de construcţiile romano-bizantine şi de vechile săpături.
Latura de sud a locuinţei, în formă de prag, a fost străpunsă de o groapă
de par a locuinţei nr. 4, din nivelul 2 c. Aceasta este încă o dovadă că
locuinţele celor 3 planuri erau foarte apropiate între ele, poate chiar
unite.
Locuinţa nr. 10 corespunzătoare nivelului de construcţie 2 e, a fost
amenajată pe stratul de chirpic al locuinţei nr. 1 1 din nivelul 2 f. Forma
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Fig. 5. Celei, 1-5 . Unelte de piatră şi silex ; 6, 7 unelte de os ; 9, 8
fusaiole.
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�i dimensiuni le acestei a se încadrează aproape în acelaşi con tur cu ale
locuinţei nr. -l (fig. 2/3). Podina bi1w conservată, se prezintă sub forma
unui pat de pămînt tasat. O groapă menajeră săpată clin nivelurile su
peri oare (fig. 2/3) a deranjat laturik' cil' norei. Vatra aflată tot spre cen
trul locuinţei este ele ace ca � i formă, dar are dimensiun ile 0 ,6 0 X 0,60 m .
Baza vetrei o formează chiar stratul cl c chirpic al locui nţei 11 . Din crusta
puternic arsă şi crăpată a mai rămas neatinsă o suprafaţă de 0,40 X 0,50 m.
Sub crustă se afla un strat de arsură cărămizie, gros de 0 , 1 0 m, după care
urma în adîncime stratul ele chirpic vitrificat al locuinţei.
LocuinţCl nr. 11 aparţine nivelului de construcţie 2 f, gros de 0 , 1 5 m
(fig. -l/l). Latura ele suci era d01imitată ele un prag ele lut gălbui a cărui
poziţie este mult deviată spre nord faţc'1 ele latura de sud a locuinţelor
descrise anterior. Pe podina uşor denivelată se afla o cantitate mare de
cărbune, cenuşă, şi un strat gros (0,25 m) de chinpic incendia. t , l ipsit în
cea mai mare parte de urme materiale. Vatra nu a fost identificată. S-ar
putea ca o groapă cu fundul ars din apropierea laturei de nord să fi avut
acest rol (fig. 4/1). Podina suprapu1wa stratul de culoare cenuşie, gros de
0,25 m (fig. 1) a n ivelulu i 2 g .
Nivelul d e construcţie 2 q reprczintii unul clintr0 cele mai vechi nive
luri ele> locuire. El aparţine> primilo r veniţi, în jurul datei ele 2705 î .e.n.,
aşa cum o clovC'de,sc analiz01e ele C 1 -l ak lllll'i probe dE' cărbu ne lu ată din
acest strat. P c solul viu , nelocuit, d c culoare' cafeniE' închisă, s-a amen ajat
u n strat ele lut galben gros de 0,05 m obţinînclu-sc astfel u n nivel de
călcare perfect neted.
Datori.tă înclinării de Ia sud la nord a tcrenulu i, membrii 'c;omun i1tăţii
de la Celei au îngro�a t stratul de amen ajare pîn ă la 0,1 5 m . Deni velările
erau umplute cu nisip �i pietri\i, pest(' care' a fost î ntins apoi, un strat de
lut galben, bine tasat. El nu este însă răspîndit Pl' întreaga su prafaţă a
tell-ului, ceea ce presupune o locuire sporadică, limitată.
În caroul 1 , sub nivelul de construcţie 2 g a i eşit însă la iveală o vatra
de formă ovală cu dimensi unile de 0,95 mx 1 ,25 m . E a se prezenta sub
forma u ne i arsuri groasă de 0,04 cm care suprapune un strat de lut
galben subţire (0,08) amenajat pe solul nelocui t (fig. 4/1). Acesta ar putea
să reprezinte cel mai vechi nivel d0 locuire (2 h) în aşezarea preistorică
de pe :tell-ul natural de la Sucidava Celei . S-a putut observa foa'I'te clar
cum lutul de culoare gălbu ie a nivelului 2 g suprapunea vatra u ltimului
nivel de locuire.
Gropile de pari identificate în apropierea vetrei din n i velul 2 h puteau
aparţine unei locuinţe ale cărei contur n-a putut fi delimitat. Deasupra
vetrei s-au găsit cîteva fragmente ceramice, scoici, şi un fragment de
săpăligă din coarne de cerb, o dovadă în plus că agricultura constituia o
ocupaţie de bază pentru comunitatea preistorică de aici (fig. 5/6).
Succesiunea, pe verticală, a locuinţelor nr. 2, G, 7, 8, 9 şi 12 din planul
al doilea ( S I carourile 3 şi 4) este aproape identică c u a locui nţelor ime
diat învecinate din primul plan descrise mai sus. Cu toate că vechile
săpături au desfiinţat o marc parte cl in suprafata locuinţelor planului doi ,
26
https://biblioteca-digitala.ro

,
,

,

,,. „ '

,'

I
I
I
I
I
I
I
,,

2

3

o

·.:.::· ·.

•.„.„'

Fig.

5

„'

4

6. Celei, 1 . Căniţă askos ; 2, 3 - inele spiralice de argint ; -1 pandativ
de aur ; 5, 6 obiecte de cup ru.

https://biblioteca-digitala.ro

3

•r- ·
O

. 5

'

.

'

;

I

.

·u

9·

'
,
,
,
,

'�"''

,
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Fig. B. Celei, 1 . Locuinţa nr. I ; 2. patul de dormit acoperit cu ţesătură.
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vetrele rămase neatinse împreună cu o parte din laturile de nord, măr
ginite de gropile ele pari (fig. :J ; 4 / 2) ne-au permis să reconstituim, par
ţial, dimensiunile acestora.
Locuinţa nr. 6 aparţine nivelului de construcţie 2 d gros de 0,17 m .
Peste stratul d e amenaj are el e culoare gălbuie s e afla l i pitura d e lut a
Dodine i , incendi ată (fig. 3 / 1 ) . Vatra situată spre centrul locuinţei, l a 2 m
depărtare ele latura de n ord-est, era amenajată, de asemenea, pe un pat
de pietri cele, de formă pătrată cu colţurile rotunjite (0,65 X 0,65 m). Peste
stratul foarte dens de p i etriş se punea un strat de lut gros de 0,60 m
după care urma lipitura vetrei groasă de 0,02 m . Lăţimea locuinţei nu
depăşea dimensiunea ele 4 m. Inventarul, destul el e sărac, se compunea
clin cîteva fragmente ceramice culese din jurul vetre i .
Locuinţa nr. 7 , este su prapusă d e locuinţa 6 şi aparţine nivelului de
construcţie 2 e, gros de 0,33 m. Podina puternic arsă (0,04 m grosime) su
prapusă de stratul de chirpi c incendiat în grosime de 0 , 1 :3-0, 1 5 m, de
limitează foarte clar laturile locuinţei împreună cu gropile de pari (fig.3/2) .
O groapă de par situ ată l a 1 ,2 0 m depărtare ele vatră delimitează latura
ele nord. Spre latura de est au fost amenajate două vetre în aceeaşi teh
nică şi de aceeaşi formă (fig. 3 / 2) dar în etape cronologice diferite. Am
bele vetre sînt mai ridicate decît podina cu 0,08 m. Cea dinspre latura
de sud este mai nouă. Bordura acesteia, mai ridicată, a deranjat mar
ginea celeilalte vetre. Stratul gros de chirpic incendiat, podina puternic
arsă şi prl'zenţa vetrelor indi că o locuinţă spaţioasă, cu o locuire de lungă
durată . Sub stratul de pil'tricele al ambelor vetre se afla un strat de lut
galben gros de 0,10 m, carp suprapunpa di rect vatra locuinţei nr. 8 din
nivelul 2 f. Inventarul locuinţei, ele asemenea sărac, se compune clin frag
mente ceramice culese ele pe lîngă vatră .
Locuinţa nr. 8 este suprapusă ele locuinţa nr. 7 şi aparţine' nivelului
de construcţie 2 f. Latura de nord era delimitată de un prag ele lut de
culoare gălbuie şi de marginea masei de chirpic incendiat, de culoare
cărămizie (fig. :J /3) . Vatra ( 0,60 X 0,60 m) situată la 2,40 m de latura de
norei a fost amenajată direct pP podină fără să se mai folosească patul de
pietriş. Ea constă dintr-un strat de lut, acoperit de o crustă puternic
arsă şi crăpa1tă fiind a1 O, 1 5 m mai înaltă decît prima .
Suprapunerea vetrelor din locuinţele li, 7, 8 reprezintă simple refaceri
ale aceleiaşi locuinţe. La l ,GO m nord ele vatra locuinţe>i nr. 8 au apărut
resturile unei alte vetrc d i strusă în cea mai mare parte de săpăturile
vechi (fig . 4/2). Ea era amenajată direct pc patul ele lut galben al po
dinei . Sub aceasta a apărut o altă vatră corespunzătoare nivelului 2 g
(fig. 4 / 2) . Groapa ele par din a propierea ei ar putea indic a existenţa unei
alte locu inţe pe care noi am n otat-o cu cifra 9 (fig. 4 /2) . Pe podina nive
lului de construcţie 2 g în caroul 4 a mai apărut o arsură groasă de 0,07 m
(fig. 4 / 2) ce putea avea rol de vatră.
În caroul 5, la capătul de nord al secţiunii I, în groapa nr. :3 (O, 70 X 0,6 m)
care taie nivelul 2 g (fig. 1) au fost găsite în amestec cenuşă, cochilii de
scoici, oase dc cîine (2 maxilare ele talie mare) şi cîteva cioburi tipice
ni wlurilor inferioare ele la Celei. În caroul 4 într-o groapă de mici di::lO
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fl. Celei, I , 2. Pc•ti ce c]p ţesătură.
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Fig, 10. Celei, 1-5, 7, 9. Fragmente ceramice din nivelul de construcţie
8-14< din nivelul 1 c.
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a ; 6,

Fig.

1 1 . Celei, 1 . Fragment de vas din nivelul de construcţie 2 a ; 3, 4, 7 din nivelul
2 c ; 2, 5, 6 d i n nivelul 2 d ; 8, JO din nivelul 2 f ; 9, 1 1 din nivelul 2 g.

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 12. Celei.
7 d in, nivelul

2

5, 6, 9. Fragmente ceramice din nivelul de construcţiP. 2 a ;
b ; 2, 4, 10 d i n nivelul 2 f ; 1 a, 1 li ; 3, 8 d i n nivelul 2 g.
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mensiuni (0,40 X 0,40 m) din nivelul 2 h au fost găsite cîteva ciobuleţe,
oase de cîine, cochilii de scoici şi un fragment dintr-o carapace de broască
ţestoasă, dovadă elocventă că pescuitul şi culesul constitui a u încă mij
loace de obţinere a hranei pe lîngă agricultură şi creşterea animalelor.
Ceramica, materialul cel mai numeros descoperit în interiorul locuin
ţelor şi, mai ales, în nivelurile de refacere de sub padine, este cea mai
reprezentativă în explicarea originii şi evoluţiei aspectului cultural Celei.
Spaţiul studiului de faţă nu ne permite o descriere amănunţită a acesteia
pe niveluri şi locuinţe, lucru pc care-l vom face' cu un alt prilej. Despre
tehnica, formele, ornamentele şi speciile ceram i cii caracteristice acestui
aspect cultural s-au făcut referiri în mai multe rînduri în litNatura de
specialitate14. Vom i n sista în continuare, pP scurt, numai asupra caracte
risticilor generale ale ceramicii descoperite în nivelurile inferioare şi su
perioare, urmărind astfel, mai u şor clcoscbi rile în evoluţia acestei culturi.
Dacă formele vaselor au rămas în general aceleaşi, tehnica de modelare
şi ornamentare au suferit schimbări uşor sesizabile. în nivelurile infe
rioare (2 e
2 h) predomină ceramica fină, cu pereţii subţiri, frecvent
netezită sau lustruită. Ea este modelată dintr-o pastă cu nisip, adesea
amestecată cu scoică pisată categorie ceramică pe care arheologii au de
numit-o „specia mozaicală"15 (fig. 1 1 18-1 1 ; 1 2/2, 3, 8, 1 0) .
Vasele din această categorie, de formă tronconică, cu pereţii puţin
bombaţi, sînt ornamentate cu un brîu subţire crestat, plasat mai întot
deauna sub buza simplă sau de asemenea crestată (fig. 7/4, 7 ; 1 1 /8-10 ;
1 2/2, 3, 8) . Brîul scurt, alveolat, este aplicat îndeosebi pe vase de dimensiuni mari (fig. 1 1 I 1 1) . Mai rar este întrebuinţat în ornamentarea vaselor
de dimensiuni mici (fig. 1 2 /2). Tehnica lllistrukii, de 1tradiţie eneolitică,
mai persistă încă. Ornamentele incizate în forma şirurilor de triunghiuri
(fig. 12/ 1 a, 1 b) benzi h aşurate „în reţea" (fig. 1 2 / 4) sau linii verticale
lustruite le întîlnim pe cerami•ca din ni•velu rile de construcţie cele
mai adînci (2 f şi 2 g). Originea lor sudică şi estică n u mai poate fi pusă
la îndoială. Astfel pe unele fragmente ceramice descoperite în nivelurile
inferioare de la Ezerorn, Poliochni17 şi Troia ts I materialele incizate sînt
dispuse în acelaşi sistem, uneori pe forme de vase asemănătoare. Va
sul - askos, de aceeaşi origine, a fost găsit în aşezarea preistorică de la
Celei începînd cu nivelul 2 e . Ornamentul realizat cu şnurul răsucit, de
origine estică, lipseşte pe ceramica din nivelurile i nferi oare.
-

14. Expectatus Bujor, op. cit., p. 147-168 ; Corneliu Tătulea, Marir.I Nica, op. cit.,
p. 16 fig. 5 ; Eugen Comşa, op. cit., Sebastian Morintz şi Petre Roman, op. cit.,
p. 98-105 ; Petre Roman SCIV, 27, 1976, 2, p. 149-158.
15. Petre Roman, op . cit., p. 98-105.
16. G. Il. Georgiev, N . Ia. Merpert, R. V. Katincarov, D. G . Dimitrov, Ezero.
Rannobronzovoto selisce, Sofia, 1979, p. 237 /g, 256, fig. 1 27 /b, R. Katinearov, Ar
heologhia, I, 1 974, p. 8/8, p . 167-170.
17. L. Bernabo-Brea, Poliochni II, 2, 1964, pl. LXXVI/b, e, e, pl. LXXVI/h.
1 8. Carl \V. Blegen, Troy and the Troyans, London, 1 963, p. 52, fig. 1'2 ; p. 54,
fig. 1 3.
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Odată cu nivelul de construcţie 2 d aspectul cultural Celei se află în
plină evoluţie. Aceasta se reflectă îndeosebi în ornamentica şi mai puţin
în formele ceramice. Un argument în plus îl constituie şi apariţia obiec
telor de metal din nivelurile 2 d şi 2 c (fig. 6/2-4 ; 5/7, 8). Aceleaşi forme
de vase sînt ornamentate cu cîte două si trei siruri de brîuri crestate
(fig. 1 0/ 1 1 , 1 4 ; 1 1 / 1 -4, 6, 7, 1 2 /6, 9), ia� brîul �lveolar capătă o extin
dere mai mare (fig. 1 0 / 6 ; 1 2/ 5 . In nivelul de construcţie 2 c apar şi vase
cu !buza puternic teşită 1în afară (fig. 7/5, 1 1) de tiraidiţie Cernavoda II.
Dar cele mai numeroase forme de vase specifice culturii Celei au fost
descoperite în locuinţele 1 şi 2 (fig. 7 /2, 3, 6, 8, 1 0) corespunzătoare ni
velurilor 2 a şi 1 c. Incepînd cu aceste niveluri de construcţie în ceramica
aspectului cultural Celei se produc schimbări vizibile. In n ivelurile su
perioare 1 a
1 c predomină ceramica modelată din lut cu nisip, foarte
puţină scoică pisată în compoziţie. Astfel, în nivelurile de construcţie 1 b
din cele 7 4 de fragmente ceramice descoperite, doar 7 au pastă ameste
cată cu scoică pisată şi aceasta într-un procent foarte scăzut (fig. 10/ l l).
Creşte frecvenţa ceramicii ornamentate cu barbotină (fig. 1 0/7, 8). Brîu
rile 1sÎillt mai gr:oase şi alveolate ilarg (fig. 10/ 1-4 ; 1 1 / 1, 4 ; 1 2/5, 7). Se
înmulţesc vasele prevăzute cu toartă lată care porneşte imediat de sub
buză (fig. 1 0/ 5, 9 ; 1 2/ 5 , 7). A par din ce în ce mai numeroase motivele
pastilate (fig. 10/ 10, 1 3), triunghiurile haşurate dispuse în cîte două şiruri
paralele (fig. 7 /8) motivul plastic semilunar, perforat orizontal (fig. 7 / 1)
identic motivului de pe vasul descoprit la Orlea19. Sînt elemente noi care
apropie cultural niveluri,le superioare din teLl-UJl preistorite de la Ceilei
de începutul grupului cultural Orlea-Sadovec şi al culturii Coţofeni . Încă
din nivelul de refacere 2 b au fost descoperite fragmente ceramice orna
mentate cu impresiuni triunghiulare sub buza vasului (fig. 1 0 / 1 2) sau
executate cu şnurul răsucit (fig. 7 / 1 2) motive pe care le întîlnim reali
zate în aceeaşi manieră pc ceramica descoperită la Orlea20 şi Locus
teni21.
Pentru obiectele de metal, respectiv acul, dăltiţa de cupru (fig. 6/5, 6)
şi tezaurul amintit mai sus (fig. 6/2-4) analogii mai apropiate întîlnim
la Ezero22, în nivelurile VII-XIII şi în cultura Coţofeni23. Inelele spira
lice de argint (fig. 6 / 2 , 3) seamănă pînă la identitate cu cele descoperite
în mormintele de tip Coţofeni de la Tărnava24 şi Mihajlovo25 din Bulgaria
de nord. Pandantivul de aur (fig. 6/4) de la Celei se apropie ca formă
mai mult de cele descoperite la Ezero26 şi în cultura CoţofenF2 dar teh
nica de ornamentare prin ciocănire „au repousse" reprezintă o continui-

19. Petre Roman, op. cit., p. 1 59, 1 66 fig. 7 /l!fi, .12/4.
20. Ibidem, p. 1149, fig . 1 .
2 1 . Ceramică inedită în Muzeul Olteniei.
22. G. II. Grigoriev şi colaboratori, op. cit., p. 1 7 1 , 172, fig. 107, p. 505,
406, fig. 203/6.
23. Petre Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, p. 182, fig. 5217, 8.
24. Bogdan Mikolov, Arheologhia, 3, 1976, p. 46, fig. 12.
25. I bidem.
26. G. 11. Georgiev şi colaboratori, op. cit., p. 406, fig. 203.
27. Petre Roman, op. cit., p. 1 52, fig. 52/7„. 8.
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tate a tradiţiei eneoliticului gumelniţean28• Cu toate acestea pandantivul
de aur nu putea proveni decîit ipe calea schimbului din lumea surl-iba'l
canică. Legăturile cu lumea sudică erau de altfel normale pentru o co
munitate preistorică asemenea celei de la Sucidava, deoarece ea însăşi
îşi avea originea în această zonă, lucru dovedit atît de materialul descris
mai sus cît, mai cu seamă, de sistemul de construcţie a locuinţelor de
o asemănare pînă la identitate cu cel cunoscut în aşezarea de la Ezero29.
O prezentare mai amănunţită a materialului arheologic descoperit în
condiţii stratigrafice sigure în aşezarea preistorică de la Celei va aduce,
cu siguranţă, noi date legate atît de geneza şi evoluţia acestui aspect cul
tural din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului cît şi de
rolul jucat de el în procesul de formare a culturii Coţofeni. Numai astfel
vom putea preciza dacă purtătorii acestui aspect cultural au reprezentat
simple enclave30 constituite din populaţii ven i te din sud sau ei sînt rezul
tatul unui proces istoric mult mai complex în care factorul local, de tra
diţie eneolitică, a constribuit la formarea noului aspect cultural. Unele
deosebiri între creaţiile materiale şi spirituale ale celor două aspecte Celei
şi Ezero-Mihalic şi-ar găsi astfel explicaţia. Deocamdată, ceea ce ştim
sigur este că tell-ul natural de la Sucidava-Celei a fost locuit timp de
peste 500 de ani (2705-2 1 85 e.n.)31 de o comunitate stabilă de agricul
tori, crescători de animale, culegători şi cunoscători ai metalului care a
avut u n rol hotărîtor la geneza civilizaţiei Coţofeni.
L'HABIT ATION PREHISTORIQUE DE SUCIDAVA-CELEI
DE LA PERIODE DE :P ASSAGE DU NEOLITHIQUE
A L' ÂGE DU BRONZE
MARIN NICA

RESUME

Les fouilles archeologiques effectuees en 1977 sur une surface du tell a proximite
de la tour du sud-ouest de lat cite romano-byzantine de Sucidava-Celei' ont conduit
a la: decouverte, dans une couche d'habitation ayant une epaisseur de 2,5 m, des
vestiges de il2 habitations de surface avec 11 niveaux de refection, sur la surfacc
de deux plans au avoisinants (fig. nr. 1).
La limite exterieure de chaque habitation sous la forme de seuil de terre glaise
marquait la forme de quadrilatere de l'habitation, dont le câte ne depaissait pas
4 m ; vers le centre se trouvait l'âtre (0,75 X 0,75 m) amenage sur un lit de cailloux
(fig. no. 2-5).
A l'interieur de l'habitation no. I (fig. 2) (1 ; 8), pres de l'âtre on a decouvert
l'inventaire le plus riche contenant les objets suivants ; des vases de terre glaise
(fig. no. 7/2, 3, 9, 10), des outiles en pierre (fig. no. 5/ 1), une considerable quantite
de semences carbonisees, des coquilles brises un lit a dormir couvert d'une tissu
28. Vladimir Dumitrescu, Dacia, 2, 1926, p. 99, fig. 76.
29. R. Katincarov, op. cit., p. 3-5 ; G. 11. Georgiev şi colaboratori, op. cit.,
p. 80-94.
30. Petre Roman, SCIV, 1, 32, 1 981, p. 32.
31. Datarea a fost stabilită pe baza rezultatelor analizelor probelor de cărbune
recoltate din diferitele niveluri efectuate de Dr. H. Quitta de la Academia din
Berlin, căruia îi mulţumim călduros şi pe această cale.
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carbonise (fig. no. 218 , 9/1, 2) et des poids de terre glaise du metier â'tisser vertical.

A proximite de l'habitation no. 4, â une profondeur de 2 m par rapport au' niveau

actuel, on a decouvert un tresor forme d'un curchon „askos" (fig. 2/2) un pendentif
en o demilunaire (fig. ()/4) et deux anneaux de tempe spiraliques, faits en argent
(fig. 6/2, 3) qui presente beaucoup d'analogies avec ceux qu'on a decouverts dans
les tombes de la culture de Coţofeni de Tîrnava et de Mihajlovo de la Bulgarie
septemtrionale. Quant aux objets en cuivre (fig. 6/5, 6) et le pendentif en or
(fig. 6/4), ils presentent des analogies avec la culture d 'Ezero dans les niveaux
'
VI-XIII. In peut etablir les meme s analogies avec la ceramique decouverte surtout
dans les niveaux inferieurs de Celei. La ceramiquc des niveaux superieurs de la
meme analogies avec la ceramique decouverte: surtout dans les niveaux inferieurs
de Celei. La ceramique des niveaux superieurs de la meme zone (fig. 10 ; 12/5, 7)
presente de nombreaux elements lies des debuts de la culture Coţofeni .
Une presentation plus detailee de la ccramique nous offrira la posibilite de
mieux connaître l'origine
de l'evolution de l'aspect culturel „Celei" en liaison
etroite avec la culture Ezero-Mihalic du nord de la Bulgarie, aussi bien que leur
contribution a la genese de la culture Coţofeni.
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PETRE GHER GHE
•

O NOUĂ AŞEZARE COŢOFENI
DESCOPERITĂ LA VIRŢ, JUDEŢUL GORJ

În anul 1 976, cu ocazia săpăturilor arheologice de salvare efectuate pe
dealul „Cioaca cu Bani", unde există o cetate d acicăt, au fost făcute şi
citeva periegheze pe delaurile ce fac parte din bazinul carbonifer Rovi
nari şi care, în viitorii ani vor fi afectate de decopertările ce se vor
efectua 'În vederea exploatării zăcămintelor de cărbune. -În urma perie
ghezei, au fost identificate pe dealul vecin, numit „Ciocul lui Meilă" urme
materiale aparţinînd culturii CoţofenF. Dealul respectiv, înalt de circa
400 m, prin poziţia lui geografică, oferea o bună vizibilitate pe valea Ja
leşului, care curgea, cîndva, pe la poalele acestuia î n direcţia nord-sud3
şi este apărat natural pe trei laturi, accesul fiind posibil numai dinspre
vest. Actualmente el este acoperit în întregime de o plantaţie tînără de
stejar, care a afectat în mare măsură nivelul de cultură. La aceasta s-au
adăugat, de-a lungul anilor, şi intervenţiile repetate ale căutătorilor d e
comori. Bătrînii satulu i , î ş i amintesc cum pări nţii lor căutau aici „co
mori şi găseau bani albi cu capul lui Traian"4. Pentru a verifica aceste
informaţii, în anul 1 977 au fost executate, de muzeul judeţean Tîrgu-Jiu,
şase secţiuni de informare".
După înlăturarea stratulu i vegetal, care avea o culoare cărămizie şi n u
depăşea î n grosime 0, 1 0 m , au apărut mai multe pete d e culoare închisă
1. Dumitru Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939, p. 202-203.
2. Petre Gherghe, Descoperiri cultura Coţofeni la Vîrţ, judeţul Gorj, comunicare
prezentată la COLOCVIUL VI de arheologie cu tema : „Perioada de tranziţie de
la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României", Bucureşti, 1-3 XII
1977 ; Idem, Aşezarea Coţofeni de la Vîrţ, judeţul Gorj, comunicare ţinută la „Se
siunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului Olteniei", Craiova, 23-24 aprilie 1982.
3. Actualmente Jaleşul a fost unit cu Jiul şi Tismana şi alimentează termocen
trala de la Rogojelu.
4. Informaţie primită în anul 1976 de la Croicu I. Constantin, 71 ani, locuitor
al satului Şomăneşti-Vîrţ, comuna Telcşti.
5. La săpături, pe .lingă autorul acestor rînduri, a participat şi Gheorghe Ca
lotoiu, de la Muzeul judeţean Tîrgu-Jiu.
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cu mult material ceramic. Deschizînd casete în aceste sectoare am izbutit
să identificăm contururile unor locuinţe tip bordei, care aveau o formă
circulară sau uşor ovalizată şi nu depăşeau 3-4 m în diametru. În unele
din aceste locuinţe, cum este cazul celor din secţiunile S II şi S III, au
fost identificate şi resturi din vetrele de foc. O vatră întreagă a fost des
coperită într-o locuinţă din secţiunea S III. Aceasta avea o formă circulară
şi măsura în diametru 1 ,40 m . Pentru amenajarea vetrei, era aşezat, mai
întîi, pe pămînt un rînd de cioburi sparte. Peste acesta se afla un strat
de pămînt bine frămîntat şi compact, care a fixat şi fragmentele cera
mice. Grosimea stratului de pămînt ce formează vatra, măsoară 0,045 m.
Prezenţa cioburilor ceramice ca „pat" pentru vatra de foc este un argu
ment în plus care susţine ideia că în această perioadă vetrele de foc se
amenajau în locuri precise folosindu-se o anumită tehnică. După pă
rerea specialiştilor, cioburile aflate la baza sau în componenţa vetrei de
foc, ca şi prezenţa cenuşei acoperită cu humă, urmăreau înmagazinarea
căldurii, ca o adevărată „sobă"6.
Din totalul celor cinci locuinţe identificate, trei păstrează fragmente
sau chiar o vatră întreagă, cum este cazul locuinţei din secţiunea S II.
In toate locuinţele, pe o suprafaţă de aproximativ 3 m2, s-au descoperit
fragmente ceramice, multe fiind grupate în jurul vetrei de foc. Prezenţa
unor mari cantităţi de cenuşă şi cărbuni, în amestec cu cioburi, ne-a de
terminat să considerăm că asezarea a fost distrusă de un incendiu .
Cu toate că nu am reuşit �ă întregim vasele şi să stabilim formele lor,
materialul arheologic recuperat se impune prin varietatea ornamentală şi
calitatea pastei, care este în general bine frămîntată, compactă, cu pu
ţine impurităţi şi bine arsă . Ca degresant s-a folosit nisipul mărunt. Pe
reţii vaselor sînt subţiri şi cu suprafeţe netezite. Presupunem că frag
mentele ceramice recuperate provin de la oale, castroane, străchini, căni
sau ceşti (Planşele 1-4) . Torţile sînt fie scurte şi perforate orizontal, fie
lucrate din bandă lată. (Planşele 3/ 4, 6 ; 4/ 5).
Sînt frecvente ornamentele realizate ca procedeu tehnic prin adîncire,
precum inciziile, sub forma unor linii subţiri, a unor şănţuleţe late şi
uşor adîncite sau sub forma unor striuri superficiale. La acestea se adaugă
impresiunile care au forme diferite7• Ornamentele în relief, cum ar fi
„boabele de linte" şi grupuil de două benzi apliicate vertiical pe peretele
vasului, sînt întîlnite mai r ar. (Planşele 4 / 1 , 4, 6) .
Făuritorii acestei ceramici au ornamentat în special părţile vizibile ale
vaselor şi au folosit ca mod de amplasare a decorului, sistemul frizelor
şi metopelor. Motivele ornamentale cele mai des întîlnite sînt : „scheletul
de peşte" compus din linii paralele oblice, mai scurte sau mai lungi, mai
subţiri sau mai groase (planşele 1 1 1 , 2) ; „ramuri de brad" realizate prin
alternanţe cu linii oblice incizate (planşele 1 /3, 4) ; motivul în „căpriori"
(planşele 1 /6, 8) ; aplicaţiile în forma „boabelor de linte" care separă
anumite frize ornamentale ale vasului, „şirurile de impresiuni" care di
feră ca aspect după forma instrumentului cu care au fost executate (tri6. Petre Roman, Cultura Coţofeni, Bucureşti, 1976, p. 15.

7. Ibidem, p. 24.
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Planşa III. Ceramică aparţinînd culturii Coţofeni, descoperită la Vîrţ.
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unghi, semioval, neregulat) (planşele 1/7, 9 ; 2/1 , 2, 3, 8 ; 3/1 ) ; „tri
unghiul" conturat prin linii scurte adîncite în pasta crudă, „benzile inci
zate" (planşa 3/1 ) . Sînt foarte rare, dar nu lipsesc, ornamentele în relief,
acestea fiind evidenţiate de brîul crestat aplicat pe verticală şi compus
din două şiruri paralele. Tot ca nişte brîuri late ne apar şi „manşetele"
îh relief, rezultate din îngroşarea exterioară a marginii castroanelor şi
ornamentarea acesteia.
Varietatea decorului, bogăţia formelor, dar, mai ales, cantitatea mare
de fragmente ceramice descoperite dovedesc că locuitorii aşezării au trăit
o bună perioadă de timp aici, dealurile bogate în păşuni oferind condiţii
optime pentru creşterea vitelor, una din ocupaţiile de seamă a acestora.
Cu toate că nu s-a putut stabili stratigrafia, s-a constatat la suprafaţa
solului, existenţa unui strat vegetal de culoare cărămizie, iar sub acesta,
la circa 0, 10 m, un strat gros de 0,20 m, de culoare mai închisă (negri
cioasă), strat care avea în compoziţia sa fragmente ceramice, fragmente
de vatră şi uneori cenuşă. Acesta este, de fapt, nivelul în care au fost des
coperite locuinţele. Sub acest nivel, pămîntul este lipsit de urme arheo
logice.
După pastă şi motivele ornamentale, materialul ceramic recuperat se
încaldrează cronologic s:firşitului fazei I şi .�nceputului fazei II a cu]turii
Coţofeni8, descoperirea de la Vîrţ înscriindu-se ca u n nou punct arheo
logic în seria aşezărilor Coţofeni din judeţul Gorj , alături de cele identi
ficate anterior la Runcu9, Bîlta10, Broşteni11, , Petreşti-Bărbăteşti12, To
peşti-Tismana13, Schela-Gornicelu14 etc
UN NOUVEL HABITAT COŢOFENI DECOUVERT A VIRŢ,
DANS LE DEP ARTEMENT DU GORJ
PETRE GHERGHE

R:E:SUME

Sur la colline appelee „Ciocul lui Meilă" situec sur le territoire du village de
Vîrţ dans le departement du Gorj; on a identifie en 1977 un habitat Coţofeni dont
on n'a examine que cinq habitations creusees dans la terre de forme circulaire ou
legerement ovale, et dont le diametre ne depassait pas 3-4 metres. Dans deux
de ces habitations on a aussi decouvcrt des âtres specialement amenages ayant
une forme circulaire et un diametre de 1 ,40 m.
Le materiei ceramique recupere· des habitations et des environs, riche et varit'
mais a l'etat de fragments, n ' a permis que des reconstitutions partielles. Pourtant
on a pu y identifier des formes de vases et etablir la technique de decoration :
incisions, inpressions et ornements en relief.
Le materiei archeologique recupere peut etre attribue chronologiquements ii
la fin de la premiere et au debut de la seconde etape de la culture Coţofeni.
6. Ibidem, p. 36 şi următoarele.
9. Cercetări Petre Gherghe.

10. C. S. Nicolăescu-Plopşor şi C. Mateescu, SCIV, VI, 1 955, 3-4, p. 401.
11. I bidem, p. 403.
·1 2 . Dumitru Berciu, Op. cit., p. 73.
1 3. C. S. Nicolăescu-Plopşor şi C. Matecscu, Op. cit„ p. 403.
14 Alexandru Ştefulescu, Gorjul istoric şi pitoresc, Tîrgu-Jiu, 1904, p. II.
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CORNELIU MARGARIT TATULEA
•

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA TIPOLOGIEI.
EVOLUŢIEI ŞI RASP!NDIRII
BRAZDARELOR ROMANE !N DACIA
(DEPOZITUL DE FIARE DE PLUG
DE LA GHIDICI-DOLJ)

În anul 1 973, locuitorii Petre Vlăsceanu şi Nelu Duca din Ghidici, co
muna Piscu Vechi, judeţul Dolj, săpînd în cimitirul satului, au descoperit,
la circa 0,40 m adîncime, trei fiare de plug aflate printre sfărîmăturile
unui vas ceramic de mari dimensiuni 1 • A fost astfel scos la il umină un
mic depozit de unelte agricole compus din :
1 . Brăzdar de plug (vomer) cu lama de formă triunghiulară, uşor ro
tunj i tă la vîrf, prevăzută în regiunea mediană cu o nervură longitudinală.
Sistemul de fixare pe talpă (plaz) constă dintr-un manşon scurt, lat, tra
pezoidal, obţinut prin îndoirea marginilor părţii superioare. Piesa este
uşor arcuită pe axul longitud inal. Lungimea totală 0,179 m, lungimea
lamei 0 , 1 1 6 m, lăţimea maximă a lamei 0,088 m, grosimea maximă 0,0 1 2 m
Muzeul Olteniei Craiova, inventar I 8334 (fig. l i 1 ) .
2. Brăzdar asemănător celui de mai sus. Mansonul d e fixare este însă
drept şi cuprinde aproximativ jumătate din lu �gimea piesei. Brăzdarul
este arcui t atît p2 axul longitudinal, cit şi pe cel transversal. Lungimea
totală 0,196 m, lungimea lamei 0,108 m, lăţimea m aximă a lamei 0,094 m,
grosimea maximă 0,01 m. Muzeul Olteniei Craiova, inventair I 833'5
(fig . 1/2).
: 1 . Brăzdar cu lama în formă de limbă, rotunjită l a vîrf. Sistemul d e
înmănuşarc constă d i n două aripioare obţinute prin îndoirea marginilor
părţii superioare mult lăţite. Intreaga piesă este arcuită atît pe axul lon
gi,tucli nal, cît şi pe cel transversal. Lungimea totală 0,1 75 m, lungimea
lamei 0,102 m, lăţimea maximă a lamei 0,073 m, grosimea maximă
0,005 m. Muzeul Olteniei Craiova, i nventar I 8336 (fig. 1/3).
4. Chiup (Krausengefăsse) lucrat la roată, d i n pastă cenuşie, cu pu
ţine impurităţi, bine arsă, as.pră la pipăit. Vrusul are fundul plart, oorpul
ovoidal, buza oblică în formă de T, lată ele 0,06 m, prelungită mai mult
1. Informaţiile privind condiţiile descoperirii depozitului le datorăm lui Nicolae
Popescu din Ghidici, căruia îi mulţumim călduros şi pe această cale.
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spre interior. Umărul vasului este ornamentat cu benzi de linii drepte,
alternînd cu benzi de linii ondulate, multiple, executate cu „pieptenele".
Sub acest registru ornamental apar izolat grupe de linii oblice, scurte,
incizate cu acelaşi instrument. ! nălţimea 0,693 m, diametrul maxim
0,597 m, diametrul gurii 0,4 1 8 m, diametrul fundului 0,205 m, grosimea
pereţilor 0,01 5 m. Muzeul Olteniei Craiova, inventar I 8333 (fig. 1/4).
Datarea acestui complex este asigurată de vasul depozitului care îşi
găseşte numeMase analogii ilTl Dacia. Astfe:l de chiupuri, a căror origine
se află în ceramica provincială romană şi, mai d eparte, în ceramica da
cică2, sînt frecvente in secoletle IV-V e.n.3. Ohiupuri �i fragmente de
chiupuri asemănătoare vasului de la Ghidici au fost descoperite î n nive
lurile de locuire din secolul al IV-iea de la Hoghiz", Bălteni5, Miercureati, Hosmani, Curcani8, Cluj-Mănăştur9, Vîrvorul de Jos10, Pietroa
sele 1 1 ş.a.
Brăzdarele de plug descoperite la Ghidici aparţin tipului roman bine
cunoscut în provinciile imperiului în secolele II-IV e.n. 12 : Britannia13
GermaniaH, Noricumt5, Pannonia16, Moesia Inferior17 etc. De asemenea,
ele apar şi în mediul cerneahovian ca urmare a contactului cu lumea
2. In

legătură

cu originea vaselor mari de provi+li , · a

se vedea :

D.

Protase.

Problema continuităţii fn Dacia în lumina arheologiei Şi numismaticii, Bucureşti,

1 966, . p. 66 (cu bibliografia problemei) şi I. Berciu, Apulum, 5, 1965, p. 597-61'1.
3. K. Horedt, Materiale, 1, 1 953, p. 796 ; I. Berciu, op. cit., p. 597-61 1 ; L. Bîrzu,
Continuitatea populaţiei autohtone fn Transilvania, fn secolele IV-V, Bucureşti.
1 973, p. 37-38 ; D. Rladu, ActaMN, rB, 1971, p. 493.
4. K. Horedt, op. cit., p. 796 şi fig. 7/4, 5, 7, 8.
5. I. T. Dragomir, Materiale, 8, 1962, p. 16 şi fig. 7/5-.7.
6. I. Berciu, op. cit., p. 604 şi fig. 3.
7. I bidem, p. 606 şi fig. 4.
8. B. Mitrea, C. Deculescu, SCIV, 17, 1966, 3, p. '544, 546 şi fig. 6/5 ; 7/3.
9. I . Hica, Urme de locuire din secolul al IV-lea e.n. la Cluj-Mănăştur, în In
memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 168' şi pl. .: 1 / 1 .
10. O. Toropu, Romanitatea tfrzie şi străromânii in Dacia Traiană sud-carpatică,
Craiova. 1976, p. 47 şi fig. 15 ; pl. 4/16 ; pl. 6/1-5.
1 1 . Gh. Diaconu, M. Tzony, M. Constantinescu, V. Drimboceanu, Dacia, N.S„ 21 ,
1977, p. 211 şi fig. 16/5.
1 2 . K. D. White,' Agricultural lmplements of the Roman World, Cambridge, 1967,
p. 132-135.
13. W. H. Manning, The Plough tn Roman Britain, în The Journal of Roman
Studles, LI V, 1964, p . 59 şi fig. 5/F, G ; S. E. Rees, Agricultural Implements
in prehistoric and Roman Britain, part. 1, B.A.R„ Britisch Series 69 (1), 1979,
p. 154, fig. 49/lc ; p. 167, fig. 62.
14. Saalburg Jahrbuch, Bericht der Saalburgmuseums, V, 1913, II, Frankfurt a.M„
1924, pi. 1 1 1/4.
15. L. Schmidt, Antike und mittelalterliche Pflugscharen in Osterreich, în Ar
chaeologia Austriaca, 1 9/20, 1956, p. 229-231 şi fig. 1, 2 (dr.).
16. E. B. Thomas, Romische VHlen in Pannonien, Budapest, 1964, p. 107, pl.
LXXXV (sus) ; p. 323, pi. CCXII (sttnga jos) ;. J. Fitz, V. Lânyi, Zs. Bânki, Ku.�
tatasok Gorsiumban 1 975 - Ben, în Alba Regia. Annales Musei Stephani Regls,
XVI , Szekesfehervâr, 1978, p. 194 şi fig. 2.
17. Gh. Ştefan, SCIV, 4, 1953, 1-2, p. 257 şi fig. 20 ; Gr. Florescu, R. Florescu,
P. Diaconu, Capidava. Monografie arheologică, I, Bucureşti, 1958, p. 233 şi fig. 117/1 ;
D. Tudor, Arheologia romană, Bucureşti, '1976, p. 188-189.
4 - Oltenia studii

şi comunlcArl - cd. 244

https://biblioteca-digitala.ro

49

OLTENIA

l'_omană 1�. În Dacia; brăzdarul simetric de tip roman a pătruns în seco
lul II e.n.19 odată cu stăpînirea romană, înlocuind trf'ptat brăzdarul dacic.
El s-a răspîndit mai întîi în cuprinsul provinciei, pentru ca ulterior să
fie utilizat şi în teritoriile locuite de dacii liberi. Continuînd să fie folosit
în secolele IV-VI, acest tip de brăzdar s-a transmis feudalismului tim
puriuw, din el derivînd, se pare, tipul de brăzdar asimetric2 1 •
Pină î n prezent a fost d escoperit pe teritoriul Daciei un număr relativ
mare de brăzdare de tip. roman. Deşi. structural ele se aseamănă, există
totuşi particularităţi care le diferenţiază. Unele dintre acestea (dimen
siuni, forma şi mărimea manşonului sau lamei) au fost semnalate cu pri
lejul publicării diferitelor depozite sau piese izolate22, fără . ca aceasta
să ducă la stabilirea u_nei tipologii propriu-zise. Cea mai completă ana
liză tipologică a brăzdarelor de plug descoperite pe teritoriul ţării noas
tre, cu largi referiri la descoperirile diri Europa, este deocamdată cea
întocmită de prof. Vasile Neamţu, care grupează însă într-o singură ca.:.
tegorie toate brăzdarele înzestrate cu manşon de fixare, piese datate ·între
c;ecolele III-II î.e.n. şi secolele X-XI e.n. 2:1 • Încadrînd în acelaşi tip (C)
şi aceeaşi variantă (a) br.ăzdare celtice (lchimeni), d aco-romane (Obreja,
Surduleşti, DOldeşti) .şi feudalle (Garvăn)2", autorul sugerează ideea potrivit
cărefa brăzdarul simetric roman este înrudit cu brăzdarul celtic si re
prezintă, totodată, prototipul brăzdarului feudal. Constatarea este Întru
totul întemeiată, riumai _ că, pe teritoriul Daciei, între brăzdarul celtic
şi cel roman nu există nici o legătură directă, acesta din urmă pătrun
zînd din afară deja individualizat ca tip. După cum o d ovedesc desco
perirUe arheologiee, brăzdarul celtic a fost folosit in Dacia în mod izolat
şi aceasta într-o perioadă îndepărtată. Timp de mai multe secole, aici
a fost utilizat numai brăzdarul dacic, diferit structural de cel celtic sau
roman. în consecinţă, brăzdarul roman din Dacia reprezintă o categorie
distinctă şi pretinde o tipologie proprie; care să marcheze etapele crono
logice ale evoluţiei sale.
18. J. Kudlacek, Kultura pohrebnych poli �er ti achovs ke typu . na llkrajine a antskci
problematika, în Slovenska Archeologia, V-2, 1957, p. 369 şi fig. 4 ; I. Ioniţă, Arheo
logia Moldovei, 4, 1966, p. 2 1 7-218. O bogată bi bliografie la V. Neamţu_ La
technique de la production cerealiere en Valachie et en Moldavie jusqu'au XVIII"
sie c le Bucureşti, 1975, p. 6 1 , nota 72.
,

1 9 . Fină în prezent nu

au fost descoperite brăzdare eu manşon de fixare în
nivelurile de locuire geto-dacice anterioare cuceririi" romarte. Brăzdarele de la Că�
pilna, considerate mult timp dacice, s-au dovedit a fi feudale (I. Glodariu, ActaMN,
4, 1967, p. 471, nota 2) iar datarea de către N. Branga a brăzdarului de la Vurpăr
in Latene�ul geto-dacic (în C ibi n iu m , 1969/1 97:l, · p; · 52) nu este -argumentată · con
vingător.
20. D. Teodor, SCIV, 19, 1968; 2, p. 238 şi fig. 2 4/1 0 ; idem, Teritoriul est - carpatic
fn v ea curile V-XI e.n., Iaşi, •1978, p. 1 09 ; M. Comşa, Gh. Constantinescu, SCIV,
20, 1969, 3, p. 429 ; Ghenuţă Coman, SCIV, 20, 1969, 2, p. 31{) ; idem, Memoria
Antiq uitatis, 3, 1971, p. 493 şi. nota 1 7 .
2 1 . V. Neamţu, Arh eologi a Moldovei, 4, 1966, p. 303-304.
22. L Glodariu, M. Cîmpeanu, SCIV, 17, 1966, 1, p. 25 ; N. Branga, Cibinium,
1969/1973, p . 46-47 ; M. Comşa, Gh. Constantinescu, op. cit., p . 429.
23. V. Neamţu, La technique de la production cerealiere .. , p . 49-62.
24. Ibidem, p. 54-56.
·

.
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Pe de altă parte, nu poate fi acceptată mc1 părerea aceluiaşi autor
privitoare la existenţa unei variante locale, apărute înainte de cucerirea
r omană, care să grupeze brăzdarele cu manşon larg, mai îngust însă decît
lama25. Asemenea piese au fost descoperite şi în alte provincii ale im
periu1lui , unele foarte fo:d epărta,te, cum este 1cazul Britanniei, unde aceste
brăzdare sînt grupate într-o categorie tipologică bine definită de spe
cialişti16. Reamintim totodată faptul că în Dacia brăzdarul simetric ro
man, cu manşon de fixare, nu apare decît după cucerirea romană.
De asemenea, trebuie menţionat faptul că prof. Vasile Neamţu include
în tipologia brăzdarelor şi unelte care au o cu totul altă utilizare. Avem
în vedere piesele descoperite la Sucidava-Celei2i, Mărculeni2B şi Moş
neni11' care nu reprezintă un tip deosebit de brăzdar, ci sînt considerate,
p2 bună dreptate, cazmale.
În stadiul actual al cercetărilor, datorită numărului mare de piese des
coperite, credem că poate fi întocmită o schemă tipologică a brăzdarelor
de plug romane, sau derivate din cele romane, care să pornească de la
forma plăcilor din care ele au fost confecţionate şi să aibă în vedere tipul
de unealtă la care ele erau ataşate. Astfel :
Tipul I, de altfel cel mai răspîndit, grupează brăzdarele lucrate din
placă triunghiulară, cu vîrful mai mult sau mai puţin rotunjit (fig. 211) .
Proporţional cu dimensiunile lor, piesele clin această categorie au lama
groasă, întărită adesea de o nervură longitudinală situată pe una din
fete. In funcţie d e sistemul de înmănuşare, distingem două variante.
a - Brăzdarul cu manşon lat, mai îngust însă clecît lama, a cărui lun
gime nu depăşeşte jumătate din lungimea piesei, obţinut prin îndoirea
marginilor părţii superioare a plăcii, direct sau prin două crestături late
rale. Nervura mediană longitudinală este situată întotdeauna pe partea
opusă deschiderii manşonului. Varianta cuprind e majoritatea brăzdarelor
cunoscute în Dacia în secolele II-VI e.n., avînd o largă răspîndire şi în
secolele următoare. Ea cunoaşte exemplare de mărimi diferite, între
0,084 m cit măsoară lungimea brăzdarului de la Dodeşti30 şi 0,54 m cît
are lungimea cel de la Bicfalău31. Aceasta este varianta principală din care
s-a născut brăzdarul asimetric.
b
Brăzdarul cu manşon egal sau mai lat decît lama, avînd marginile
scurte, îndoite rotund. Varianta lipseşte în secolele II-III, caracterizînd,
-

25. I bidem, p. 58.
26. S. E. Rees, op. cit., p. 1 54, fig. 49/lc.
27.D. Tudor, OR2, p. 66 şi f i g . 1 2/2 ; idem, OR". p. 68 şi fig. 1 4/3 ; idem Sucidava,
Craiova, 1974, fig. 84/ 1 .
28. I. Glodariu, A. Zrinyi, P . Gyulai, Dacia, N.S., 1 4 , 1970, p . 214, 222, 223 şi
fig. 1211-3 ; 25/3, 6 ; 261 1 .
29. E m . Condurachi, în Istoria României, I, Bucureşti, 1960, p . 5 1 1 , fig. 1 1 2/2.
30. V. Neamţu, La technique ele la production cerealiere. . . , p. 55. Dimensiunile
cor esp und măsurătorilor făcute de noi după piesa aflată în colecţiile Muzeului
de istorie al Mol d ove i din Iasi.
·
3 1 . Piesă inedită aflată în c ole c ţi i le Muzeului de i stori e al Transilvaniei. Ne-a
fost pusă la d ispoziţie prin amabilitatea colegului Constantin Pop, căruia îi mul
ţ u m i m călduros şi pe această cale.
,
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TIP

VARlANTA DATARE.

PL A C Ă

B R A Z DA ::l
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li
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IV-V\

U N ICA

1 1 - 111

o..

IV

b

XI

lfl

IV

52

U N ICA

11 - 11 1

Fig. 2 . Tipologia brăzdarelor cu manşon de fixare, utilizate în Dacia în
mileniul I e.n.
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se pare, perioada secolelor IV-VI. În această categorie putem i nclude
brăzdarele de la Dealu Morii31, Ţuţcani3.1, Bîrlad-Valea Seacă3li, Grop
şani3:; ş.a. O caracteristică a acestei variante o reprezintă faptul că lama
este mult mai scurtă decît manşonul, dar şi mult mai groasă, avînd sec
ţiunea itriunghiulară da'toriit:ă proeminentei nervuri mediane, longitudi
nale, situată pe aceeaşi parte cu deschiderea manşonului .
Intre cele două variante n u există însă numai deosebiri î n ceea ce pri
veşte forma. După opinia prof. Vasile Neamţu, îmbrăţişată şi de alţi spe
cialişti36, raportul dintre lăţimea lamei şi lăţimea manşonului poate pre
ciza tipul de unealtă la care era folosit brăzdarul. Piesele ataşate aratru
lui, sau, mai tîrziu, plugului cu plaz erau înmănuşate în poziţie orizontală,
fapt ce făcea imposibilă înaintarea lor sub brazdă atunci cind lă
ţimea lamei era mai mkă decH cea a manşonului şi, implidt, a plazului.
Această situaţie nu constituia 'însă u n i nconvenient iîn cazul une'litelor
fără plaz, la care brăzdarul acţiona in poziţie oblică:17. Este evident deci
că, fo 1tim,p ce prima vairi antă putea fi folosită la araltrul cu plaz, brăz
darele din varianta b nu puteau fi ataşate decît aratrului fără plaz.
Tipul II este reprezentat de brăzdarele cu manşon îngust, în formă de
jgheab, a cărui lungime este egală sau depăşeşte lungimea lamei. Piesele
sînt lucrate din placă triunghiulară înaltă (fig. 2/I I) şi au întotdeauna
nervură longitudinală mediană pe aceeaşi parte cu deschiderea manşo
nului. In această categorie intră brăzdarele de la Răcari38, Hobiţa3.'l,
Gherla40 şi Bumbeşti" '· toate datate sigur în secolele II-III e.n., unul
dintre brăzdarele de la Ploieşti42, precum şi brăzdarul de la Boroşteni"3,
acestea din urmă cu datare incertă ca urmare a caracterului fortuit al
descoperirii lor. Remarcat de I. Glodariu şi M. Cîmpeanu ca o categorie
distinctă"". acest brăzdar se caracterizează printr-o înmănuşare rigidă,
32. Piesă inedită aflată în Muzeul judeţean de istorie Bacău. Informaţii despre
acest brăzdar şi o fotografie a piesei ne-au fost oferite de V. Căpitanu, căruia
îi mulţumim călduros.
33. V. Neamţu, La technique de la production cerealiere„., p. 55.
3-1. V. Palade, Dacia, N.S., 24, 1980, p. 251 şi fig. 1'8/9.
35. G. Popilian, M . Nica, Materiale şi cercetări arheologice. A XIII-a sesiune'
anuală de rapoarte, Oradea, 1979, p. 1 57.
3fi. V. Neamţu, Arheologia Moldovei, 4, 1966, p. 299-300 ; idem, Memoria anti
quitatis, 2, 1970, p. 443. A se vedea şi I. Ioniţă, Arheologia Moldovei, 4, 1966, p. 217.
37. Pentru uneltele de arat fără plaz a se vedea, în special, V. Neamţu, Memoria
antiquitatis, 2, 1970, p. 423-437.
38. D. Tudor1 OR3, p. 73 şi fig. 1 2/9 ; a se vedea $i V. Canarache, SCIV, 1, 1950,
2, p. 99 şi fig. 13.
39. O. Floca, Materiale, I, 1953, p. 751 şi fig. 9.
40. Piesă inedită aflată în colecţia muzeului din Gherla. Ne-a fost comunicată
de Radu Ardevan de Ia muzeul din Cluj-Napoca, căruia îi adresăm şi pe această
cale mulţumirile noastre.
4 1 . Piesă inedită, aflată în Muzeul judeţean Tg. Jiu, oferită spre publicare de
colegul P. Gherghe, căruia îi mulţumim călduros.
42. V. Teodorescu, în Prahova - tradiţii de luptă şi înfăptuiri socialiste, Ploieşti,
1 974, p. 21 şi fig. b.
43. Supra, nota 4 1 .
4 4 . Op. cit., p. 25.
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favorizată de lungimea manşonului şi, mai ales, de blocarea capătului de
jos al acestuia prin îngroşarea lamei de-a lungul nervurii mediane.
Brăzdarele ce aparţin acestui tip se aseamănă, ca formă, aproape pînă
la identitate cu unul din tipurile de cazmale identificat mai de mult de
I. Glodariu, A. Zrinyi şi P. Gyulai45. Spre deosebire însă de cazmale,
brăzdarele sînt masive, fiind confecţionate din plăci groase, cu secţiunea
lamei întotdeauna triunghiulară. De cele mai multe ori ele sînt uşor
curbate pe axul longitudinal. Credem că intră în categoria brăzdarelor
chiar şi unele piese cu profil drept. Ne referim îndeosebi la cele desco
perite la Bumbeşti, Ploieşti şi Boroşteni, care au lama groasă, mult prea
scurtă în raport cu lungimea manşonului. Datorită masivităţii şi supra
feţei reduse a lamelor, asemenea piese nu puteau da u n randament ac
ceptabil în cazul folosirii lor drept cazmale. De altfel, brăzdare cu profil
drept se cunosc în număr mare şi în alte părţi ale lumii romane, cum ar
fi, de exemplu, Britannia4G.
În legătură cu această categorie de brăzdare amintim faptul că Nicolae
Edroiu le consideră ca fiind ataşate instrumentelor de arat fără plaz47,
ceea ce ni se pare că nu corespunde realităţii. Într-un asemenea caz brăz
darul trebui a să acţioneze în poziţie oblică şi piesa de lemn î n care el erâ
înmănuşat era supusă unor m ari tensiuni ca urmare a rezistenţei pă
mîntului. Ea se putea rupe uşor nefiind prea groasă datorită diametrului
i nterior mic al manşonului (0,04-0,045 m). Nu acelaşi lucru se întîmpla
dacă brăzdarul era fixat de talpă şi acţiona în poziţie orizontală. La aceste
consideraţii se adaugă faptul ică, înanănUJŞalte in poziţie obliică, brăz<larel@
care nu sînt curbate pe axul longitudinal (Bumbeşti , Ploieşti, Boroşteni)
nu pot, practic, să înainteze în sol.
Tipul III grupează brăzdarele lucrate din placă în formă de limbă,
cu vîrful rotunjit şi partea superioară mult lăţită în forma literei T
(fig. 2/III) . Manşonul este realizat prin îndoirea celor două aripioare. Pie
sele din această categorie sînt confecţionate din plăci subţiri, a căror
grosime nu depăşeşte 0,01 m, şi prezintă arcuiri atît pe axul longitudinal,
cit şi pe cel transversal.
După forma capătului lăţit al plăci:lor din care sînt confecţionate brăz
darele, se disting două variante. Din prima (varianta a) fac parte : cel de
al treilea brăzdar din depozitu1 de la Ghidici, brăzdarele de la Obreja"8,
Ogra"9, Fedeşti50 şi SurduleştP' - toate datate în secolul al IV-lea -,
precum şi o piesă aflată în colecţia muzeului din Craiova, care provine
dintr-o localitate neprecizată din Oltenia (fig. 14/ 4). Ele au aripioarele de
45. Op. cit., p. 214, 222, 223 şi fig. 1 2/. 1 -3 ; 25/3, 6 ; 26/ 1 .
46. S . iE. Rees, o p . cit., p . 1 56, fig. 5 1 /b, c ; p . 1 57, fig. 52 ; p . 167, fig. fi2 ;
p. 1 70, fig. 65 .
47. Terra nostra, II, 1971 , p. 1 0 7 .
4 8 . D. Frotase, ActaMN, 8, 1 9 7 1 , p. H O şi fig. 8 / 5 ; i d e m , ,1utohtonii î n Dacia,
Bucureşti, 1980, p. 60 şi fig. 12 (jos) .
49. D. Protase,1 A. Zrinyi, Marisia, 8, Tg. Mureş, 1978, p. 78 şi pl. LII/b.
50. Ghenuţă Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului
Vaslui, Bucureşti, 1980, p. 235 şi fig. 164/I.
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fixare dreptunghiulare, paralele cu axul lamei. Cea de a doua variantă (b)
este reprezentată doar de o singură piesă ce are aripioarele de fixare de:
formă triunghiulară. Ea provine de la Garvăn şi este datată mult mai
tîrziu, în secolul al XI-lea·>�.
Caracteristica principală a tipului III o constituie lăţimea ega1ă sau mai;
mare a manşonului faţă de lamă, fapt ce ne d etermină să-l considerăm ;
ca fiind folosit în exclusivitate la aratrul fără plaz.
Tipul IV defineşte brăzdarul lucrat din placă triunghiulară decupată
(fig. 2/IV). El este reprezentat, deocamdată, de o singură piesă d escoperită
în castrul de la Slăveni, datată în secolul al III-lea de către rprof. Dumitru
Tudor;;:i. La prima vedere brăzdal'Lil de la Slăveni pare să aparţină tipu
l u i II, avîncl lan-,a triunghiulară 9i manşonul îngust, în formă de jgheab.
Ceea ce îl individual izează însă sînt cele două urechi situate între manşon
�i lamă, decupate în placă 9i îndoite în partea opusă deschiderii manşo
nului, spre faţă. Ele nu serveau la fixarea brăzdarului de ta:lpă, înmănu9area fiind destul d e rigidă dacă avem în vedere lungimea manşonului şi
existenţa unui orificiu pentru cuiul de siguranţă. Prezenţa acestui „sistem
ele prindere" suplimentar neputînd fi pusă în legătură cu vreuna dintre
principalele părţi componente ale aratrului (talpă, bîrsă, cuţit), interpre
tăm ipotetic funcţionalitatea celor două urechi ca servind la fixarea în po
ziţie oblică faţă de axul brăzdarului a acelor aripioare de 1emn, cu rol de
cormane mici, numite de autorii antici „aureas", „tabel1ae" sau „tabul
l ae"5" (fig. 3/3). Modul de prindere a lor, ca şi fixarea capetelor din faţă
a acestor aripioare pe manşonul brăzdarului ne-au fost sugerate de ima
ginea plugul1ui votiv din bronz de la Sus.sex5\ ca şi de reconstituirea unui
plug feudal din I talia de sud56 (fig. 3/1, 2).
Pătrunderea şi răspîndiirea brăzdarelor romane la nord de Dunăre, odată
cu cucerirea Daciei, s-a datorat atît avantajelor obţinute la confecţionarea
lor (cantitate redusă de metal, formă mai simplu de realizat, sistem de
înmănuşare rigid), cit şi randamentu1ui sporit al acestora, îndeosebi în
cazul solurilor normale, unde arătura obţinută era mai a<lîncă. Ele nu
aveau însă aceeasi eficientă atunci cînd trebuiau efectuate arături m so
luri tari, pietroas � . precu� şi în terenurile defrişate, unde înaintarea era
îngreuiată din cauza rădăcinilor rămase in sol. ln aceste condiţii era indi
cată folosiirea în continuare a aratrurilor cu brăzdar dacic care, aşa oum
subliniază I. Glodariu ş i Eug. Iaroslavschi, prezentau î n plus avantajul
de a putea fi utilizate şi la întreţinerea cuil turilor57, acţionînd asemenea
·

5 1 . I. Spiru , Materiale, 5, 1959, p. 702 şi fig. 6/5.
52. Eug. Comşa, în Dinogeţia I. Aşezarea feudală timpurie de la Biseric.uţa-Garvăn,
Bucureşti, 1967, p. 58 şi fig, 36/ 1 . Cu privire la datarea piesei, a .se v edea V. Neamţu,
·.
Arheologia Moldovei, 4, 1 966, p, 296, nota. 20.
53. D. Tudor, Arheologici roriiană, p. 188-189 ; idem, O R\ p. · 68 şi fig. 144} 1 a şi b.
54. I. Glodariu, M. Cîmpea riu, op. cit., p . 28.
55. S. E. Rees, op. cit., p. 177, fig. 71/b, c.
5'6 . Reconstituirea se afla în colecţiile vechiului Deutsches Museurn din Berlin,
la nr. inv. 17402. Imaginea foto care ne-a stat la dispoziţie se găseşte în fototeca
Muzeului Olteniei (fond. C. S. Nicolăescu-Plopşor).
57. I. Glodariu, Eug. Iaroslavschi, Civilizaţia fierului la daci, Cluj-Napoca,
1 979, p , 63.
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Fig. 3. Instrumente de arat antice şi feudale : 1 - piesă votivă d i n
bronz reprezentind un aratru roman (după S. E. Rees) ; 2 - plug me
dieval prevăzut cu aripioare laterale pentru răsturnat brazda ; 3 - re
constituire ipotetică a aratrului cu brăzdar de tip IV ; 4 - aratru dacic
(după I. H. Crişan) ; 5 - aratru roman (după V. Neamţu)
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unor rariţe. Astfel se explică folosirea în agricultura Daciei, pînă t.îrziu,
spre sfîrşitul secolului al III-lea şi, cu totul izo1'at, în prima jumătate a
!iecolului al IV-lea, atît a aratrurilor cu brăzdar dacic (fig. 3/ 4), cît şi a
celor cu bră2ldar roman (fig. 3 / 5) , care se apropie mai mult de plugul pro
priu-zis58.
Primele brăzdare romane introduse în Dacia corespund, se pare, tipu
lui I, varianta a şi tipului II. De altfel, între piesele descoperite în con
diţii care să permită o datare exactă a lor în secolele II-III e.n. nu în
tîlnim <lecit brăzdare ce aparţin acestor categorii. Este drept că numărul
brăzdarelor cu manşon îngust, în formă de jgheab (tipul II) este mai mic,
dar aceasta nu exclude un raport de contemporaneitate, chiar dacă ase
menea piese încep să se răspîndească abia în a doua jumătate a secolului
al II-lea. Brăzdarele de tip II sint mai îngrijit lucrate, mai rezistente şi,
prin aceasta, superioare cali tativ. în comparaţie cu piesele din prima ca
tegorie, care dădeau un randament aproximativ egal, ele necesitau însă
o cantitate spori tă de metal, o tehnologie mai complicată şi un volum el e
muncă mai mare la confecţiona.rea lor. Nu întîmplător, probabil, ele au
fost descoperite în aşezări ce se învecinau cu puternice centre meşteşugă
reşti, asemenea celor de la Sarmizegetusa, Răcari ,şi Napoca.
În secolul al III-lea se datează şi brăzdarul descoperit în castrul de la
Slăveni, piesă care aparţine tipului IV. Forma sa derivă din forma brăz
darelor cu manşon prelung şi îngust. Caracterul singular al descoperirii
nu ne permite să precizăm dacă acest tip a apărut fo Dacia ca urmare a
evoluţiei brăzdarulu i cu manşon în formă de jgheab, sau piesa a fost adusă
aici de undeva din imperi u. Uzura accentuată care a i mpus întărirea uHe
rioară a lamei cu o bandă sudată prin forjare, uzură ce atestă o îndelun
gată folosire, ca şi raritatea piesei ar consti tui indici care să pledeze pentru
cea de a doua ipoteză.
Evenimentele politice petrecute în Dacia la sfîrşitul sec(jlului III şi în
ceputul 1secolului IV au i nfluenţat desigur şi viaţa economică a ţinuturilor
de la nord de Dunăre. Retragerea stăpîni1rii romane nu a ·afectat însă agri
cultuTa, al cărei rol în viaţa comunHăţ�lor autohtone daco-romane a icres
cut. Dacia a cunoscut în această vreme un .rapid proces de rura1izare59, au
apărut aşezări noi, multe din ele ca urmare a mutării vetrelor vechilor
aşezări la adăpostul pădurilor. În consecinţă, noi terenuri au intrat, prin
defrişare, în circu i tul agricol. Pe de altă parte, circulaţia monetară din
Dacia în secolele IV-V atestă continuarea legăturilor comerciaile cu im
periul60, schimburi în cadrul că·rora produsele agricole reprezentau, desi
gur, principalul obiect al exportului .
58. Pentru definirea plugului ca unealtă deosebită de aratru, a se vedea :
V. Neamţu, Arheologia Moldovei, 4, 1 966, p. 303 ;. V. Butură, Etnografia poporului
român, Cluj-Napoca, 1 978, p. 145-146.
59. D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numis
maticii, Bucureşti, 1966, p. 133-134 ; Dan Gh. Teodor, Romanitatea carpato-dună
reană şi Bizanţul în veacurile V-XI e.n., Iaşi, 1 981, p. 1 2- 1 3.
60. D. Protase, op. cit., p. 184-198 ; C. Preda, SCIVA, 26, 1 975, 4, p. 441-485.
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In anul 32-1, sudul Daciei a reintrat pentru o perioadă de j umătate de
5ecal sub stăpînirc romană. Considerentelor de ordin politic şi militar li
s-au adăugat şi raţiuni econom ice, de vreme ce teritoriul controlat efectiv
de romani cuprindea zona cea mai fertilă, cca mai favorabilă agriculturii.
l1n argument în acest sens îl reprezintă şi faptul că traseul Brazdei lui
Novac corespunde, în linii generale, limitei nordice a principalei zone
agricole a ţării (fig. -1). Obiectivul economic prioritar al cuceririi constan
tiniene l-a c:mstituit, credem, exploatarea grînarului Daciei, a cărui cul
tivare era asigur:ată de prezenţa în zonă a băştinaşilor daco-.romani, agri
cultori prin tradiţie.
In ace€aşi vreme, agricultura beneficia de condiţii favorabile de dez
voltare şi în regiunile din estul Daciei (unele ea reprezenta îndeletnicirea
de bază atît a autohtonilor, cit şi a populaţiei alogene, goticeG1) la aceasta
contribuind, în primul rînd, stabilizarea situaţiei politice din zonă după
anul 332.
Dezvoltarea agriculturii în secol.ele IV-V e.n. este atestată îndeosebi prin
numărul mare de u nelte ag1r icole descoperite în ţinuturile de la nord de
Dunăre, mai ales al brăzdarelor. Di n punct de vedere tipologic, majori
tatea acestora aparţin tipului clasic, I, varianta a , piesele din această vreme
asemănîndu-se, uneori pînă la identitate, cu cele din secolele II-III.
Păstrarea formei traditionalc este evidentă. Nu excludem chiar utilizarea
în această vreme a un� r piese mai vechi , păstrate în cadru:l ·comunităţilor
de agricultori băşti naşi. Din această categorie ar putea face parte, spre
exemplu, brăzdaruJ descoperit de G. Popiltan şi M. Nica î n aşezarea din
secolul IV de la Locusteni, punctul „Grapan"62, piesă a cărei lamă a fost
recondiţionată în urma uzurii accentuate (f.ig. 8 / 8) . De altfel, este vizibiJă
diferenţa ca1itativă între confecţionarea şi recondiţionarea ei, aceasta din
urmă fiind executată rudimentar.
In ce€a ce priveşte brăzdarele aparţinînd tipului II, acestea încetează,
după părerea noastră, a mai fi folosite sau, cel puţin, a mai fi confecţio
nate în Dacia, chi1ar dacă ele continuă să fie utilizate în proviciiae din su
dul Dunării pînă ,în secoluJ al V..1Jea63. TO'ate piese'1e din această categorie
descoperite în Dacia datează din secolele II-III, cu excepţia brăzdarului
de la Ploieşti. El nu .face parte din cunoscutul depozit de la Ploieşti..-Triaj,
publicat de V. Canarache64, dar Vido·r Teodorescu afirmă că aparţine ace
luiaşi complex, fiind descoperit împreună cu alte două brăzdare, de tip I
varianta „a", în acelaşi loc, prin săpăturile de salv:are efectuate de prof.
I. Nestor în .aşezarea de aici, în care s-a găsit ceram i că din secolele IV-V
(aspectul Cireşanu)6;;_ Chi·ar dacă se admite că brăzdal'ul face parte din
61. E. A. Thompson, The Visigoths in the Time of V lfila, Oxford, HJ66, p. 27 :
B. Fedorov, SCIV, 10, 1959, 2, p. 382-383.
62. G. Popilian, M. Nica, C. Tătulea, Materiale şi rcrcctări arheologice, A XIV-a
sesiune anuală de rapoarte, Tulcea, 1980, p . 258 şi fig. 7.
63. VI. Kondic publică un asemenea brăzdar descoperit în stratul de incendiu
hunic de la Boljetin - R.S.F. Iugoslavia (Actes du IX-e Congres international
d 'etudes sur Ies frontieres romaines, Mamaia, 6-l:l septembrie 1972, Bucureşti,
Koln-Wien, 1974, p. 41-42, pl. 3).
64. V. Canarache, SCIV, 1 , 1950, 2, p. 99.
65. Informaţii oferite de Victor Teodorescu autorului acestui articol.
G.
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Fig. 4. Răspîndirea brăzdarelor romane în Dacia, în mileniul I e.n.
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depozitul de }a Ploieşti-Triaj, aceasta nu exclude ca el să fi fost confec
ţionat în secolul al III-lea şi să fi fost utilizat pînă tîrziu, după retragere:a
stăpî nirii romane, intrînd acum în posesia comunităţii ce locuia în aşe
zarea de aici.
S-a arătat mai sus că, în seco}elc II-III, alături de aratrul cu plaz, în
zestrat cu brăzda� simetric roman, a continuat să fie folosit aratrul dacic
utilizat pentru arături în soluri tari sau în terenuri defrişate. Începînd
cu secolul al IV-lea însă, brăzdarele dacice încetează, î n generall , să mai
fie folosite, dar aratrul fără plaz îşi menţine utilitatea. O d ovedeşte, prin
tre altele, descope·riirea în :aşezarea de la Locusteni-„Gropan", datată la
începutul secolului ail IV-lea, a două mici brăzdare de fier ce-şi au origi
nea în brăzdarul dacic (fig. 1 5/3, 4)1i6. Prezenţa î n aceeaşi aşezare a celor
două categorii de brăzdare d ovedeşte folosirea în paralel a două tipuri de
aratruri (cu şi fără plaz), în funcţie de natura lucrării ce trebui·a executată.
Prin urmare, aratrul fără plaz se menţine, dar nu mai este înzestrat cu
brăzdar dacic, cazul de la Locusten i-„Gropan" fiind cu totul izolat. Apare
deci un n o u tip de brăzdar care, asemenea celu i dade, este utilizat în
paralel cu brăzdarul clasic roman, pentru instrumentele fără plaz.
Noile brăzdare folosi te la aratrul fără ]Jlaz au fost, după ;părerea noastră,
cele grupate în tipul I vari anta b şi în tipul III. Ambele categorii au man
şonul mai lat clecît lama, d i fe r en ţa d i n tre ele constînrl d i n modul de rea
lizare a a ces tui a şi forma plăc i i d i n care au fost confecţionate
Brăzdarele corespunzătoare tipului I varianta b sînt simple, rudimen
�are. Faptul că ele erau ataşate aratrului fără plaz este confirmat şi de
dimensiunile lor red use, mărime1a brăzdarelor fiind limitată datorită forţei
de rezistenţă a solului , c a re se răsfrîngea nu numai asupra vidului la
me-lor, ci acţio na uniform asupra întregii piesefi7_ Ţinînd seama de aceasta,
prof. V. Neamţu face de altfel o distincţie între brăzdare, afirmînd că
piesele mai lungi erau ·leg·a te .d e grindei mai sus, fiind folosite la aratul pă
mînturilor proaspăt def.rişate, iar cele scurte eralll ataşate i nstrumentelor
de ,arat mai evoluate, cu centrul de greutate m ult coborît, care er:au uti
lizate de regulă la afinarea terenurilor desţelenite în pre alabi168
Cele mai multe brăzdare ce aparţin t i pului I varianta b sînt răspin
dite în estul Daciei .şi provin din aşezări în care au fost d escoperite ma
teriale Sîntana de Mureş. Faptul pare să indice, după părerea
noastră, o creaţie locală, proprie acestui mediu cultural. Brăzdarele cu
m a n şon de fixare s-au răspîndit î n regiunile de la est de Carpaţi destul de
tîrziu, abia în secolul al IV-lea. în această vreme .însă fondul dacic mai
vechi din eul.tura .Sîntana de Mureş se întărea pI'in integrarea unei părţi din
populaţia dadcă şi daco-romană din Muntenia şi T ransilvania69 . Au fost
stabilite astfel legături culturale mai strînse care au favorizat, desigur,
răspîndirea şi în estul Daciei a brăzdrarulllli simetric roman, sub influenţa


.

.

.

,

.

66. Piese inedite puse la dispoziţie sprp cercetare de către G . Popilian, '.�ărui;i
ii adresăm şi pe această calc mulţumirile noastre.
67. V. Neamţu, Arheologia Moldovei, 4, 1966, p. 295-296.
68. Ibidem, p. 298.
69. I. Ioniţă, Arheologia Moldovei, 4, 1966, p. 249.
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căruia a putut lua naştere o variantă nouă, simplă, adaptată tipului tra
diţional de aratru fără plaz. N u este mai puţin adevă.rat că prin interme
diul ariei răsăritene a culturii Cerneahov au actionat concomitent si influenţele civiHzaţiei roman e pontice.
'

·

O situaţie deosebită are brăzdarul d escoperi1t la Gropşani, datat ,în s e
colul VI, singurul din această categorie de piese care nu provine din me
d i ul cultural Sîntana el e Mureş. Faptu� că el reprezintă o creaţie locală
nu poate fi pus .la înd oială, dar aaracterul s i n gular ra l descoperirii şi da
tarea tîrzie n u n e permit să stabilim clacă există o legărtură între această
piesă şi brăzdarele d escoperite în Moldova. Nu este exclus ca meşteruil
local să-l fi confecţionat t ără a cun oaşte prototipul din estul Daciei.
Brăzd a.rel e ce aparţin ti pului III aiu avut o mai largă răspîndire fiind
d escoperite în toate regiunile vechii Dacii. Tip u l este cunoscut atît î n
lumea romană70, cit şi î n mediul cern eahovia n î 1 • Spre d eosebire d e brăz
darele confecţionate din placă triungh iuf ară (tipul I varianta b), pieseae
din această categorie sînt mai în griji t lucrat e şi au marele ·avantaj de a
n ecesita la confecti onare o cantitate mai m ică ele metal. Probabil d in
acest motiv ele au' con tinuat s[1 fip u t i l i zate pîn{1 tîrziu , î n evu1l mediul:.!,
in timp ce brăzdarele pen tru aratru l f<lră p la z co nfecţionate din placă
triunghiulară, în cetează să m a i fie folos ite clupă secolul al VI�le a.
,

O problemă in teresantă pe care o ridică ana liza brăzdarelor cl in această

vreme o constituie apariţia i nstrumentelor ele arat asimetri·ce. Este ştiut

faptul că, în dezvoltarea a griculturii, un moment importan t l-a .reprezen
tat apariţia ,plugului propriu-zis şi că, în concepţia speci'aliştiior, plugul
este un instrument ou elem ente şi d ispoziti ve asiimetrice7:l. Pentru epocile
îndepărtate aile i storiei , principalul element care
poate preciza sim etria
sau asimetria instrumentului ele a.rat este brăzd arul eare, datorită mate
rialului din care a fost confecţionat, a rezis tat timpUJlui. Desigur, n u toate
brăzdarele care ne apar astăzi as imetrice trebuie luate în consideraţie,
majoritatea lor căpătînd acest aspect datorită uzurii şi corodării. Există
însă piese oare, în urma u n ei analize atente, s�au d ovedirt a fi fost con
fecţionate de la început cu această formă, asimetri a fiind d ovedită de sec
ţiunea transversală a lamei.
Dintre piesele descoperite în Dacia reţin astfel atenţia unul d intre brăz
d a rele descoperite la Ploieşti (fig. 9 / 6) , datat de Victor Teodorescu î n se
colele IV-V7" şi un brăzdar d in d epozitul de la Dra gosloveni (fig. 7 / 7) ,
datat î n secolele IX-Xî", ambel e cu o latură a lamei mai accentuată. În
cazul acestor brăzdare n u este vorba doar de uzură, axllll longitudin-al al
lamei fiind diferit d e cel al manşonullll i. Se poate vorbi deci de folosirea

70. L. Schmidt, op. cit., p. 230-231 şi fig. 2 (dr) ; S. E. Rees, op. cit., p. 1 54.
fig. 49/1 a.
71. J. Kudlacek, op. cit., p. 369, fig. 4 (stg.).
72. Eug. Comşa, op. cit., p. 58 şi f ig. 36/1 .
73. V . Neamţu, Arheologia Moldovei, 4, 1966, p. 303.
74. Piesă inedită pusă }a. dispoziţie pentru cercetare de către Victor Teodorescu,
directorul muzeului din Ploieşti, căruia ii mulţumim călduros şi pe această cale.
75. M. Comşa, Gh. Constantinescu, op. cit., fig . 3/9.
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plugului cu brăzd ar asi metric pe teritori ul vechi i Dacii în a doua jumătate

a mileniului I, chiar dacă răspînd irea sa nu era mare. Originea brăzda

relor şi, î n conseci nţă, a i nstrumentelorr de arat asimetrice trebuie căutată,
după părerea noastră, în e xperienţa utilizării brăzdare!lor s imetrice.

J . Kudrnac arată că încă de timpuriu au apă·rut brăzdare cu latura dreaptă

mai ascuţită decît cea stingă, ca urmare a apăsării mai mui.t pe această
partei6. Se încerca d-eci răstu rnarea brazdei prin înaintarea brăzdarru'lu i în
poziţie înclinată, fapt ce face posibHă ipoteza ataşării, la u n moment dat,

a unei cormane unilaterale ş i a obţinerii u nei variante rudimentare de
plug ce anunţa plugu l asimetric propriu-zis.
.

După secolul al VI -lea au continuat să fie folosite în Dacia numai brăz
darele aparţinînd tipu lui I varianta a şi ti pllllui III, renunţarea la brăzda
rele rudimentare de tip I varia nta b demonstrînd că agricu1tura atinsese
u n ni·vel dest ul .de înaintat, în care µneltele cu randa ment mai scăzut erau
tot mai puţin utili zate. ln această vreme au pătruns în ţinutu riJe de la
Dunărea de Jos populaţiile slave de agricultori . Trebuie să subli niem însă
faptul că vechi i slavi nu aveau o agricultură prea dezvoltată. Aşa c u m
arăta Dan Gh. Teodor, s'1avii , populaţie c e trăia î n regiunile întinse de
păduri ale Ucrainei şi pod işului VaJd ai, practicau o agrk ultură puţin avan
sată, e xtensivă şi .periodică îi. l n domeniul instrumentelor de arat ei fo
loseau cu precădere u nelte pri mit i ve , confecţionate din orăeane întărite
u neori cu vîrfuri de fier : „ crăcană-uncus" şi „socha"î8. Cercetăriile recente

au demonstrat că între cu1tura slavă veche şi civilizaţia .romană sau ro
mano-bizantină nu au exi stat contacte, fie chiar şi accidentale, înainte de

secolele VI-VIIi!l, iar legăturile vechilor slavi c u purtătorii cultu rii Cer
neahov au fost cu totul sporadiceKll. Prin u rmare, ei nu au putUJt prelua

pri n aceste filiere brăzd arul

cu

manşon

.de fixare. Nici originea celtică a

acestor piese, despre care aminteşte J. EisnerH 1 , nu poate fi luată în con

sideraţie pentru regiunile din răsăritul Europei.

După părerea noastră,

slavii care au pătru ns î n secolele VI-VII în ţinuturile de la D ună.rea de

J os, stabilindu-se temporar pe teritori u l Daciei, nu foloseau brăzdarele cu

manşon de fixare. Ei le-au adoptat

odată cu noile forme de civilizaţie
abia atunci cînd au in trat. în contact cu agricultorii romanici a u toh toni
Pe temeiul acestor consideraţii putem afirma că folosirea brăzdarelor ro
mane cu manşon de fixarP a creat pe terito ri ul Daciei o tradiţie care s-a
perpetuat timp de secole î n med i ul agricultorilor au tohtoni, tra nsmi ţîn
du-se pînă în evul med i u ti mpuriu cîncl , aşa cum o dovedesc descoperi rile
arheolog i ce, aceste brăzd are au deveni t componentele principale ale pl u
gurilor vechi româneşti .
.



76.
77.
78.
79.
IJO.
8 1.

tiqua,

Kudrnac, Arheologia Moldovei, l, 1 9 6 1 , p. 296.
Dan Gh. Teodor, Teritoriul est carpatic în veacurile V-XI, p. 49.
J. Kudrnac, op. cit., p . 228.
Dan Gh. Teodor, Teritoriul est carpatic în veacurile V-XI, p. 4ri.
J.

Ibidem, p. 47.

J.

I,

·

Eisner, Zciklady kovarstvi
Poznan, 1 948, p. 373-376.
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ISTORIE
Analiza evoluţiei .şi răspîndirii brăzdarelor de plug romane pe terito
riul Daciei permite desprinderea unor importante concluzii cu privire la
dezvoltarea social-economică şi 1politi'Că a ţinuturHor de la nord de Du
năre în mHeniul I e.n. Astfel ea o!feră, în primul r�nd, o solidă· argumen
t aţie în ceea ce priveşte permanenţa de .�ocuire a utohtonă dacică şi daco
romană. După cucerirea traiană, la începutul sec;olului II e.n., agricultura
Daciei a cunoscut o rea'1ă dezvoltare, la aceasta contribuind si introdu
cerea unor uneLte agricole perfocţionate, între care şi brăzdiareie cu man
şon de fixare ataşate aratrurilor cu plaz. Dar noile unelte nu au înlocuit
brusc şi .în totalitate uneltele tradiţionale care au fost folosite încă aproape
două secole, fapt ce dovedeşte că geto-dacii au continuat să locuiască pe
vechile vetre, asigurînd, în principal, forţa de muncă din agricultură. Chiar
pe teritoriul provinciei, p aralel cu fermele coloniştilor şi ale proprietarilor
mijlocii, unde uneltele de muncă aparţineau desig ur acestora şi erau de
factură romană, au existat comunităţi rura•l e autohtone care cultivau cu
mijloacele lor restul suprafeţei agricole, beneficiind de o parte din recoltă.
Numai astfel se explică folosirea brăZJdarelor şi a altor unelte de factură
geto-dacică alături de unelte:e evoluate romane. Aceste comunităţi erau
destul de numeroase dacă avem în vedere numă.r ul mare de aşezări daco
romane din secolele I I-III atestate arheologic. Ele nu numai că au con
servat etnicul şi o bună parte a tradiţiiilor geto-dacice, dar au jucat un
rol important în dezvoltarea v i eţii economice a provinciei. De aceea, cre
dem că însăşi imaginea modului de organizare a producţiei agricole în
Dacia romană trebuie revizuită, în sensul reliefării rolu'lui activ al comu
nităţilor rurale autohtone care au adus în agr1cultura provinciei nu mînă
de lucru servilă, ci forţă de muncă aservită doar şi au asigurat totodată
elementul uman de continuitate în cee•a ce priveşte practicarea acestei
străvechi ocupaţii.
Pe de altă parte, d upă retragerea stăpînirii romane în timpul împăra
tului Aurelian, pe teritoriul întregi i Dacii se constată un accentuat proces
de ruralizare bazat pe o economie agricolă care nu poate fi pusă pe seama
populaţiilor alogene, migratoare, dat fiind caracterl\J'l ei romanic, atestat
în primul rînd de uneltele agricole descoperite. Prin urmare, ea este re
zultatul activităţii pro<lu ctive a unei mase de agricultori daco-romani ce
cuprinde atît pe locuitorii fostei provinc i i , cît şi pe cei din teritoriile ne
ocupate. Un argument în acest sens H reprezintă şi recucerirea constan
tiniană a sudului Daciei care, aşa cum am airătat, a avut la bază şi unele
considerc�nte economice. S-a pus accent, pe bună dreptate, pe importanţa
strategică şi politică a acestui act�2, dar treb uie avut în vedere şi faptul că
reintegrarea, fie şi temporară, a acestei vaste regiuni agricole la Imperiul
roman nu putea negliJa exploatarea econom i că. Descoperirea, de a;ltfel, a
numeroase unelte agricole di n secolul al IV-lea în această parte a Daciei
atestă un reviriment al agr i eu!.t u r i i care n u poate f i explicat deeît prin
existenţa unei numeroase populaţii autohtone capabHe să asigure exploa
tarea agricolă a zonei .

8 2 . D. Tudor, OR". p . 453-454 ; O . Toropu, op. cit., p . 26-35 ; I . Ioniţă, Din
istoria şi civilizaţia dacilor liberi, Iaşi, 1 982, p. 98-99.
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OLTENIA
Prezenţa autohtonilor a reprezentat totodată factorul ce a asigurat evo
luţia şi răspîndirea uneltelor agricole de tradiţie romană, progresul tehnic
în acest domeniu. Populaţiile migratoal!'e care au pătruns în Dacia şi care
practicau ,printre ocupaţiile de bază ag,r icultura (goţii, slavii) au adus cu
ele u n instrumentar agricol primitiv. Nu lor li s-a putut datora prog;resul
tehnic în domeniul uneltelor agricole, ci arutohtonHor care aveau expe
rienţa îndelungată a agriculturii, a folosiri i unor unelte perfecţionate. De
altfel, după părerea n oastră, evoluţia în timp şi răspînclirea uneltelor agd
cole reprezintă un proces unitar, continuu, ce nu poate fi pus î n legătură
cu fenomenul migrator ce este, în esenţă, discontinuu.
Analiza evoluţiei şi răspînclirii instrumentelor de arat permite de ase
menea desprinderea unor consideraţii cu privire la sistemele de agricul
tură practicate în Dacia î n m i leniul I al erei noastre. Astfel, utilizarea î n
par:alel a aratr ului fă,ră plaz alături d e aratr ul c u plaz, prezenţa adeseori
chiar în cadrul aceluiaşi depozit a unor brăzdare corespunzătoare celor
două tipuri de aratru d em onstrează efectuarea frecventă de p.rături în
condiţii deosebite. La prima vedere s-ar părea a fi vorba doar de arături
în terenuri defrişate, j ntrarea !de noi terenuri în circuitul agricoi, în dauna
pădurilor, putînd fi expli cată fie prin nevoia unei suprafeţe agricole mai
mari ca urmare a u n u i spor ele populaţie, fie prin necesitatea găsidi unor
noi terenuri fertile în locul celor secătuite prin cultivare îndelungată. In
legătură cu acest din urmă caz însă, unii cercetători au atras atenţia •asu
pra imposibilităţii unei astfel de „agriculturi itiner:ante"8:1, părîndu-li-se
mai firească practioarea unui si stem d e agricultură bazat pe a'1ternareoa
regulată a culturilor şi păşunilor, menH să refacă pe ca'le nartura1lă ferti
litatea solurilorK". Terenurile smulse pădurii deveneau astfel periodic .şi
alternativ ogor şi păşune, aratrurHe fără ,plaz fiind utilizate, î n consecinţă,
mai ales la desţeleniri şi întreţinerea culturilor. Această ipoteză pare a fi
confirmată şi de analiza brăzd arelor descoperite pe t&i,t oriul Daciei. Ară
tam mai sus că prof. Vasule Neamţu face o diferenţiere între brăzdarele
ataşa.te instrumentelor . d e arat fără pl1az, considerînd că piesele mai lungi
erau folosite cu precădere la defrişări, în timp ce brăzdarele mai scurte
erau utilizate de regulă la afinarea terenurilor desţelenite. Ori, o mare
parte d intre brăzdarele c u manşonul egal sau mai lart dedt lama sînt de
dimensiuni mici, ceea ce întăreşte i poteza cu noaşterii şi aplicării încă din
antichitate, alături de defrişarea şi desţe>l enirea permanentă, a sistemului
de cultură pe două cîmpuri . Toate aceste sisteme aveau să· se menţină
apoi, de-a lungul vcia curilor, în agri oultura românească 1ale cărei origini
şi tradiţii nu pot fi găsite decît în antichitatea dacică şi daco-romană.
83. Pentru această problemă a se vedea Gh. Iordache, Studii şi comunicări de
istorie a civilizaţiei populare din România, l, Sibiu 1981, p. 65-74, cu o amplă
bibliografie.
84. I bidem. Pentru perioadele mai vechi a se vedea V. Neamţu, La technique
ele la production cerealiere .. . , p. 241-242.
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'liSTORIE
CATALOGUL DESCOPERIRILOR*
1. Aiud, judeţul Alba. Săpături sistematice în punctul „Valea Groapelor". Frag
ment de brăzdar. Nu ne-a fost accesibil pentru studiere. Secolele II-III. Inedit�;;.
2 . Băicenl, comuna Cucuteni, judeţul Iaşi. Săpături sistematice în punctul „Si
lişte". Tip I varianta a. Lungime (L) = 0, 143 m ; lăţime (l) = 0, 1 1 3 m ; grosime
lamă (G) = 0,011 m. Secolul IV. Muzeul de istorie al Moldovei, nr. inv. 1 184 (fig.
5/1)1'6.
3. Bicfalău, comuna Ozun, judeţul Covasna. Descoperire întîmplătoare. Tip I
varianta a. L = 0,54 m ; 1 = 0, 1 8 m ; G = 0,02 m. Secolele II-III. Muzeul de istorie
al Transilvaniei, nr. inv. 1525. Inedit (fig. 5/2)8'.
4. Birlad, judeţul Vaslui. Săpături sistematice în punctul „Valea Seacă". Tip I
varianta b. L = 0,077 m ; 1 = 0,06 m ; G = 0,005 m. Secolul IV (datat cu o monedă
de argint de la Constantius I I). Muzeul „Vasile Pârvan" Bîrlad (fig. 12/1)88•
5. Birlogu, comuna Negraşi, judeţul Argeş. Descoperire întîmplătoare în punc
tul „Vîlceaua Berivoaia". Tip I varianta a. Piesa a fost recondiţionată prin ata
şarea la cald a unei rame. L = 0,237 m ; l = 0, 1 98 m ; G = 0,01 m. Pe faţa interioară
a m anşonului se află o inscripţie runică. Secolul IX. Muzeul de istorie al R.S.R.
(fig. 5/3)89•
6. Boroşteni, comuna Peştişani, judeţul Gorj. Descoperire întimplătoare. Tip II.
L= 0,235 m ; l = 0,055 m ; G = 0,007 m. Secolele II-III. Muzeul judeţean Tirgu Jiu,
nr. inv. 9421, unde apare greşit ca provenind de la Peştişani. Inedit (fig. 12/5)90•
7. Brateiu, judeţul Sibiu. Săpături sistematice în punctul „La zăvoi". Tip I va
rianta a. L= 0,20 m ; l = 0, 1 1 m. Secolele lV-V. Muzeul de istoric al R.S.R., nr.
i nv. 18506 (fig. 5/5 )!l1 .
8. Bucureşti-Tei. Sondaj arheologic efectuat de Dinu V. Rosetti. Tip I varian
ta a. L = 0,173 m ; 1 = 0, 108 m ; G = 0, 0 1 2 111 . Secolele I I-III. Muzeul de istorie al
municipiului Bucureşti (fig. 5/4)u1 .
9. Bucureşti (?). I n colecţiile Muzeului de istoric al 11.S.R. se găseşte la nr. inv.
32485 o piesă de tip I varianta a, considerată a fi cea de la Bucureşti-Tei. Intru
cît adevărata piesă descoperită de Dinu V. Hosetti la Bucureşti-Tei se află la Mu
zeul de istorie al municipiului Bucureşti, rezultă că acest brăzdar provine fie
dintr-o altă descoperire de pc teritoriul capitalei, fie dintr-o colecţie muzeală din
\ară, de unde a fost preluat fără consemnarea corectă a locului descoperirii.
L = 0 ,184 m ; l = 0, 1 04 m. Secolele I I-I I I (?). Inedit (fig. 5/6 )n:1•
• Autorul mulţumeşte şi pc această cale tuturor acelora care, oferindu-i infor
maţii, desene, fotografii şi chiar piese inedite, l-au ajutat la întocmirea acestui
catalog : Ruxandra Anastasiu, Radu Ardevan, Tiberiu Bader, Doina Benea, Mihai
Blăjan, Viorel Căpitanu, Corneliu Gaiu, Petre Gherghe, Ioan Glodariu, Dan Li
cheardopol, Vasile Palade, Constantin Pop, Gheorghe Popilian, Dumitru Protase,
Dan Gh. Teodor, Victor Teodorescu, Mioara Turcu şi Andrei Zrinyi.
85. I. Mitrofan, ActaMN, 10, 1 973, p. 1 30.
86. M. Petrescu-Dîmboviţa , Al. Andronic, în Revue roumainc d'histoire, Bucureşti,
1965, 1, p. 111� ; I. Ioniţă, în Relations bewteen the auotchthonous populatton and
the migratory populations, Bucureşti, 1975, p. 78 şi fig. 1 / 5 ; idem, Arheologia
Moldovei, 4, 1966, p. 2 1 7· şi fig. 7.
87. Informaţii şi desen de la Constantin Pop.
88. V. Palade, Dacia N.S., 24, 1 980, fig. 18/9. Informaţii suplimentare ne-a oferit
arheologul birlădean.
89. I. Nania, Studii şi' comunicări, 2, Piteşti , 1969, p. 120 şi fig. 211.
90. Informaţii Petre Gherghe. I n legătură cu vestigiile romane din secolele II-III
de la Boroşteni, a se vedea D. Tudor, OR\ p. 226.
9 1 . Eug. Zaharia, Materiale, 8, 1 962, p. 626-629 şi fig. 7/3 ; L. Bîrzu, op. cit . .
p. 55-56 şi pl. XXI/9.
92. Bucureştii de odinioară în lumina săpăturilor arheologice, Bucureşti, 1959,
p. 31, pl. XXIX/4 ; Istoria oraşului Bucureşti, I, 1965, p. 49, fig. 1 .
93. Informaţii Ruxandra Anastasiu.
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Fig, 5. Brăzdare de tip I varianta a. (1 - Băiceni ; 2 - Bicfalău ;
3 - Bîrlogu ; 4 - Bucureşti-Tei ; 5 - Brateiu ; G - Bucureşti ( ? ) ;
7 , 6 - Budeşti)
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ISTORIE
1 0- 1 1 . Budeşti, comuna Coteşti, judeţul Vrancea. Descoperire întîmplătoare î n
apropierea sed iului Fermei 1 a C.A.P. Cotesti.
10. Tip I varianta a. L = 0, 1 7 m ; 1 = 0,08 rri ; G= 0,019 m .
1 1 . Tip I varianta a . L = 0,225 m ; 1 = 0, 1 1 5 m ; G = 0,02 m . Secolele IX-XI . Mu
Zl'Ul j udeţean Focşani (fig. 5/7, 8r 1 1 •
12. Bumbeşti-Jiu, judeţul Gorj. Descoperire întîmpliitoare în perimetrul bine
cunoscutelor vestigii romane de aici. Tip II. L = 0,345 m ; 1 = 0, 172 m ; G = 0,012 m.
Secolele II-III. Muzeul j udeţean Tirgu Jiu, nr. inv. §6. Inedit (fig. 1 3 /4)na .
13. Buţuluc, comuna Româneşti, judeţul Ia ş i. DPscopcrire întîmplătoare în punc
tul „In ţarnă". Tip I varianta. a. L = 0,135 m ;. l = 0, 0 67 m ; G = 0,005 m. Secolul V.
Muzeul de istorie al R.S.R., nr. inv. 398 0 (fig. 6/1)\m.
1 4 . Capidava, comuna Topalu, judeţul Constanţa. Săpături sistematice în peri
metrul aşezării feudale timpurii. Tip I varianta a. L = 0,26 m ; 1 = 0,18 m. Seco
lele IX-X. Facultatea de istoril' a Universităţii din Bucureşti (fig. 6/2)m.
15. Căianu Mic, judeţul Bistriţa Năsăud. Descoperire intîmplătoare. Tip I va
rianta a. L = 0, 19 m ; 1 = 0, 1 00 m. G = 0,01 m. St>colele I I-I II. Muzeul j udeţean Bis
triţa, nr. inv. 12357 (fig. 6/3fl�.
16. Cicău, comuna Mirăslău, judeţul Alba. Săpături sistematice în vicus-ul de
Pe terasa „Sălişte". Tip I varianta a. L = 0,185 m ; 1 = 0,1 1 m ; G = 0,012 m. Seco
lele II-III. Muzeul Unirii din Alba Iulia (fig. 15 / l )!l!',
17. Cornăţel, comuna Urecheşti, judeţul Bacău. Descoperire întîmplătoare. Tip T
\Tarianta a. Secolele X-XI. Colecţie particulară. Nu ne-a fost accesibil pentru
studiere (fig. 6/ 4)'1 00 .
18. Corvineşti, comuna Matei, judeţul Bistriţa Năsăud. Descoperire întîmplă
toare in punctul „Pe Vale". Tip I varianta a. L = 0,245 m ; 1 = 0, 1 2 m ; G = 0 015 m
Secolele II-III. Muzeul judeţean Bistriţa, nr. inv. 8087 (fig. 6/5) 10 1 .
19-20. Cristeşti, judeţul Mureş. Descoperire întîmplătoare.
19. Tip I varianta a. L =-0,242 m ; 1 = 0,122 m ; G = 0, 0 1 1 m.
20. Tip I varianta a. L = 0,152 m ; 1 = 0,10 m ; G = 0,007 m. Secolele I I-III. Mu
zeul judeţean Tîrgu Mureş, nr. inv. 2819 şi 2821 (fig. ' 6/6, 7) 102 .
2 1-22. Dăneşti, judeţul Vaslui. Descoperire întîmplătoare în punctul „Dealul
Şurăneştilor".
2 1 . Tip I varianta a. L = 0, 1 1 8 m ; 1 = 0,066 m.
22. Manşon de brăzdar, probabil de tip I varianta a. L = 0,061 m ; ,1 manşon =
= 0,0155 m .
Secolul IV. Colecţie particulară (fig. 6/9, 8) 103 •
23. Dealu Morii, judeţul Bacău. Descoperire întîmplătoare. Tip I varianta b.
L = 0,16 m ; l = 0, 1 1 m . Secolul IV. Muzeul judeţean Bacău. Inedit ( 12/2) 10" .
,

94. A. Paragină, Gh. Constantinescu, în Studii şi comunicări, 3, Focşani, 1980,
p. 71, fig. 4/2, 3 şi 1 2/2.
95. Informaţii Petre Gherghe.
96. M. Petrescu-Dîmboviţa, Al. Andronic, op. cit., p. 1 1 2 ; N . Zaharia, M. Pe
trescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova. De la paleolitic pînă în se
colul al XVIII-iea, Bucureşti, 1 970, p. 96, l 7:l şi pi. XV /22.
97. Gr. Florescu, R. Florescu , P. Diaconu, Capidava. Monografie arheologică, I,
Bucureşti, 1968, p. 233 şi fig. 1 1 7 / I ; V. Canarache, SCIV, I, 1 950, 2, p. 103 fig. 18
98. G. Marinescu, Al. Retegan, SCIV A, 30, 1979, 2, p. 253 şi fig. 1 / 1 .
99. I . Winkler, M . Takacs, G h . Păiuş, Apulum, 1 7 , 1 979, p. 1 4 8 ş i fig. 18/1.
100. Ghenuţă Coman, Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului j udeţean
Vaslui, l, Vaslui, 1 979, p. 89.
101. G. Marinescu, Arhiva Someşană, 3, Năsăud, 1975, p. 304-305 şi fig. 7.
102. I . Glodariu, A . Zrinyi, P. Gyulai, op. cit., p. 221 , nota 4 ; I . Glodariu, M. Cim
peanu, op. cit., p. 23. Informaţii detaliate şi desene de la A. Zrinyi.
103. N . Zaharia, M . Petrescu-Dimboviţa, Em. Zaharia, op. cit., p. 3 19-320 ; Em.
Zaharia, C. Buraga, Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului judeţean
Vaslui, l, 1979, p. 247, 252 şi fig. :l/15 ; 1 4 /7.
104. Informaţi i Viorel Căpitanu.
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ISTORIE
24. Decea, comuna Mirăslău, judeţul Alba. l n „Hepertoriul arheologic al Tran
silvaniei" (manuscris aflat la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca)
este menţionată descoperirea unui brăzdar roman la, Decea-Aiud1113 •
25. Dedrad, comuna Batoş, judeţul Mureş. Descoperire îmtimplătoare. Tip I va
rianta a. L = 0,316 m ; l = 0, 183 m ; G = 0,01 m. Secolele I I-III: Colecţie particulară
(fig. 8/1) 106.
26. Dodeşti, comuna Viişoara, judeţul Vaslui. Săpături sistematice. Tip I va··
rianta a. L= 0,084 m ; 1 = 0,059 m ; G = 0,004 m. Secolul V. Muzeul de istorie al Mol
dovei, nr. inv. 5605 (fig. 8/2� l07 .
27-33. Dragosloveni, comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea. Depozit de unelte
descoperit întîmplător în punctul numit „La aguzi" sau „La cotul bumbacului".
27. Tip I varianta a. L = 0,1 85 m ; 1 = 0,108 m ; G = 0,0 1 5 m .
28. Tip I varianta a . L = 0,225 m ; 1 = 0, 129 m ; G = 0,02 m .
29. Tip I varianta a. L = 0, 196 m ; 1 = 0, 1 1 5 m ; G = 0,015 m.
30. Tip I varianta a. L = 0,165 m ; l = 0,102 m ; G = 0,0 1 5 m.
3 1 . Tip I varianta a. L = 0,190 m ; 1 = 0, 1 1 7 m ; G = 0,01 8 m.
32. Tip I varianta a . Recondiţionat prin ataşarea la cald a unei rame. L= 0,22
m ; 1 = 0, 1 44 m ; G = 0,02 m .
33. Tip I varianta a . Format asimetric, c u part.ea dreaptă a l amei mai lată.
L =0,19 m ; 1 = 0, 1 1 m ; G = 0, 0 1 5 m. Secolele IX-X. Muzeul de istorie al R.S.R„
nr. inv. 69438, 69444, 69439, 69441, 69440, 69412, 6flH:J (fig. 711-7) 10�.
34. Fedeşti, comuna Şuletea, judeţul Vaslui. Descoperire întîmplătoarc în punc
tul „Cetăţuie". Tip II.I varianta a. Nu ne-a fost accesibil pentru studiere. SecP
lul IV (?). Colecţie particulară (fig. 1 4 / 1 ) 10! 1•
35-36, Garvăn (Dinogeţia), comuna Jijila, judeţul Tulcea. Săpături sistematice.
35. Tip I varianta a. L = 0,233 m ; 1 = 0, 145 m ; G = 0,021 m. Secolele IV-VI.
36, Tip III varianta b. L = 0, 1 8 m ; l = 0,09 m ; G = 0,005 m. Secolul XI, I nstitutul
de Arheologie Bucureşti (fig. 8/3 ; 1 4/3) 1 1 0.
37-38. Gherla, judeţul Cluj. Descoperiri întîmplătoare.
37. Tip I varianta a. L = 0, 1 9 m ; 1 = 0, 1 1 m ; G = 0,007 m .
38. Tip I I . L = 0,207 m ; l = 0,09 m ; G perete manşon = 0,002 m . Secolele II-III.
Muzeul orăşenesc Gherla, nr. i nv. 6/F. Inedite (fig. 8/4' ; 1 3/2) 1 11 •
39-41 . Ghidici, comuna Piscu Vechi, judeţul Dolj. Descoperire întîmplătoare în
cimitirul satului.
39. Tip I varianta a. L = 0,179 m ; 1 = 0,088 m ; G = 0,012 m.
40. Tip I varianta a. L = 0, 196 m ; 1 = 0,094 m ; G = 0,01 m .
4 1 . Tip III varianta a . L = 0,175 m ; 1 = 0,073 m ; G = 0,005 m. Secolul IV. Mu
zeul Olteniei Craiova, nr. inv. I 8334, I 8335, t 8336. I nedite (fig. 1/1-3) 112 •
42. Giurcani, comuna Găgeşti, judeţul Vaslui. Descoperire întîmplătoare în punc
tul „Argeaua". Tip I varianta a. L = 0,228 m ; 1 = 0,204 m ; G = 0,008 m. Secolele
IV-V. Muzeul din Murgeni! (fig. 8/5)w.
105. I. Glodariu, A. Zrinyi, P. Gyulai, op. cit., p. 221, nota 4.
106. I . Glodariu, M. Cîmpeanu, op. cit., p. 21 şi fig. 2/1, ; 4 1 1 .
107. V . Neamţu, L a technique d e l a production cerealiere. . ., p . 55. Dimensiunile
corespund măsurătorilor făcute de noi după conservarea piesei. Dan Gh. Teodor
datează piesa în secolul V, limitînd astfel datarea propusă de prof. V. Neamţu.
108. M. Comşa, Gh. Constantinescu, op. cit., p. 429 şi fig. 3/4-10. Informaţiil"'
suplimentare privind dimensiunile şi numerele de inventar le datorăm Ruxandrei
Anastasiu, care ne-a oferit totodată şi un set de fotografij. ale pieselor.
109. Ghenuţă Coman, Statornicie, continuitate . . . , p. 235 şi fig. 164/1 .
l lO. Gh. Ştefan ş i colaboratorii, SCIV, 4, 1953 , 1-2, p. 257 şi fig. 20 ; Eug. Comşa,
op. cit., p. 58 şi fig. 36/'1.
1 1 1 . Informaţii Radu Ardevan.
1 12. A se vedea descrierea pieselor în cuprinsul articolului de faţă.
1 13. Ghenuţă Coman, Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului judeţean
Vaslui, I, Vaslui, 1979, p. 89 şi fig, 10/3 ; idem, Statornicie, continuitate„., p. 143,
fig. 162/4.
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43. Gropşani, comuna Vulpeai, judeţul Olt. Săpături sistematice în punctul
„Ovrei". Tip I varianta b. L = 0, 193 m ;l = 0,098 m ; G = 0,0 1 2 m. Secolul VI. Mu
zeul Olteniei Craiova, nr. inv. I 27332. Inedit (fig. 12/3 ) rn .
4 4 . Grumezoaia, comuna Dimitrie Cantemir (Hurdugi), judeţul Vaslui. Ikscope
rire întîmplătoare. Tip I varianta a. L = 0,348 m ; 1 = 0 22 m. Secolele X-XI. Mu
zeul din Murgeni (fig. 8/6 ) 1 1 5 .
,

45. Bobiţa-Grădişte, comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara. Săpături siste
matice în villa rustica de pe „Dealul Hobenilor". Tip. I I . L = 0,285 m ; l = 0,125 m ;
G = 0,031 m. A doua jumătate a secolului II - secolul I I I . Muzeul judeţean Deva, n r.
inv. 3552 (fig. 13/5) 1 16.
46-47. Hoghiz, judeţul Braşov.
46. Un brăzdar descoperit întîmplător este menţionat în „Repertoriul arheologic
al Transilvaniei" (mss.) 117.
47. Cercetări sistematice, Tip I varianta a. Nu ne-a fost accesibil pentru studiere
Secolele II-III. Muzeul judeţean Braşov. Inedit1 1R.
48. Huşi, comuna Preuteşti, judeţul Suceava. Descoperire întîmplătoare în punc
tul numit „La Epărie". Talonul unui brăzdar de plug. Secolul V. Pierdut 1 1 !1.
49. Ilişua, comuna Sărmăşag, judeţul Sălaj. Brăzdar menţionat în „Repertoriul
arheologic al Transilvaniei" (mss. ) 1 �0 .
50. Inlăceni, comuna Atid, judeţul Harghita. U n brăzdar de tip I varianta a în
muzeul din Cristuru! Secuiesc. Nu ne-a fost accesibil pentru studiere, Inedit 1 2 1.
5 1 . Jibert-Rupea, judeţul Braşov. Descoperire întîmplătoare. Tip I varianta a.
L = 0,20 m. Secolele 11-111. Muzeul Sighişoara. Piesa nu ne-a fost accesibilă pen
tru studiere 1 22.
52. Lazuri, judeţul Satu Mare. Cercetări sistematice. Tip I varianta a. L = 0, 1 25 m ;
1 = 0,08 m ; G = 0,006 m. Secolele VIII-IX (datat cu un cercel bizantin). Muzeul
j udeţean Satu Mare. Inedit (fig. 8/7) ':i;1•
53-54. Locusteni, comuna Daneţi, judeţul Dolj. Săpături sistematice în punctul
„Gropan".
53. Tip I varianta a. L = 0,139 m ; 1 = 0,081 m ; G ::::: 0,008 m. Recondiţionat prin
ataşarea la cald a unei rame.
54. Tip I varianta a. L = 0, 1 5 m ; 1 = 0,086 m ; G ::::: 0,005 m. Secolul lV. Muzl'ul
Olteniei Craiova, nr. inv. I 27333, I 27334. Inedite (fig. 8/8 ; 9/l)m.
55. Mănăstirea, comuna Măluşteni, judeţul Vaslui. Descoperire întîmplătoare.
Tip I varianta a. L ::::: 0,305 m ; 1 = 0,20 m. Secolele IX-XI. Muzeul din Murgeni
(fig. 9/3 ) 125 .
56. Mărculeni, comuna Măgherani, judeţul Mureş. Depozit de unelte agricole des
coperit întîmplător în punctul numit „Ugra: Mare". Tip I varianta a. L = 0,335 m ;
1 1 4. Supra, nota 35.
1 15. Ghenuţă Coman, Statornicie, continuitate ... , p. 1 1 3 şi fig. 162/3 ; Dan Gh.
Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n., fig. 25/'5.
1 16. Supra, nota 39.
1 1 7. Supra, nota 105.
1 18 . Informaţii primite din partea prof. D. Frotase.
!11 9 . N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, op. cit., p. 306.
120. Supra, nota 105.
121. Ibidem.
1 22. Ramer in Rumănien, Koln, 1 969, p. 1 59, catalog : E 1 1 8 .
123. Informaţii Tiberiu Bader.
124. Supra, nota 62. Informaţii suplimentare privind condiţiile de descoperire
şi datarea, primite de la G. Popilian .
125. Ghenuţă Coman, SCIV, 20, 1969, 2, p. 310 şi fig. 16/14 . Dan Gh. Teodor,
SCIV, 19, 1968, 2, p. 238 şi fig. 24MO ; idem, Teritoriul est-carpatic în veacurile
V-XI e.n., p. 109 şi fig. 25/6.
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https://biblioteca-digitala.ro

„

)

Fig. 10. Brăzdare de tip I varianta a. (1-2 - Reci ; 3-4 - Rim
nicu Sărat ; 5 - Sighişoara ; 6 - Şiviţa ; 7-8 - Tălmaciu)
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l = 0,30 m ; G = 0,0 1 5 m. SfîrŞitul secolului II '-- prima j umătate a secolului III.
Muzeul judeţean Tîrgu Mureş (fig. 9 /2) L2ti .
57. Obreja, comuna Mihalţ, judeţul Alba. Depozit de u nelte descoperit prin să
pături sistematice. Tip I I I varianta a. L = 0,123 m ; 1 = 0,078 m ; G placă = 0,003 m.
Secolul IV. Muzeul de istorie al Transilvaniei (fig. 1 4/2) 1 2 7 •
58-59. Ocna Dejului (Dej), judeţul Cluj. Descoperire întîmplătoare.
58. Tip I varianta a. L = 0,21 m ;. 1 = 0, 1 1 5 m.
59. Tip I varianta a. L= O, 155 m ; l = 0,095 m. Secolele I I-I II. Muzeul de istorie
al R.S.R., nr. inv. 69533 şi, respectiv, Muzeul judeţean Tîrgu Mureşm.
60. Odorhei, judeţul Harghita. Descoperire întîmplătoare. Tip I varianta a. L =
= 0, 1 75 m. Secolele I I-II I . Muzeul Sighişoara, n r . i nv. 3303/452. I nedit.
6 1 . Ogra, judeţul Mureş. Descoperire întîmplătoare în punctul numit „Fermă".
Tip III varianta a. Piesa nu ne-a fost accesibilă pentru studiere. Secolul IV. Co
lecţie particulară (fig. 1 4/6) 1 ?.J.
62. Piatra Beclean, judeţul Bistriţa Năsăud. Un brăzdar cu manşon de fixare s-a
aflat pînă in 1940 in colecţia muzeului din Cluj. I n prezent este pierdut. l n vechile
registre se menţiona că datează din epoca romană 1:10.
63. Pescari, judeţul Caraş-Severin. Brăzdare menţionate în „Hepertoriul arheolo
gic al Transilvaniei" (mss.) ca fiind descoperite in intervilanul dintre localităţile
Coronini (Pescari) şi Moldova1:1J.
64-67. Ploieşti, judeţul Prahova. Depozit de uneltc, parţial descoperit intîmplă
tor, parţial recuperat prin săpături de salvare. Este cunoscut şi sub numele de
„depozitul de la Ploieşti-Triaj ".
64. Tip I varianta a . L = 0,232 m ; 1 = 0, 1 2 m ; G= 0,004 m.
65. Tip I varianta a . L = 0,202 m ; l = 0, 1 4 m ; G = 0,018 m .
GG. Tip I varianta a . L = 0, 1 3 m ; 1 = 0,0fJ5 m ; G = 0,005 m . Format asi metric 1 ''2•
67. Tip II. L = 0,232 m ; 1 = 0,088 m ; G = 0,02 m 1 :i:1.
Secolele IV-V 13". Muzeul judeţean de istoric Ploieşti, nr. inv. S IV 679, S IV 680,
S IV 686, S IV 684. Primele două piese sînt ined ite (fig. 9/4-6 ; 13/3) 1:i:'.
68. Pogoneşti, comuna Iveşti, judeţul Vaslui. Descoperire întîmplătoare în punctul
numit „La Vernescu". Tip I varianta a. L = 0,234 m ; 1 = 0, 1 1 7 . Secolele Vlll-IX
(fig. 9/8) 1 3ti.
69-70. Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj. Descoperire întîmplătoare
în perimetrul aşezădi romane de aici .
6!J. Tip I I. L = 0,234 m ; l =- 0,085 m ; G o:: O,O ! !J 111.
1 26. I . Glodariu, A. Zrinyi , P. Gyulai, op. cit., p. 208, 22 1 şi fig. 3/ 1 = 2 1 /5 ; idem,
Terra nostra, 2, 1971, p. 77 ; I. Glodariu, Die Lanclwirtschaft im rămischen Dakien,
Aufstieg und Niedergang der romischen \Velt,
II, Berlin-New York, 1 077,
fig. 9/4 ; 17/6.
127. D. Frotase, ActaMN, 8, 1 97 1 , p. HO şi fig. 8/5.
1 28. Ramer in Rumănien, p. 158, catalog„ E 115 şi E 116.
1 29. D . Protase, A . Zrinyi , Marisia, 8, Tîrgu Mureş, HJ78, p. 78, pi. LII/b.
130. Supra, nota 1 05.
131. Ibiclem.
132. V. Canarache, op. cit., p . !JO şi fig. H, fără însă a face referiri la asimetria
piesei .
1 33. Supra, nota 42.
1 34. Datarea aparţine lui Victor Teodorescu care nwnţ ionează descoperirea, în
locul unde au fost găsite brăzdarele, a unei ceramici de tip „Cireşanu".
135. Personal ne îndoim că cele patru piese aparţin aceluiaşi complex, cu atît
mai mult cu cit, publicind în 1 950 depozitul de la Ploieşti Triaj, V. Canarache nu
menţionează decit u n singur brăzdar.
1 36. Ghenuţă Coman, Statornicie, continuitate„„ p. 1 65 şi fig. 1 62/1.
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Fig. 11. Brăzdare de tip I varianta a. (1-2 - Tibiscum ; 3 - Tur
d a ; 4 - Transilvania ; 5 - Ungra ; 6 - Vărd ; 7 - Vurpăr)
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Morii ; 3 - Gropşani ; 4 - Suceava) şi tip II (5 - Boroşteni)
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70. Asemănător precedentului.
Secolele I I-III. Se aflau în colecţiile vechiului Muzeu Naţional de Antichităţi. I n
prezent s e pare c ă s-au pierdut (fig. 13/1 ) 1:1• .
7 1 . Răducăneni, judeţul Iaşi. Descoperire întimplătoare în punctul „Bazga".
Tip I varianta a L = 0,320 m ; l = 0, 1 87 m . Secolele VII-VIII. Muzeul din Murgent
(fig. 917)1:18.
72-73. Reci (Comolău), judeţul Covasna. DC"scoperite în perimetrul castrului ro
man de nici.
72. Tip I varianta a. L = 0,2 1 5 m ; 1 = 0, 1 1 m.
73. Tip I varianta a.
Secolul I I - prima j umătate a secolului III. Muzeul j udeţean Sfîntu Gheorghe
(fig. 1 0 / 1 , 2) 1:J\l.
74-75. Rimnicu Sărat, judeţul Buzău. Descoperire întimplătoare în cartierul
„Izvorul" ; piesele fac parte dintr-un depozit de unelte.
74. Tip I varianta a. L = 0,226 m ; l = 0, 1 12 m ; G = 0,02 m .
75. Tip I varianta a . L = 0, 1 6 1 m ; 1 = 0, 1 1 4 m ; G = 0,0 1 2 m . Secolele V-VI (data
rea pe baza materialului ceramic aparţinînd culturii Ipoteşti, găsit la locul desco
peririi depozitului). Aflate iniţial într-o colecţie particulară, piesele s-au pierdut.
Inedite (fig. 10/3, 4) 1"o .
76. Sebeş, judeţul Alba. Un manşon de brăzdar roman se afla în depozitele mu
zeului din Sebeş, fiind descoperit în împrejurimile oraşului 1 "1 .
77. Sibiu, judeţul Sibiu. Un brăzdar roman este menţionat în „Repertoriul ar
heologic al Transilvaniei" (mss) ca fiind descoperit la Guşteriţa-SibiuI 1•2 •
78. Sighişoara, judeţul Mureş.
Descoperire întîmplătoare.
Tip I varianta a.
L = 0,25 m ; l = 0,12 m . Secolele U-II I . Muzeul Sighişoara (fig. 1 0/5 ) 1 1•:i .
79. Slăveni, comuna Gostavăţu, judeţul Olt. Săpături sistematice în rastrul roman.
Tip IV. L = 0,216 m ; 1 = 0 , 1 1 5 m ; G = 0,02 m. necondiţionat prin ataşarea la cald
a unei rame. Secolele I I-III. Muzeul Olteniei Craiova, nr. inv. I 27335 (fig. 1 4/7 ) Il•1 .
80-81 . Stolniceni-Prăjescu, judeţul Iaşi. In apropierea satului au fost găsite', cu
prilejul plantării unui stîlp de înaltă tensiune, două mici brăzdare de fier, simetrice,
datate aproximativ în secolele IV-VI. I ntrate iniţial într-o co1Pc1,ie particulară,
s-au pierdutt45.
82-83. Suceava, judeţul Suceava. Descoperiri întîmplătoare mai vechi.
82. Tip I varianta b. Piesa. nu ne-a fost accesibilă pentru studiere şi măsurători.
I n ce priveşte încadrarea cronologică, datarea prin analogii, în secolele IX-XI,
făcută de E. I. Emandi ni se pare eronată, asemenea piese fiind corespunzătoare
perioadei secolelor IV-VI.
83. Lamă de brăzdar, probabil de tip J II . SPcolelc• I X-XI (?). Muzeul judeţean
Suceava (fig. 12/4 ; 1 5/2) 1 1,0.
137. V. Canarache, op. cit., p. 99 şi fig. 1 3 ; D. Tudor OR1, p. 73, fig. 12/9. Cu
ajutorul colegei M. Tzony am căutat să dăm de urma acestor piese în colecţiile
Institutului de Arheologie din Bucureşti, dar fără n i ci un rezultat.
1 38. Ghenuţă Coman, Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului judeţean
Vaslui, 1979, p. 89 şi fig. 1 0/4.
139. Z. Szekely, A Komoll6i eroclitett r6mai tcibor, Cluj, 1943, p. 18 şi fig. JX/15,
1 6 ; Homer in Rumănien, p. 1158, catalog E 1 14.
140. Informaţii detaliate Victor Teodorescu şi Dan Li cheardopol.
141. I nformaţii Mihai Blăjan.
1 42. Supra, nota 1 05.
1 43. Ramer in Rumănien, p. 1 59, catalog E 1 1 7.
144. D . Tudor, OR". p. 68 şi fig. 1 44/a şi b ; idcm,Arheologia romană, Bucureşti ,
1 976, p. 1 88-189.
1 45. Informaţii Dan Gh . Teodor.
146. E. I . Emandi , Revista muzeelor şi monumentelor, seria Muzee, l, 1 981, p. 7 1 ,
fig. 1 5/l, 5.
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84. Surduleştl, comuna Miroşi, judeţul Argeş. Descoperire întîmplătoare în punctul
„Bălăcel". Tip III varianta a. L = 0, 1 1 ni ; l = 0,07 m. Secolul IV (fig. 14/5) 1"7.
85. Şimoneşti, judeţul Harghita. Un brăzdar cu manşon de fixare a fost desco
perit în aşezarea prefeudală de aici, Secolul VIII. Muzeul judeţean Sfîntu Gheorghe.
Inedit1�<.
86. Şiviţa, comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi. Lamă de brăzdar descoperită prin
cercetări de suprafaţă, L = 0,075 m ; 1 = 0,079 m ; G = 0,012 m. Secolele IV-V. Muzeul
judeţean de istorie Galaţi (fig. 10/6) 1"!1 •
87-88. Tălmaciu, judeţul Sibiu. Descoperire întîmplătoare.
87. Tip I varianta a. L = 0,105 m ; 1 = 0,072 m ; G = 0,003 m .
88. Tip I varianta a. L = 0,144 m ; l = 0,104 m ; G = 0,007 m . Secolele II-III. Muzeul
Brukenthal Sibiv, nr. inv. 13079/ A 5766 şi 13081/ A 5768 (fig. 10/7, 8)150.
89-90. Tibiscum, sat Jupa, judeţul Caraş-Severin. Săpături sistematice în peri
metrul castrului roman.
89. Tip I varianta a. L = 0,262 m ; l = 0, 1 3 m ; G = 0,015 m.
90. Tip I varianta a. L = 0,197 m ; l = 0,098 m ; G = 0,006 m. Secolele II-I I I . Muzeul
Banatului Timişoara, nr. inv. 3526 şi respectiv fără nr. inv. Prima piesă este ine
dită (fig. H/l , 2) 1 a1.
9 1 . Turda, judeţul Cluj. Descoperire întîmplătoare. Provine din fosta colecţie I
Teglas. Tip I varianta a. L = 0,26 m ; l = 0,165 m. Secolele I I-III. Muzeul de istorie
al Transilvaniei, nr. inv. 2 23 1 1 (V 559) ; (fig. 1 1 /3) 152.
92. Ţuţcani, comuna Măluştenl, judeţul Vaslui. Descoperire intîmplătoare. Tip [
varianta b. Nu ne-a fost accesibil pentru studiere. Secolul I V 153.
93. Ungra, judeţul Braşov. Descoperire întîmplătoare. Tip I varianta a. L = 0,186 m ;
1 = 0,086 m ; G = 0,004. Secolele I l-I II. Muzeul Brukenthal Sibiu, n r . inv. 13080/A
5767 (fig. 1 1 15) 15",
94. Vărd, comuna Chirpăr, judeţul Sibiu. Descoperire întimplătoare. Tip I va
rianta a. L= 0,202 m ; 1 = 0,085 m ; G = 0,007 m. Secolele I I-III. Muzeul Brukenthal
Sibiu, nr. inv. 10239/A 3728 (fig. i l/6)15:;.
95. Vurpăr, judeţul Sibiu. Descoperire întîmplătoare. Tip I varianta a. L = 0,155 m ;
1 = 0,09 m ; G = 0,004 m . Secolele II-I I I . Muzeul Brukenthal Sibiu, nr. i nv. 13082/A
5769 (fig. 1 1 17)156.
96. Zimnicea, judeţul Teleorman. Un brăzdar simetric, cu manşon de fixare,
descoperit aici se află în colecţiile muzeului din Alexandria. Fiind inedit, nu a
putut fi studiat de noila7.
147. I. Spiru, Materiale, 5, 1959, p. 702 şi fig. 6/5.
1'48. M . Blăjan, E. Stoicovici, Acta Mvsei Porolissensis, 4, 1 980, p. 399.
149. M. Brudiu, Materiale, 9, p. 524, 525, fig. 1714.
1 50. V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 495 şi fig. 339 ;
V. Canarache, op. cit., p. 99 şi fig. 1 5 ; N. Branga, Unelte agricole şi gospodăreşti
dacice şi romane din Muzeul Brukenthal, în Cibinium, Sibiu , 1969-1973, p. 45
şi fig. 5/1, 2.
1 5 1 . M. Moga, D. Benea, Studii şi comunicări de etnografie-istorie, 2, Caransebeş,
1977, p. 321 şi fig. 1 = pl. I I I . Piesa inedită ne-a fost cedată spre publicare de
către D. Benea.
1152. I. Glodariu, Aufstieg und Niedergang der romischen Welt, I I , Berlin-New
York, 1977, fig. 17 /7. Informaţii suplimentare I. Glodariu şi Constantin Pop.
153. V. Neamţu, La technique de la production cerealiere.„, p. 55.
1 54. V. Pârvan, op. cit., p. 495 şi fig. 339 ; V. Canarache, op. cit., p. 99 şi fig. 15 dr ;
N. Branga, op. cit., p. 46 şi fig. 5/4.
.
1 55. N. Branga, op. cit., p. 46 şi fig. 5/5.
1 56. Ibidem, p. 46 şi fig, 5/6.
157. Informaţii, C. Beda.
6
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97. Banat, localitate neprecizată. Un brăzdar de tip I varianta a exista în anul
1946 în colecţia muzeală de la Băile Herculane, provenind din împrejurimile Băilor
Herculane sau ale Mehadiei. L = 0,235 m ; 1 = 0,10 m ; G = 0,005 m. Probabil seco
lele II-1II 1 5.� .
98. Oltenia, localitate neprecizată. Două brăzdare cu manşon .de fixare provin din
tr-un depozit de unelte agricole descoperite în Dolj, „lingă satul Măcini� (probabil
Măceşu de Jos) 159• Pină în 1942 se afla în colecţiile Muzeului Naţional de Anti
chităţi, nepublicat I60 •
99. Oltenia, localitate neprecizată. Descoperire întîmplătoare. Tip I I I varianta a.
L = 0, 1 64 m ; 1 = 0,085 m ; G = 0,009 m. Probabil secolul I V. Muzeul Olteniei Craiova,
nr. inv. I 27336. Inedit (fig. 14/4).
1 00. Transilvania, localitate neprecizată. Descoperire întîmplătoare. Tip' I varianta
a. L = 0, 1 60 m ; 1 = 0,09 m ; G = 0,0 1 m. Probabil secolele I I-III. Muzeul Brukenthal
Sibiu, nr. inv. 1 3078 / A 5 7 65 (fig. l l /4) rn1•
1 0 1 . Transilvania, localitate neprecizată. Descoperire întîmplătoare. Tip I va
rianta a. L = 0, 1 7 m ; 1 = 0, 1 0 m. Secolele II-I I I . Muzeul de istorie al R.S.R., nr.
inv. :16903 (fig. 15/5)'162.

CONTRIBUTIONS A LA CONN AISANCE DE LA TYPOLOGlE .
DE L'.8VOLUTION ET DE ,LA DIFFUSION DES SOCS ROMAINS
EN DACIE (LE D.8P0T DE FERiS DE CHARRUE
DE GHIDIOI-DOLJ)
C. MARGARIT TATULEA
RESUME
A partir de la presentation du depot de fers de charrue de Ghidici, du district
de Dolj, forme de trois socs (vomer) de type romain (fig. 1/1-3) trouve dans un
vase â provisions de grandes dimensions, travaille a la roue, en pâte fine, grise
(fig. 1 /4), depot qui date du IV" siecle de n .e., l'auteur analise en detail Ies decou
vertes d'outils semblables connus jusqu'â present, en proposant une typologie des
socs romains de Dacie et une scheme evolutive de ceux-ci le long du premier
millenaire de n.e.
Les socs romains penetres au nord du Danube au n • siecle de n.e., avec la
conquete de la Dacie, ont remplace peu â peu Ies socs daciques dans un intervalle
de temp qui va des II ·-III e S!�cles j usqu'au premieres decennies du I V " siecle,
lorsqu'il s'est produit le remplacement de l'araire dacique par l'araire romain
et le perfectionnement de ce dernier.
Les types de socs romains decouverts en Dacie sont etablis selon la forme des
plaques dont ils ont ete confectionnes et selon le type d'outil auquel on Ies attachait
(araire avec ou sans base).
Le type I, le plus repandu, reunit Ies socs confectionnes en plaque triangulaire,
avec la pointe plus ou moins arrondie (fig. 2/I). La lame epaisse est renforcee
souvent d'une nervure longitudinale situee sur l'une des faces. Suivant le systeme
de l'attache on en distingue deux variantes :
a - Le soc â manchon large, plus etroit que la lame, obtenu en repliant Ies
marges de la partie superieure de la plaque, directement ou par deux incisions
laterales. Cette variante comprend la plupart des socs connus en Dacie au cours
des I I •-III • siecles, etant tres repandus durant Ies siecles ulterieurs aussi ;
1 58. L. Mărghitan, Banatul în lumina arheologiei, II, Timişoara, 1980, p. 62.
1 59. V. Canarache, op. cit., p. 99.
160 I bidem.
1 6 1 . V. Pârvan, op. cit., p. 495 şi fig. 339 ; V. Canarache, op. cit., p. 99 şi fig. 15 ;
N. Branga, op. cit., p.45-46 şi fig. 5/3.
162. Ramer in Rumănien, p. 159, catalog E H9.
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b - le soc ă manchon egal ou plus large que la lame, ayant les marges courtes,
pliees en rond. Cette variante manque aux II 0-III • siecles, caracterisant. sem
ble-t-il, la periode des IV "-VI " siecles.
Les socs qui appartiennent ă la premiere variante s'attachaient a l'araire ou,
plus tard , a la charrue avec base, alors que Ies socs qui appartiennent ă la va
riante „b" ne pouvaient etre attaches qu'a l'araire sans basc.
Le type II est represente par les socs ă manchon etroit, en forme d'auge, qui
etaient confectionnes, en plaque haute triangulaire (fig. 2/Il). Ils etaient confec
tionnes en plaques epaisses et assuraient une attache rigide, favorise par la longueur
du manchon et surtout par le blocage du bout inferieur de celui-ci ă cause de
l'epaississement de la lame le long de la nervure mediane. Les pieces de cettc
categorie sont datees en Dacic aux I l " -III" siecles. L'autcur considere que le�;
socs qui appartiennent au type II s'employaicnt uniquement aux instruments de
labourage avec base.
Le type III reunit les socs travailles en plaque en forme de langue, avec le
bout arrondi et la partie superieure aplatie en forme de la lettre T (fig. 2/Ill).
Les pieces de cette categorie sont confectionnees en plaques minces et s'employaicnt
exclusivement ă l'araire sans base. La majorite des socs qui appartiennent au type
I I I datent du 1v• siecle. Une seule piece, avec les ailes du manchon de forme
triangulaire, decouverte a Garvăn, date du XI" siecle (fig. '14/3).
Le type IV represente pour !'instant par une seule piece decouverte dans le
camp romain de Slăveni, definit le soc travaille en plaque triangulaire, decoupe<!
(fig. 2/IV). Semblable au soc du type II, il presente deux orillons situes entrc
le manchon et la lame, decoupes dans la plaque et plies au câte oppose ă l'ouver
ture du manchon. L'auteur considere que ceux-ci servaient a fixer des ailes en
bois, en position obllque par rapport a l'axe du soc, ayant le râle d'une petite ver
soir (fig. 3/13).
Les premiers socs romains introduits dans la Dacic correspond au I
type,
variante „a", et au n• type. Le soc decouvert ă Slăveni, qui appartient au type IV,
remonte au Iill • siecle.
Durant les IV0-V0 siecles, apres la retraite de la domination romaine de la
Dacie, le râle de l'agriculture dans la vie des communites autochtones daco-ro
maines s'est accru. La Dacie a connu dans ce temps un processus rapide dP
developpement des etablissements rurales ; des nouvels etablissements ont appart..
beaucoup d'entre elles etant la consequences du deplacement des anciennes âtres
a l'abri des fârets. Par consequent, le defrichement a permis l'entree de nouveaux
terrains dans le circuit agricole, tandis qua le nombrc des outils agricoles, surtout
celui des socs, ă ete accru. Du point de vue typologique, la plupart des socs de
cette periode appartiennent au type classique I, la variante „a", ressemblant parfois
jusqu'â l'identite, a ceux des I I "-111 • siecles, 11 y en a aussi des pieces du debut
du I V " siecle, avec usure accentuee a cause de lf�ur usage prolonge qui ont ett•
probablement travaillees au milieu du 111° siecle et qui ont ete conservees au
cadre des communautes des agriculteurs indigenes. Les socs de type I I , a manchon
en forme d'auge, ne sont plu�� usites, mais une nouvelle categorie de socs - ceux
de type I, la variante „b" - qui ont remplace Ies socs daciques au cadre des in
struments de labourage sans base. En parallele, en tant que forme evoluee de
type I variante „b", apparait aussi le soc de type III. Les deux categories de socs
attaches aux araires sans base etaient usitees tant aux labourages dans Ies terrains
recemment defriches, qu'â l'ameublissement des terrains defriches au prealable.
L'analyse des socs decouverts sur le territoire de la Dacie prouve aussi l'appari
tion, dans cet espace, des instruments ă labourer assymetriques depuis le VI • sie
cle. Nous ne pouvons pas tenir compte de tous Ies socs qui sont consideres aujourd'hui comme assymetriques, car la plupart de ces socs apparaissent comme tels
a cause de l'usure et de la corrosion.
n y a aussi des pieces qui ont ete executees des le debut avec cette forme,
leur assymetrie etant prouvee par la section transversale de la lame, par le fait
que !'axe longitudinal de celle-ci est deff&rcnt de celui du manchon. Par con•r
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sequent, on peut parler de l'emploL de la charrue â soc assymetrique sur le terri
toire de l'ancienne Dacie durant la seconde moitie du I °' millenaire, meme si sa
diffusion n'etait pas grande.
L'analyse de l'evolution et de la diffusion des socs de la charrue romaine sur
le territoire de la Dacie offre, un argument convaincant concernant la permanence
d'habitation indigene dacique et daco-romaine. Ainsi l'introduction graduelle des
outils de la facture romaine, l'emploi prolonge encore deux siecles des outils
traditionnels geto-daciques, l'emploi en parallele de ces deux categories d'outils
prouve que Ies geto-daces ont continue ă habiter les 1.a nciens âtres meme apres la
conquete de Trajan, assurant en principal la force de travail de domaine agricole.
D'autre part, apres la retraite de la domination romaine durant le regne de l'em
pereur Aurelien, le grand nombre d 'outils decouverts atteste un puissant developpe
ment de l'agriculture qui ne pouvait pas etre mis sur le comptc des populations
alogenes migratoires, etant donne le caractere romain de celle-ci, caractere prouvc
tout d'abord par les outils de travail employes. L'evolution et la diffusion des outils
agricoles de tradition romaine, le progres, technique de ce domaine ne peuvent
pas etre mis sur le compte des peuples migratoires qui ont penetre dans la Dacie
et qui ont apporte un fonds d'instruments agricoles primitifs, mais elles sont dues
aux indigenes qui avaient une grande experience agricole de l'emploi des outils
perfectionnes. D'ailleurs, l'auteur considere que l'evolution dans le temps et la
diffusion des 1 outils agricoles representent un processus unitaire, continuei, que ne
peut pas etre rapporte au phenomene migrateur qui est, en essence, discontinu.
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G. POPILIAN, TOMA NIŢ A
•

NECROPOLA DACO-ROMANĂ DE LA LEU

Comuna Leu din judeţul Dolj se află la circa 24 km spre sud-est de
Craiova, pe şoseaua naţională Craiova-Caracal. Satul Leu se află aşe
zat în cîmpia căreia i-a şi dat numele : Leu-Rotunda. Cîmpia aceasta este
un interfluviu dintre Olt şi Jiu, înalt de 150 m străbătută de o mulţime
de văi secundare i . Aceste văi sînt cele mai multe seci, dar o parte din
ele au pe fundul lor un pîrîu firav. Î n zona Leu se află cumpăna acestor
văi, de unde unele se îndreaptă spre est curgînd spre Olt iar altele spre
vest, curgînd spre Jiu. Chiar din centrul satului Leu îşi are obîrşia pîrîul
cu acelaşi nume care curge înspre vest vărsîndu-se în Jiu în zona satului
Secui. O altă vale care are aceeaşi direcţie este aceea pe care localnicii o
numesc Valea Modruzului. Direcţia şi paralelismul acestor văi nu sînt
străine de acţiunea vînturilor dominante şi de prezenţa dunelor vechi,
solificate2.
Necropola de la Leu se află în punctul Leu Mic, la marginea de vest
a satului şi este aşezată pe malul de nord al văii Leului, expus spre sud,
fiind tot timpul anului însorit. Spre apus de necropolă la o distanţă de
circa 300 m se află aşezarea daco-romană din secolele II-III. In hotarul
comunei Leu se află numeroase vestigii arheologice începînd cu epoca
neolitică şi pînă în secolul al XI-lea:i. Pe malul opus, faţă de cel pe care se
afla aşezarea romană, a existat o aşezare din epoca neolitică (cultura
Vinea-Dudeşti) care a fost cercetată sistematic in cea mai mare par,te a ei4•
Tot în această zonă se află şi o mică aşezare care aparţine perioadei de
trecere de la epoca neolitică la epoca bronzului (cultura Coţofeni). In
l . P. Coteţ, Veselina Urucu, Judeţul Olt, în colecţia Judeţele Patriei, Bucureşti,
1975, p. 20-22.
2. I bidem.
3. T. Niţă, Prieteni ai muzeului, în volumul Pedagogia activităţilor piontereşti
(comunicări şi referate prezentate la sesiunea ştiinţifică din 28-29 martie 1969),
Bacău, 1970, p. 262-267.
4 . M . Nica, Niţă Toma, Dacia N.S., 23, 1979, p. 31-64.
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punctul Balta Lungă a existat o mare aşezare dacică. Aici s-a găsit un
tezaur de monede dacice5• Aşezarea n-a fost încă cercetată prin săpături
arheologice.
Epoca daco-romană din sec. II-III e.n. este bine reprezentată de vesti
giile existente în hotarul satului Leu. In afară de asezarea
de la Leu Mic
·
se mai află alte cel puţin patru a5ezări rurale. Una dintre acestea a fost
depistată în punctul Albota, care se află la circa trei kilometri spre nord
de 1sat. Este aşezată de asemenea pe malul însorit al unei văi seci. In
această aşezate s-a făcut un mic sondaj de control în anul 1969. S-a
descoperit o groapă în care s-a aflat multă ceramică atît de factură romană
cit şi dacică6.
In valea Modruz, care se află la sud de sat, la o d istanţă de 4 km, s-a
depistat o aşezare daco-romană de unde s-au cules de la suprafaţă cera
mică de factură romană şi d acică precum şi o monedă romană din secolul
al III-lea7. De asemenea s-au observat resturile unui cuptor de ars ce
ramică8.
In punctul Balta Lungă, n\i departe de aşezarea dacică de care am vorbit
:r;n ai înainte, se află o altă aşezare daco-romană care datează din secolele
ff--IU e.n .9. Chiar în centrul satului pe locul unde s-a construit noul local
de şcoală s-au descoperit, cu ocazia săpăturilor în vederea construcţiei,
numeroase fragmente de vase romane printre care remarcăm pe acelea
care au aparţinut unor amfore . Tot în acest punct s-au descoperit patru
denari romani; emisiuni de la Septimius Severus.
Socotim că succinta enumerare a asezărilor daco-romane de la Leu
constituie o dovadă a densităţii aşezări i or daco-romane din cîmpul Leu
Rotunda. In toate satele vecine satului Leu s-au descoperit alte aşezări
daco-romane. La Cîrcea, la Zănoaga, · la Castranova, Teslui, Apele Vii,
Radomir, Dioşti s-au depistat numeroase asemenea aşezări. La Modruz
s-au găsit şi urme ale unor aşezări de tip Dridu.
Necropola de la Leu Mic a fost descoperită cu ocazia terasării locului
pe care se află, în vederea plantării viţei. de vie. Necropola a fost distrusă
în întregime. S-au salvat numai cîteva materiale de către profesorul Toma
Niţă, pe atunci d irectorul şcolii din Leu . După ce am fost incunoştiinţaţi,
am intervenit imediat trasînd mai multe sectiuni în zona care ne-a fost
indicată ca cea mai apropiată, dar n-au d at n ici un rezuJtat. Totuşi, după
observaţiile făcute la faţa locului de prof. Toma Niţă am putut reconstitui
trei morminte. După cele indicate atît de cei care lucraseră la terasare
cit şi de prof. Toma Niţă, care a fost de faţă la descoperirea ultimelor
.
morminte, necropola este în în tregime de incineraţie, cel puţin ace6t rit
îl au mormintele distruse de lucrări. Nu este exclus ca şi această necro
polă, ca toate necropolele de acest gen, să fi fost birituală. S-ar fi putut
5. G. Popilian, T. Niţă, Revista Muzeelor, 6, 1969, 3, p. 267 şi urm.

6. Cercetări inedite.

. 7. Informaţii prof. T. Niţă.
8. Cercetări personale.
9. Cercetările au fost efectuate de T. Niţă.
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întîmpla ca oasele mici , aparţinînd copiilor, care erau de obicei înhumaţi
în necropolele daco-romane din secolele II-III e . n . , să fi trecut neob
servate de cei care au terasat suprafaţa pe care se afla necropola. Facem
î n continuare descrierea celor trei morminte pe care le-am putut recon
stitui.
Mormîntul nr. 1 . Oasele calcinate au fost depuse (după ce au fost se
lectate din resturile rămase în urma cremaţiei) într-o urnă. Este deci un
mormînt de incineraţie în urnă. 1 . Oala-borcan , care a fost folosită drept
urnă, este de mari dimensiuni . Buza i-a fost tăiată de fierul plugului. Ea
a fost lucrată la roată, din pastă de culoare cenuşie. Buza, aşa după cum
spuneam, a fost distrusă şi nu se poate cunoaşte forma. Avînd în vedere
tipul vasului cunoscut din alte aşezări daco-romane 10, presupunem că
buza a fost puţin evazată, cu marginea dreaptă. Gîtul tronconic era des
părţit de corpul vasului printr-o linie în relief. Corpul vasului era bitron
conic cu umărul înalt (fiind plasat în jumătatea superioară a înălţimii) şi
bine marcat. Fundul este uşor profilat şi inelar (fig. 1 / 1). Dimensiuni :
înălţimea 0,34 m, diametrul maxim 0,26 m, diametru l fundului 0 , 1 06 m.
2. Pe oase a fost depusă drept ofrandă o căniţă cu o toartă, lucrată la
roată din pastă fină de culoare cărămizie. Buza este întoarsă oblic în afară.
Corpul este bombat, cu diametrul maxim în jumătatea inferioară a înăl
ţimii, fundul este neprofilat şi concav. Toarta, în secţiune ovală cu o ca
nelură în partea i nferioară, se prinde cu un capăt pe inserţia buzei de
corp, iar cu celălalt pe diametrul maxim al vasului. Pe suprafaţa exte
rioară se observă urme de culoare roşie-brună, cu care au fost vopsite
două treimi din vas. î nălţimea vasului măsoară 0,082 m, diametrul gurii
0,059 m, diametrul maxim 0,088 m, iar diametrul fundului 0,018 m
(fig. 1 / 2). 3. Printre vase a fost descoperită o filb ulă de bronz, în sta:re
bună, avînd ruptă numai o jumătate din resortul său. Este o fibulă care face
parte din categoria fibulelor cu corpul puternic profilat (Krăftig profilierte
Fibeln). Ea are piciorul în formă de trapez. Are lungimea de 0,037 rn
(fig. 1 / 3).
Mormîntul nr. 2. Este de asemenea un mormînt d e incineraţie, dar oasele
selectate din cele ce au rămas în urma cremaţiei nu au fost depuse in
urnă ci într-o groapă simplă. Oasele calcinate au fost depuse grupat în
groapă, probabil strînse într-un material de origine organică şi deci peri
sabil. 1 . La marginea grămăjoarei de oase a fost depusă drept ofrandă o
căniţă cu o toartă, lucrată la roată din pastă fină roşie. Buza este întoarsă
oblic în afară, corpul bombat, cu diametrul maxim î n j umătatea i nferioară
a corpului . Fundul este drept. Toarta se prindea cu un capăt de inserţia
buzei de corp, iar cu celălalt pe diametrul maxim . Suprafaţa exterioară a
vasului a fost vopsită cu o culoare roşie-brună, din care n-au mai rămas
<lecit cîteva urme (fi.g. 1 ) . Dimensiuni : înălţimea : 0,08 m, diametrul gurii :
0,052 m ; diametrul maxim : 0,082 m ; diametrul fundului : 0,036 m .
·1 0. G. Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova,

pi. XXXVI.

1976, p.

1 8 1 , nr. 360,
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Fig. I. I nventarul celor trei morminte.
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Mormîntul nr. 3 este de ac:;ernenea de incineraţie. Oasele calcinate, se
lectate din resturile rezultate din cremaţie, au fost depuse într-o groapă
simplă. Ca şi în mormîntul descris anterior, oasele au fost aşezate grupat
într-o mică grămăjoară, învel i tă iniţial probabil, aşa cum am spus mai
înainte, într-un material perisabil. La marginea grămezii de oase calcinate
a fost depusă o căniţă cu o toartă. Este lucrată la roată din pastă cărămi
zie fină . Buza este trasă oblic în afară. Corpul este bombat cu diametrul
maxim plasat puţin sub j umătatea în ălţimii. Fundul este drept. Corpul
vasului are drept decor nişte coaste care aparent sînt paralele, dar care,
în realitate, fiind reali zate ele olar în timpul rotirii vasului pe roată, aces
tea constituie o spirală cu şase spire. Pe cele două treimi superioare ale
vasului se află urme ale unei cu lori roşii cu care a fost vopsit (fig. 1 ) .
Pe suprafaţa în care s-a aflat cimitirul s-au găsit multe fragmente ce
ramice, unele care nu pot întregi nici un vas, altele dimpotrivă. S-au des
coperit ele asemenea cîteva vase întregi, dar ele nu pot fi distribuite pe
morminte deoarece au fost găsite de către cei care făcea u terasarea tere
nulu i . Dăm în continuare i nventarul acestora.
1. Capac. Este lucrat la roată, din pastă zgrunţuroasă de culoare gri
înch i să. În partea superi oară are un buton cilindric care serveşte drept
miner. Pereţii sînt foarte uşor arcuiţi în afară, iar buza este puţin îngro
şată. Poate fi i n tegrat tipului 3 1 1 . Înălţimea măsoară 0,56 m, d i ametrul
butonului 0,0-14 m, i ar diametrul maxim 0 , 1 54 m (fig. 2/ 1 ) .
2 . Capac. Este d e asemenea lucrat l a roată d i n pastă zgrunţuroasă d e cu
loare gri-înch isă. Nu s-a păstrat î ntreg, buza fi indu-i distrusă . Butonul
diferă de acela al capacului descr is anterior, pri n faptul că este profilat.
Pereţii acestui capac nu sînt atît de larg desch işi, avînd d iametrul maxim
mai mic, în comparaţie cu înălţimea. Înălţimea măsoară 0,064 m, diametrul
butonului 0,06 m, iar di ametrul maxim 0 , 1 5 m (fig. 2/2).
3. Capac, tot din pastă zgrunţuroasă ele culoare gri-neagră. Este lucrat
la roată. Este de forma celor pe care le-am găsit în necropola de la Daneţi .
Suprafaţa superioară a butonului este concavă. Marginea de acoperire
este orizontală, iar gardina este trasă oblic în interior. !nălţimea capacu
lui măsoară 0,066 m , di ametrul butonului 0,05 m , d i ametrul maxim 0 , 1 36 m,
iar diametrul gardi nii 0 , 1 1 4 m (fig. 2/3) .
Este foarte probabil ca toate cele trei capace să fi acoperit urne fune
rare din necropolă.
4. Oală-borcan, lucrată cu mina din pastă cenuşie, amestecată cu nisip.
Are pereţi i groşi. B uza este foarte puţin evazată, corpul este foarte uşor
bombat, iar fundul drept. D upă cum se vede din descriere este u n vas de
certă factură dacică. Este înaltă de 0,1 1 m ; diametrul buzei măsoară
0,088 m, diametrul maxim 0,084 m, iar diametrul fond ului 0,064 m (fig. 2/4).
5. Oală-borcan, lucrată cu mina din pastă cenuşie amestecată cu pietri
cele. Nu se păstrează decît jumătatea inferioară a vasulu i . Corpul era bom
br.t iar fundul plat. Înălţimea, atît cit a mai rămas, este de 0,09 m, dia
rr.etrul maxim de 0, 1 06 m, i ar diametrul fundului de 0,08 m (fig. 2/5).
l l.

Ibidem, pl. LXXII, nr. 906-91 6 .
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Fig. 2. Ceramică descoperită in perimetrul necropolei.
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Aşezarea căreia îi aparţine necropola se afla la circa 300 m spre vest.
Ea n-a fost afectată de lucrările de terasare. Pînă în prezent n-a fost cer
cetată prin săpături arheologice sistematice. Cercetările de suprafaţă efec
tuate în aşezare au avut ca rezultat concluzia că . vasele ceramice, în ge
neral ceramica, este asemănătoare cu aceea din necropolă. Mai menţionăm
că ceramica de factură romană este identică cu ceramica romană care se
găseşte de obicei în aşezările urbane din Dacia inferioară. Printre frag
mentele culese de la suprafaţă din aşezare menţionăm :
1 . Un gît de amforă din pastă roşie fină acoperită cu o angobă gălbuie.
Fragmentul face parte dintr-o amforă de tipul 3 (fig. 2/6) 1 2.
2. Un fragment dintr-un vas de mari dimensiuni (diametrul gurii mă
sura 0,18 m). Era lucrat la roată, cu buza evazată, iar pe gît avea o linie
î n relief. Pasta era de culoare cenusie-închisă
lustruită. Astfel de vase
·
s-au găsit în mu�te aşezări rurale, dar şi �n castrul de la Slăveni 13 (fig. 3/7)
3. Numeroase funduri de oale borcan. Unele sînt asemănătoare cu urna
descoperită în necropolă (fig. 3/8- 1 0) .
4. U n opaiţ din pastă roşie fină, cu bazinul rotund, cu ciocul scurt, fără
canal. Orificiul de alimentare este foarte larg, iar marginile sînt întoarse
în sus (fig . 3/1 1 ) . Are diametrul de 0,058 m. Astfel de opaiţe s-au desco
perit atît la Romula14 cit şi la Slăvenin.
5. Remarcăm şi gura unui urcior, din pastă fină roşie lucrat la roată
(fig. 3/1 2).
6 . Este, credem, demn de .amintit un fragment care a aparţinut unei ceşti
dacice.
_,.. '
Ajunşi la capătul descrierii materialelor arheologice descoperite la Leu
putem să recapitulăm şi să tragem anumite concluzii, atîtea cit pot fi
trase, dat fiind faptul că necropola a fost complet distrusă, iar observa
ţiile făcute au fost cu totul insufiderite.
Asupra ritului se poate spune că necropola de la Leu Mic este o ne
cropolă de incineraţie. Se . pare că arderea cadavrelor se făcea şi la Leu
Mic în afara necropolei. Dacă s-ar fi aflat rugul în cadrul necropolei nu
ar fi fost posibil să nu atragă atenţia celor care făceau lucrările. In ce
priveşte existenţa ritului inhumaţiei, nu putem afirma cu siguranţă că
n-a existat. Dat fiind faptul că de obicei într-o necropolă daco-romană
sînt înhumaţi numai copiii, ale căror oase nu sînt niciodată bine conser
vate, acestea ar fi putut trece neobservate în timpul lucrărilor de tera
sare. Dintre cele trei morminte asupra cărora s-au putut face observaţii
unul (nr. 1) a fost de incineraţie în urnă iar celelalte d-0uă au fost de
incineraţie în groapă simplă. Dat fiind că urna mormîntului nr. 1 a fost
distrusă în partea superioară de fierul plugului, înaintea lucrărilor de te
rasare, nu se poate afirma cu si,guranţă asupra existenţei unui capac.
Ţinînd seama că urnele aflate .în alte cimitire daco-romane, de tipul celui
I bidem, p . 4 1 , pi. XV, nr. 199-200.
13. G. Popilian, Oltenia, 3 , 1980, p. 25 şi urm.
14. Idem, Dacia N.S., 20, 1 976, p. 241, fig. 1 1 /B.
15. Idem, Oltenia, B, 1960, p. 25 ş i urm.

1 2.
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de la Leu Mic, toate aveau capac, dar mai ales avînd în vedere că în su
prafaţa în care se afla necropola s-au găsit trei capace, socotim că şi urna
din mormîntul nr. 1 a fost acoperită. Această practică funerară exista la
Locusteni16, Soporu de Cîmpie17, Obrej a 1 8, Enisala19, Romula2il, Daneţi 21 .
Şi în mormintele de la Leu Mic, oasele depuse atît în urnă cit şi cele
depuse în gropi simple, se separau de celelalte reziduri din rug (cărbune,
cenuşă, pămînt ars etc.). Aceasta, aşa cum am mai spus, se pare că este
o practică de natură rituală comună tuturor cimitirelor daco-romane22.
Toate mormintele asupra cărora au putut fi făcute observaţii au avut in
ventar. Mormîntul nr. 1 de incineraţie în urnă a avut o căniţă depusă pe
oase drept ofrandă, iar între oase s-a aflat o fibulă. Celelalte două mor
minte de incineraţie cu oasele depuse în groapă simplă au avut de ase
menea depusă lîngă oase cîte o căniţă cu o toartă . Atît inventarul depus
în urnă, cît şi cel depus în gropi simple au analogii în primul rînd la
Locusteni2:1 şi Daneţi2" dar şi la Soporu de Cimpie2.-', Obrej a21i ş.a.
In ce priveşte ceramica descoperită la Leu Mic, se observă că este pre
zentă atît ceramica de factură romană cît şi cea de factură dacică.
Urna din mormîntul nr. 1 este de factură romană lucrată la roată din
pastă cenuşie fină. Ea poate fi încadrată în tipul 1 0�7 (fig. 1/1).
Căniţa descoperită în mormîntul nr. 1 precum şi aceea depusă ca ofrandă
în mormîntul nr. 2 sînt de tipul 1 :IB. Căniţa din mormîntul nr. 3 este de
tipul 32!l tfig. 1).
Capacele, după cum am văzut, sînt toate lucrate la roată din pastă
zgrunţuroasă. Două dintre acestea sînt de tipul 3 , iar cel de al treilea
este de tipul cu gardină.
O altă piesă de inventar importantă este fibula descoperită în mor
mîntul nr. 1. Este tipul fibulelor cu corpul puternic profilat şi cu piciorul
în formă de trapez. O astfel de fibulă s-a găşit şi în morrnîntul nr. 1 9
d i n necropola de l a Locusteni30. O fibulă asemănătoare se află în colec
ţia Bolliac3 1 , iar alta în colecţia Papazoglu:iz. Amîndouă au fost probabil
16. Idem, Necropola daco-romană de la Locusteni, Craiova, 1980, p. 55.
17. D. Frotase, Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de Cîmpie, Bucureşti .
1 976, p. 78.
18. Idem, ActaMN, 8, 1 9 7 1 , p. 1 5 1 .
1 9 . M. Babeş, SCIV, 2 2 , 1971, 1 , p. 24-25.
20. Idem. Dacia N.S., 14, 1970, p. 1 82.
2 1 . G. Fopilian, Thraco-Dacica, 3, 1 982, p. 47-67.
22. G. Fopilian, Necropola daco-romană de la Locusteni, p. 56.
23. Ibidem.
24. G. Fopilian, Thraco-Dacica, 3, 1982, p. 47-67.
25. D. Frotase, Un cimitir dacic din epoca romană la Soporu de Cîmpie, passim.
26. Idem, ActaMN, 8, 1 97 1 , p. 152 şi urm.
27. G. Fopilian, Ceramica romană din Oltenia, p. 181, nr. 360, pl. XXXVI.
28. I bidem, p. 104 şi urm„ pl. LII, nr. 559-582.
29. Ibidem, p. 105, pl. LV, nr. 613-618.
30. G . Fopilian, Necropola daco-romană de la Locustent, p. 89.
:J I . Dorin Popescu, Dacia, 9-10, 1945, p. 494 fig. 6/57-58.
32. Ibidem.
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colecţionate din Oltenia. Se cunosc analogii în Pannonia:l3, Moravia34,
Raetia35. Unii cercetători sînt de ac'ord cu datarea timpurie a acestei fi
bule, mai precis în secolul al II-lea:l6. Peskar este de părere însă că tipul
respectiv apare în a doua jumătate a secolului al II-lea şi începutul celui
de al III-lea:11•
Important, în ceea ce priveşte inventarul necropolei de la Leu Mic,
este faptul că şi în această necropolă ca şi în celelalte necropole desco
perite în Dacia:l8 sau Moesia inferioară (Enisala39, Drăsan4Ci) ceramica de
factură pur dacică se asociază cu ceramica de factură pur romană. De
asemenea este important faptul că atît în ce priveşte ceramica, dar şi
în ce priveşte fibula se poate spune că sînt absolut asemănătoare cu ace
leaşi categorii de obiecte descoperite în celelalte cimitire d aco-romane
aflate pînă acum în Oltenia1i 1 .
Obiectele descoperite î n necropolă n e permit s ă o datăm în secolul
al II-lea şi în prima j u mătate a secolului al III-lca. Atît ceramica, cît
şi fibula pledează pentru această încadrare cronologică a cimitirului de
la Leu Mic. Cît priveşte apartenenţa sa etnică se poate afirma fără nici
o reticenţă că necropola de la Leu Mic a aparţinut populaţiei autohtone
pe cale de romanizare.
LA NECROPOLE DACO-ROMAINE DE LEU
G. POPILIAN, TOMA NITA
RESUME
Dans le village de Leu (dep. de Dolj) en 1968 Ies travaux agricoles ont detruit
au lieu dit Leu Mic une necropole daco-romaine. Ont ete sauve quelques objet!:'
appartenant au mobilier des tombes. On a pi.li reconstituer trois tombes d'apres Ies
informations des travailleurs qui ont decouvert la necropole. Tous Ies trois ont ete
tombes d'incineration dont une etait a urne ct deux a meme la fosse. Les tombe!l
renfermaient Ies ossements calcines d'individus incinere en dehors de la necropole.
Grace a la ceramique et la fibule trouvee dans l'urne de la tombe no. 1 on peut
dater la necropole en n• siecle n .e. Les materiaux archeologiques mis au jour·
le rite et le rituel funeraires, concourent a montrer que la necropole de Leu P
appartenu a la population autohtone en voie de romanisation.
33. I. Kovrig, Die Neuptypen de Kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien, in Diss.
Pann, seria a II-a;. nr. 4, 1937, p. 1 18, pi.XVI, nr. 161 ; E. Patek, Verbreitung und
Herkunft der rămischen Fibelntypen in Pannonien, in Diss. Pann, seria a II-a ;

nr. 19, 1942, p.92.
34. I. Pe§kar, Fibeln aus der rămischen Kaiserzeit in Măhren, Praga, 1972, pl. 1 2/J
35. E. Patek, op. cit„ p. 92.
36. O. Almgren, Stiidien iiber nordeuropăische Fibelformen (Mannus Bibllothek.
32), Leipzig, 1923, p. 10.
37. I. Pe§kar, op. cit.
38. G. Popilian, Necropola daco-romană de la Locusteni, p. 85-86.
39. M. Babeş, SCIV, 22, 1971 , 1 , p. 25 şi urm.
40. Spas Maşov, Necropole thrace de l'epoque romaine pres du village Drasan.
clep. de Vra�a. în Arheologija, 17, 1975, l , p. 41-50.
41. G. Popilian, Necropola daco-romană de la Locusteni, p. 64-86.
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BUCUR MITREA
•

UN TEZAUR MONETAR DE LA AURELIAN
DESCOPERIT IN OLTENIA.
NOTA PRELIMINARA

Un tezaur monetar din a doua jumătate a secolului al III-1ea, care se
încheie cu monede de la împăratul Aurelian, constituie pentru Dacia nu
numai o raritate, dar şi un d ocument de primă mînă. El poate fi solicitat
să contribuie la clarificarea unor probleme atît de istorie locală, cit qi
de istorie generală. Pe plan local este de aşteptat aportul acestei
descoperiri în legătură cu data retragerii aureliene din Dacia, iar pe plan
general, indicaţii sau lămuriri în legătură cu campaniile lui Aurelian la
Dunărea de Jos. Amîndouă aspectele sînt de importanţă majoră, atît
pentru istoria Provinciei Dacia 1 , cit şi pentru istoria Imperiului �n aceste
dramatice timpuri.

Tezaurul care ne reţine atenţia a fost descoperit în localitatea Viişoara,
corn. Drăgoteşti, jud. Dolj, la 1 4 octombrie 1939. Ne sînt cunoscute şi amănuntele2. Pe cînd săpa o groapă în ograda locuitorului Marin Constantin,
zis Popa, fiică-sa, Maria, a descoperit un vas de lut ce conţinea monede
antice. D e îndată au fost înştiinţate autorităţile locale, care, cu forme le
gale, au luat în primire monedele.
Din această descoperke ajung la Muzeul naţional de an'tichităţi (MNA),
la data de 3 noiembrie 1 939, un numă·r de 608 monede, î n .greutate de
2 ,700 kg. La numărul de monede se .ad augă în plus „circa 40 spărturi, mici;
neu tilizabile"3.
1. Istoria României, vol. I, Bucureşti, 1960, p. 4 64 şi urm. (M. Macrea).
2. Amănuntele în legătură cu descoperirea se găsesc consemnate în corespondenţa
primită de MNA, Dosar, Arhivă, 1939, 355.
3. Confirmareâ primirii la MNA se face cu adresa nr. 359 din acelaşi an . Răs
punsul a fost redactat la Harilau Metaxa, subdirector al Muzeului, care era in
acelaşi timp şi şeful cabinetului numismatic al aceleia!?i instituţii.
7

-
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Un prim inventar al tezaurului, numeric şi pe împăraţi, a fost întocmit
de mine, în colaborare cu Constantin Preda, în anul 1 953. El a fost inte
grat în Dosarul inventar al MNA.". Recipientul de lut în care au fost
descoperite monedele nu ni s-a păstrat, iar cercetări de către MNA, la
locul descoperirii, nu cunosc să se fi întreprins.
1n localitate, după cum ne informează ştirile strînse încă de Al. Odo
bescu5, iar mai recent de către D . TuclorG, s-au găsit numeroase urme de
locuire antică.
1n cele ce urmează mă voi limita la o prezentare ele caracter general,
sintetic, a întregii descoperiri, urmînd ca un studiu amănunţit, exhaustiv,
cuprinzînd diferitele emisiuni şi portretistica imperială în cadrul dife
ritelor ateliere, cu amănuntele lor iconografice, care cer o bogată şi bună
ilustrare7, să fie făcută cu altă ocazie.
După operaţiile de curăţire, clasificare şi catalogare a exemplarelor in
trate la MNA, azi Institutul de Arheologie, s-a obţinut următoarea repar
tiţie pe împăraţi :

1 . Valerian (253-260)
2. Gallienus (253-268)

3. Salonina
4. Saloninus
5 . Postumus (258-267)
6 . Claudius al II-lea (268-270)
7. Quintillus (270)
8. Divo Claudio
9. Aurelianus (270-275)
10. Neprecizate
Total

5 exemplare
1 58
"
10
"
1
"
2
"
1 76
"
6
"
:l

260
8

+ 1 8 frag

"

"

"

629 + 1 8 frag

4. Bucur Mitrea şi Constantin Preda, Notă ele inventar, MNA, Inv. nr. 90 din
27 aprilie 1953.
6. Alexandru Odobescu, Antichităţile judeţului Romanaţi, Bucureşti, 1878, s.v.

6. D. Tudor, Oltenia romană (mai departe prescurtat OR") ed. a IV-a, Bucureşti,
1978, p. 1'22, unde tezaurul este menţionat sub denumirea de Viişoara II. Cu
acest prilej se adaugă informaţia că tezaurul a. fost descoperit „lingă biserica sa
tului". Acelaşi autor vorbeşte că în jur se află „o aşezare rurală cu ceramică
din secolele III-IV". Se mai menţionează informaţia că în colecţia pr. Marin Con6tantinescu din localitate se găsea, printre altele, şi „un bronz de la Aurelianus
(anul 272)". Ceva mai departe (la p. 1 23), face observaţia că „de o foarte mare im
portanţă este, pentru noi tezaurul descoperit la Viişoara, din păcate încă necercetat
amănunţit. Cum monedele ce conţine se întind cronologic de la Gallienus la Au
relian, am putea descoperi, pe baza determinării cronologiei celor mai recentl•
piese, un tezaur îngropat cu ocazia evacuării Daciei (în 271 sau 274 e.n. ?)".
7. A se vedea cu mult folos modul de editare a unui asemenea tezaur la Wen
delin Kellner, Ein romischer Milzfund aus Sirmium (Gallienus-Probus). Osterr.
Akademi� · der Wissensch. Phil.-hist. Kl., Denkschriften, 133 Band , Viena, 1978. In
riguroasa clasificare, pe lingă elementele ştiute şi aplicate, se ţine seama şi de
toate elementele portretistice de ordin minor în aparenţă . Şi o ilustrare în bune•
condiţii tehnice a fiecărui tip şi variantă poate. fi urmărită pe cele 20 de planşe.
Pentru monedele din timpul lui Aurelian, prezente în acest tezaur a se vedea,
op. cit., p. 20 şi urm. Pentru fineţea, aş zice chiar rafinamentul la care s-a ajuns
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In plus vreo 2 7 fragmente de mici dimensiuni ce n-au putut fi pre
cizate.
Tezaurul monetar prezentat mai sus se pretează la un amplu comentar
numismatic şi istoric. Dar, mai întîi, cîteva observaţii de natură generală.
Intreaga descoperire este formată din monede de bronz, uşor argintate.
Pojghiţa de argint rareori a mai putut fi întîlnită şi d oar pe unele exem
plare. Dar chiar şi în aceste cazuri, ea se păstrează parţial în slabe urme.
Pe marea majoritate a monedelor urmele pojghiţei de argint au dispărut,
rămînînd doar miezul care este de bronz. Denumirea oficială a acestor
emisiuni este aceea de antoniniani. Politic şi economic Imperiul roman se
afla într-o situaţie dramatică8. Hotarele lui de la Rin şi Dunăre în Europa,
precum şi cele din Asia erau asaltate de populaţii aflate în migraţie sau
de duşmani mai vechi. Ele p uneau sub semnul întrebării însăşi existenţa
Imperiului. Comandanţi de oşti energici, proclamaţi de legiuni ca împă
raţi, îşi disputau pe rînd, şi la scurte intervale, purpura imperială. Econo
mic, situaţia imperiului se afla la un punct critk. Inflaţia este ilustrată
de moneda de bronz, care mai poartă numele de antoninianus, dar conţi
nutul de metal fin, aşa cum am văzut, se reduce la o infimă pojghiţă de
argint de pe suprafaţa monedei. Sîntem în pragul unor căutări, în a�tep
tarea unor reforme, care să reînvioreze situaţia9. Durele şi continuele
lupte, din Gallia, de pe Rin, de pe Dunărea superioară, dar şi de pe cea
inferioară, la care se adaugă gravele defecţiuni din Orient, cu greu lăsau
împăraţilor răgazul pentru a încerca o redresare economică.
Pe plan numismatic, monetar, sîntem într-o vreme în care diferitele
ateliere monetare încep să se individualizeze în mod clar unele de altele.
In această vreme emisiunile monetare ale unor ateliere, bătute pentru
un anumit împărat şi descoperite într-o anumită regiune, din Imperiu,
încep să aibă o d ublă semnificaţie : atît istorică-politică, cît şi economică
militară 10.
Dar mai întîi să vedem cum se repartizează conţinutul tezaurului nos
tru, pe atelierele monetare din Imperiu, active la acea d ată.
în acest domeniu de editare, trebuie să fie amintite lucrările lui Pierre Bastien.
Ele sint numeroase şi toate importante. Mă voi 1limita să amintesc doar unele din
ele : Le monnayage de l'atelier de Lyon ... , 285-294, Wetteren, 1972 ; acelaşi autor,
Le monnayage de l'atelier de Lyon ... , 274-285, Wetteren, 1 976. Dar lucrările ace
luiaşi autor, tot pentru această vreme, continuă. Emisiunile studiate sint ilustrate
cu o exuberantă dărnicie cu toate amănuntele care permit cititorului să urmă
rească clasificarea şi succesiunea lor.
8. Pentru situaţia d i n I mperiu o orientare generală se poate afla în oricare din
lucrările care se ocupă cu istoria imperiului roman din această vreme.
9. In această privinţă a se vedea o privire generală la Jean-Pierre Callu, La
politique monetaire des empereurs romains de 238 a 3 1 1 , Paris, 1 969, p. 197-287,
unde fenomenul este urmărit în desfăşurarea lui şi a nalizat în profunzime.
10. Asupra acestui aspect a se vedea întreg materialul strîns de acelaşi autor,
op. cit., p. 248 şi urm., cu un competent comentariu.
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1
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.

-
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8
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2
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5

1

3

Obs.

2

1
119

10
2

151

6

3

-

260

18

58 4

Ateliere
identificate

0, 1 7

0,17

3,01

Tabelul de mai sus, ca de altfel şi diagrama .(fig. 1 ) , ne îngăduie să
facem observaţii, nu lipsite de semnificaţie.
In primul rînd se cuvine notat faptul că atelierul monetar din capitala
Imperiului, este vorba de Roma, continuă, pînă inclusiv în vremea lui
Claudius al II-lea1 1 , să furnizeze cea mai mare cantitate de monedă pen
tru necesităţile circulaţiei Imperiului. La prima vedere pare ciudată lipsa
emisiunilor monetare din vremea lui Aurelian din acelasi
' atelier central.
Dacă ne amintim însă că la începutul domniei acestui împărat avem de
îhregistrat o răscoală a întregului personal al monetăriei, urmată de zdro
birea ei şi închiderea monetăriei 1 �, avem întreaga e�plicaţie.
Şi tezaurul de la Viişoara reflectă şi înregistrează exact această situaţie.
După reforma monetară de prin 2741:1, atelierul din Roma va emite din
nou :monede. Dar aceste emisiuni nu sînt documentate în tezaurul nostru.
Acest fapt merită să fie reţinut, deoarece ne va ajuta la precizarea datei
cînd tez,aurul a fost încredinţat pămîntului : un terminus ante quem.
Cel de al doilea atelier monetar, cel care contribuie în m od masiv la
formarea tezaurului, este atelierul din Medi olanum, Milanul de azi. El
contribuie cu nu mai puţin de 56,500;0 din totalitatea monedelor identi
ficate. Dacă la aceste d ate statistice mai adăugăm amănuntul, nu lipsit de
semnificaţie, că aproape totalitatea monedelor lui Aurelian din acest te
zaur (2 56, din 260) au fost emise de acelaşi atelier din Mediolanum, ajun
gem la· concluzia că tezaurul de la Viişoara s-a constituit şi a venit din
centrul Imperilllui. Celelalte monetării, din Balcani sau Orient, au o con1 1 . J. P. Callu, op. cit., p. 227 şi urm.
1 2. Ibidem, p. 232.
13. Despre reforma monetară a lui Aurelian s-a scrls mult în ultima vreme.
A se vedea R. A. G. Carson, Revue Numism. VI " serie, 7 , 1965, p. 225, 235, unde
se găseşte şi bibliografia anterioară. Cf. totuşi şi J. P. Callu, op. cit., p. 232 pentru
o scurtă informare şi încadrare sintetică.
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Fig. 1 .
Viişoara, jud. Dolj . Diagrama cu repartizarea monedelor din tezaur pe
ateliere monetare.
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tribuţie cantitativ insignifiantă, ceea ·ce confirmă punctul de . vedere că
tezaurul s-a constituit în părţile centrale ale Imperiului.
Dar interesul major pe care-l prezintă acest tezaur constă în prezenţa
antoninianilor em işi de Aurelian14 şi numărul lor este impresionant : nu
mai puţin de 260 exemplare au fost identil icate, clasificate şi catalogate,
ca fiind emise de acest împărat1;-;.
14. Pentru emisiunile monetare ale lui Aurelian a se vedea Th.· Rohde, Die Mfi.n
zen cles Kaisers Aurelianus, Miskolcz, 1881-82, P. Webb, RIC, V, 1, 1927 şi Ftitz
Manns, Mii.nzkundliche und historisclie Untersuchungen ii.ber die Zeit des Jllyrer
Kaiser Aurelianus, Wiirzburg, 1 939, Informaţii generale la J. P. Callu, op. cit.,

p. 230 şi urm.
1 5 . O clasificare cronologică a tuturor monedelor din tezaur, pe monetării, eml
siuni , legende şi iconografie imperială, însoţită de o ilustrare adecvată este avută
în vedere.
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Pe monetării şi tipurile de pe revers aceste emisiuni se prezintă numeric, precum urmează :
Mediolanum16

.1

Concordia [Mili] P
Felie

.1

Saeculi s

.1

Fortuna Redux p
Genius Illy .
lovi

6 exemplare

.l

Conservatori p
j_

}

Pietas Aug s
J_
- Restitutor-ientis
- Restitutori entis .Lp
Romae Aeternae . Q .
.1

Victoria Aug s
Cyzicus17
Serdica1B

1

"

36
1

"

31

,.

2

"

1 19

"

8
1

.1

- Virtus Militum ?
Fortuna Redux
- lovi Conservatori

51

3

1

Total

„

„

"
"
"
"

260 exemplare

Tipurile monetare de mai sus n-au fost enumerate n umai ca să fie, de
formă. Nu. Ele au un rost m ult mai profund, mai important. Pe baza legendelor vom încerca să obţinem o datare cît mai strînsă a anilor de emi
siune. Dincolo de aceste date, în etapa cronologică următoare va fi fost
îngropat tezaurul monetar. El nu obligă în mod necesar la paras1 rea
Daciei , sau mai precis a d atei ei, ci indică data unui eveniment militar
sub Aurelian, cînd Dacia se afla sub stăpînire romană. Dar Aurelian se
afla încleştat în lupte acerbe pentru apărarea Dunării de Jos i!l.
Emisiunile monetare bătute sub Aurelian au fost cel°"cetate pe monetării
de diferiţi cercetători. Din rîndul lor, mă voi mărgini să amintesc doar
doi : pe Fritz Manns şi Jean-Pierre Callu. Primul şi-a limitat lucrarea la
studierea monografică a emisiunilor monetare ale lui Aurelian în legătură
cu activitatea lui militară şi şi-a publicat-o în 1 9392(). Cel de al doilea cer
cetător, Jean-Pierre Callu, ne-a oferit o largă sinteză în anul 1 969 cu
privire la politica monetară a împăraţilor romani de fa 238 la 3 1 1 , utilizînd,
printre altele, din plin şi descoperirile de tezaure monetare21.
16. RIC, V, 1, p. 277-281 . Cf. J. P. Callu, op. cit., p. 232.
'17. RIC, V, 1, p. 301-306, Cf. J. P. Callu, op. cit., p. 234.
HI. RIC, V, 1, p. 294-300. Cf. J. P. Callu, op. cit., p. 233.
19. Leon Homo, Essai sur le regne de l'empereur Aurelian, passim . Pentru lu
crările mai recente şi o revizuire critică a întregii literaturi a se vedea A.' Bodor,
Impăratul Aurelian şi părăsirea Daciei, Studia, historica, Cluj-Napoca, 1972, 1, p. 3-16.
20. Fritz Manns, op. cit., p. 65, Cf. insă şi RIC, V, 1 .
2 1 . J . P . Callu, op. cit.
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O remarcă se cere singură pusă în evidenţă. Observăm şi reţinem de la
bun început că deşi numărul de exemplare poate fi socotit ca numeros,
este vorba nici mai mult nici mai puţin de 260 exemplare, ateliere mone
tare în care ele au fost m onetizate este extrem de redus, doar trei : Medio
lanum, Cyzicus şi Serdica. Şi pentru a avea o situaţie a monetăriilor aces
tui împărat reamintim că în timpul domniei lui Aurelian au funcţionat,
între diferite date cronologice, atelierele din Roma, Treves, Mediolanum,
Siscia, Serdica, Byzantion, Cyzicus, Antiohia şi Tripolis22. Deci din nouă
ateliere monetare cunoscute, în tezaurul de la Viişoara avem emisiuni
abia din o treime din ele. Şi chiar această treime este doar formală-apa
rentă, căci 257 exemplare tcirca 990/o) din numărul total al monedelor lui
Aurelian au fost emise de un singur atelier şi acesta este cel din Medio
lanum. Restul de patru exemplare, emise trei de Cyzkus şi unul de Ser
dica, pălesc can titativ şi par, aparent, fără o semnificaţie deosebită.
Să încercăm să explicăm de ce nu apar emisiuni monetare şi din alte
ateliere : este vorba de o simplă întîmplare, este jocul hazardului , sau,
dincolo de acest fapt, avem de a face cu o semnificaţie istorică deosebită ?
În acest caz ea ne-ar putea ajuta sau ne-ar putea fi de folos în problema
maj oră pe care o urmărim : aceea a datării tezaurului cit se poate mai
strîns. Ne grăbim să adăugăm că nu este vorba de capriciile hazardului,
ci de un fapt istoric obiectiv. Este vorba de un număr restrîns de emisiuni
monetare, cu 1 3 legende. Mai menţionez informaţia că aceste emisiuni au
fost studiate de cercetătorul Fritz Mann, de care am mai amintit. Pe baza
i nvestigaţiilor lui, toate aceste emisiuni monetare se în cadrează între anii
270 şi vara lui 272'.!:1. La fel şi emisiunile din monetăriile de la Cyzicus24
şi Serdica2:i.
Lipsa d i n tezaur a monedelor lui Aurelian emise după reforma din 274
ne indică îngroparea lui înaintea acestei date. Pe de altă parte, lipsa emi
siunilor monetare ale aceluiaşi împărat, de tipul SOLI INVICTO sau
ORIENS AVG, emise, după Fr. Mann, cam prin 27326, ne pot arăta consti
tuirea anterioară acestei date. Ascunderea în pămînt a tezaurului este de
atribuit celei de a doua jumătăţi a anului 272 sau primei părţi a celui
următor.
Descoperirea monetară de la Viişoara, aşa cum am amintit mai sus,
ridică cel puţin două probleme majore. Prima şi cea mai importantă pen
tru noi este aceea care se referă la cronologia părăsirii Daciei . Cu alte
cuvinte, ce ne aduce n ou, sub acest raport, documentul amintit şi prezen
tat mai sus ? în al doilea rînd, dar nu în cel din urmă, este încadrarea lui
22. Ibidem, p. 230-236.
23. Fr. Manns, op. cit„ p. 26 şi urm. O parte din emisiunile monetăriei Medio
lanum sînt şi serii mai vechi, din etapa cronologică anterioară. Faptul este normal .
obişnuit.
24. I bidem, p. 25.
25. Ibidem, p. 46.
26. Ibidem, p. 44 şi urm.
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în istoria generală a vremii : în ce măsură contribuie el la elucidarea, fie
şi parţială, a campaniilor militare ale lui Aurelian în luptele duse de el
la Dunărea de Jos.
Incepem cu prima problemă : cea a părăsirii Daciei. ln această privinţă
în lucrările de specialitate au fost exprimate păreri diferite. Unii cerce
tători susţineau că părăsirea Daciei s-a întîmplat în anul 2 7 1 27, iar alţii,
în anul 27528. Prima dintre opinii a fost adoptată în lucrările de anver
gură şi, în general, mai este folosită şi azi29• S-au exprimat şi îndoieli şi
rezerve. Mai mult, s-au făcut şi noi propunerFl0. Şi discuţiile continuă, şi
desigur nu se vor opri aci. Ele vor continua. Problema ca.re ni se pune este
aceea de a preciza ce aduce nou în această privinţă descoperirea de la
Viişoara ? Prin datarea celor mai ·recente emisiuni, potrivit părerilor lui
F. Manns, în vara lui 272, reiese că la da'ta aceea Dada se af1a sub stăpi
nire romană. Deci, părerea mai veche, cu părăsirea ei în anul .2 7 1 , este
astăzi depăşită şi trebuie abandonată. Retragerea aureliană a avut loc
după această dată. Nu este nici locul, nici momentul să intrăm acum şi
aici, în nişte discuţii care sînt pe cît de ample, pe atît de spinoase. Inre
gistrăm sec glasul documentului monetar. Şi el este clar, elocvent şi con
vingător. Vorbeşte de la sine.
In ceea ce priveşte importanţa mai generală a acestor descoperiri , în
cadrul politico-militar al lui Aurelian, Viişoara aduce un element nou.
Aparent de-o importanţă secundară şi ştearsă. Dar, aceasta numai la prima
vedere. Viişoara precizează geografic pentru prima oară, dar nu este sin
gura, regiunea, ba mai mult şi l ocalitatea precisă , unde au avut loc unele
lupte ale lui Aurelian la nordul Dunării.
Problemele : cu cine, cu ce populaţii şi la care din date din scurta, dar
zbuciumata domnie a lui Aurelian va trebui raportată îngroparea tezau
rului ·Ce ne preocupă, vor necesita discuţii ample ulterioare31•
Pentru moment mă rezum să comunic primele date care mi se par
esenţiale.
Addenda

Mai sus am prezentat şi comentat monedele din tezaurul de la Vi işoara
ajunse în colecţiile MNA. Cercetările colegului G. Popilian mi-au semna
lat, mai intîi verbal, la Craiova, iar apoi, la 1 1 decembrie 1 982 şi prin
scris, un lot de alte 1 8 monede provenind în mod sigur din acelaşi tezaur
şi care mi-au rămas mie necunoscute.
27. M. Macrea, Istoria României, vol. I, 1960, p. 464 şi urm
28. A. Bodor, loc. cit., p. 16.
29. Vezi nota 28.
30. A. Bodor, loc. cit.
3 1 . Stadiul actual al problemei, la A. Bodor, loc. cit.
32. Legendele reverselor, cuprinse în paranteze drepte au fost completate de
mine, după identificările lui G. Popilian, spre a se vedea cu ce ·. tip monetar avem
de a face. Emisiunile se încadrează cronologic, după Manns, p. i 28 şi urm., în ace
iaşi perioadă : toamna 271
vara 272.
-
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Informaţia, care în sinea ei este o contribuţie a cercetătorului craiovean,
pentru care-i exprim calda mea recunoştinţă, o reproduc în î ntregime.
Mai adaug amănuntul că în calculele noastre, număr, procentaje, dia
grame etc., aceste monede n-au putut fi cuprinse. Dar ele nu modifică cu
nimic cadrul general cronologic. Ba chiar îl confirmă prin încadrarea lor
în rîndul monetăriilor şi tipurilor tezaurului.
„Monedele se află în colecţia Ilie Constantinescu, Caracal şi au fost
achiziţionate la 20 octombrie 1 939 de la învăţătorul Toma Ghiţă din Vi
işoara.
Gallienus

1.
2.
3.
4.

Roma, ţ RIC, 1 6 3 ; Coh2, 72.
Siscia, t RIC, 558 ; Coh2, 73-74.
Siscia, � RIC, 558 ; Coh2, 73-7 4.
Asia, ţ RIC, 6 1 2 ; Coh2, 1 245.

Claudius al II-lea.

5.
6.
7.
8.

Roma,
Roma,
Roma,
Roma,

ţ
ţ
ţ
ţ

RIC,
RIC,
RIC,
RIC,

18
36
66
79

;
;
;
;

Coh2,
Coh2,
Coh 2,
Coh2,

21.
87.
160.
1 98.

Aurelianus

9.
1 0.
11.
12.
1 3.
14.
15.
16.
17.
18.

Mediolanum 1<\ RIC, 1 4 1 [RESTITVTOR ORIENTIS]
Mediolanum ţ RIC, 1 4 9 [VIRTVS AVG . ] .
S iscia ţ RIC, 220 [FORTVNA REDVX] .
Siscia t RIC, 2 2 0 [FORTVNA REDVX ] .
Siscia � RIC, 2 2 7 i[IOVI CONSERVATORi l .
Siscia ţ RIC, 2 2 7 [ IOVI CONSERVATORI].
Siscia ţ RIC, 227 iflOVI CONSERVATORI].
Siscia t RIC, 233 [RESTITVTOR ORIENT] .
Siscia ţ RIC, 234, [RESTIVTOR ORIENTIS] .
Siscia .(, RIC, 234, [RESTITVT ORIENTIS]".
UN TRESOR MONETAIRE D'AURELIEN
DECOUVERT EN OLTENIE
BUCUR MITRE.A

Le tresar de Viişoara-Drăgoteşti, dep. de Dolj, a ete decouvert en 1 939. Le Musee
National des Antiquites a recupere 647 antoniniens qui s'echelonnent de Valerien
a Aurelien : Valerien (5) ; Gallien (15B+ 1B fragm.) ; Salonina (10) ; Saloninus (1) ;
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Postumus (2) ; Claude II (1 76) ; Quintillus (6) ; Divo Claudio (3) ; Aurelien (260) ;
non precisees (8). En ce qui concerne Ies ateliers monetaires en peut noter que
les emissions de Mediolanum dominent (330 = 56,5 % ), suivies par celles de Rome
(21 7 = 37, 1 60/e) . Les ateliers de Siscia, Viminacium, Cyzicus, Serdica etc. ont eu une
pauvre contribution. Numeriquement sont Ies antoniniens d'Aurelien qui dominent :
260. La presque totalite des antoniniens d'Aurelien ont ete frappes â Mediolanum
Les legendes de rv. des monnaies, citees par moi au-dessus, sont datees par Fritz
Manns de 270 â l'ete de 272. Le tresor a ete enfouis en cette annee, dans un com
bat contre Ies Gotes ou Ies Carpes. Par consequence, en 272 la Dacie etait encore
une province romaine, mais pour et autour de la quelle on menait des combats
acharnes.
Les recherches du au mon collegue, G. Popilian, ont supplementees le n-os des
monnaies du tresor avec autres 1 8 exemplaires. Elles ont ete conservees dans la
collection Ilie Constantinescu, Caracal.Le nouveau lot s'integre parfaitement dan�
le cadre chronologique du tresor .
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TOMA RADULESCU
•

TEZAURUL MONETAR DE LA MORUNGLAV-OLT
(SEC. XVI-XVII)

Tezaurul monetar pe care-l prezentăm a fost descoperit în primăvara
anului 1955 de un sătean din comuna Morunglav (Olt), pe o potecă ce
leagă Morunglavul de Căluiu, în imediata apropiere a primei localităţi,
şi parţial a fost recuperat de specialiştii Muzeului Olteniei care s-au depla
sat la faţa locului cu această ocazie. În prezent tezaurul face parte din
colecţia numismatică a Muzeului Olteniei (inventar nr. 7724). Din cerce
tările făcute cu acest prilej rezultă că tezaurul a fost depozitat într-o
pungă de piele care cu timpul a putrezit. Tezaurul este compus d i n 24 de
piese (18 taleri olandezi şi 6 piese de achtenwintig ale oraşului Embden
din cercul Westfalia). Lista lor este următoarea :

I . CONFEDERAŢIA. OLANDEZA
Holland
1-3. Taleri, 1 5 7 6 . Av. MO(neta) NO(va) ARG(entea) 1 5-76 .
ORDIN(ens) HOL(land) ; după fiecare cuvînt cite u n x , legenda între
două cercuri perlate. În cîmp cavaler pe jumătate, cu coif cu penaj, cui
rasă, eşarfă, cu braţul stîng în şold, iar în mîna dreaptă ţine un capăt al
eşarfei ; jos - scut drapat avînd în cîmp leul olandez.
Rv. Semnul monetăriei din Dordrecht (un trandafir), CONFIDENS
D(omi)NO NON MOVETUR, după fiecare cuvîn t cite un x, legenda
între două cercuri perlate. ln cîmp leul olandez.
4. Taler. Av. şi Rv. ca mai sus, anul emiterii 1 5 8 . . , ultima cifră ştearsă.
.

Campen şi Holland
5. Taler, fără an (1 582- 1 586). Av. MON(eta) ARG ,entea), R(eipublicae),
IMP(erialis) CAMP(endisen) VA(lore) HOL(landi), după fiecare cuvînt cite
un x, legenda între două cercuri perlate. În cîmp ca mai sus.
Rv. ca mai sus, dar cu semnul monetăriei din Campen .
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Utrecht
6. Taler, 1623. Av. Semnul monetăriei din Utrecht, scut cu armele ora
şului, MO(neta) ARG;entea) PRO(vinciarum) CON-FOE(derati) BELG(ii)
TRAI(ectis). In cîmp ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar anul 1 623.
7. Taler, 1 6 38 . Av. Ca mai sus, însă scutul cu armele oraşului Utrecht
se află la sfîrşi tul legendei.
Rv. Ca mai sus, dar după fiecare cuvînt din legendă cite u n punct, anul
1 638.
8. Taler, 1 644. Av. Scut cu armele oraşului şi semnul monetăriei din

Utrecht, MO(neta) ARG(entea) PRO(vinciarum) CO-N(f)OE(derati)
BELG(ii) TRA1(iectis) . În cîmp ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, anul 1 644.
9. Taler, prima jumătate a secolului XVII (anul emiterii şters). Av. şi
Rv. ca mai sus.
Geldern
1 0 . Taler, 1632. Av. MO(neta) ARG(entea) PRO;vinciarum) CO-NF(oede
rati) BEL(gii) GEL(dern), cruce (semn monetar), legenda între două cercuri
perlate. în cîmp ca mai sus.
Rv. Ca nr. 7-9, dar anul 1 6 32.
1 1 . Taler, 1640. Av. MO(neta) ARG(entea) PRO(vinci!lrum) CO-(n)
FOE(derati) BE(lgii) GEL(dern). În cîmp ica mai sus.
Rv. Ca mai sus, anul 1 640.
12. Taler, 1 643. Av. MO(neta) ARG(entea) PRO(vinciarum) C(on)
FOE(derati) BELG(ii) GEL(dern). în cîmp ca mai sus.
Rv. Ca m ai sus, anul 1 643, dar la legendă DON în loc de DNO.
1 3. Taler, 1 648. Av. MO(neta) AR(gentea) PRO(vinciarum) CON
FOE(derati) BELG(ii) GEL(dern). In cîmp cavaler pe jumătate care ţine
eşarfa în ambele mîini, la bază se află un scut drapat, avînd în cîmp leul
olandez.
Rv. Ca nr. 7-1 1 , dar anul 1 64 8
Westfriesland

1 4 . Taler, 1 623. Av.

MO(neta) ARG(entea) PRO(vincfarum) CON
FOE(derati) BELG(ii) WEST(frisia). În 'Cimp la fel ca la nr. 1-1 2 .
Rv. C a m a i sus, anul 1 623.
15. Taler, 1640. Av. şi Rv. ca mai sus, dar la începutul legendei rever
sului semn monetar (o ancoră), anul 1 640.
1 6 . Taler, 1 646. Av. şi Rv. ,ca mai sus, dar la legenda aversului
WESTF(ri sia), anul 1 646.
17. Taler, 1 646. Av. şi Rv. ca nr. 14- 1 5.
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Zwolle
1 8 . Taler, 1649, Av. MO(neta) ARG(entea) CIVITA(tis) ZWOL(lensis)
A(d) L(eg.es) IMP(erii), legenda intre dooă cercuri perlate. In cîmp ca mai
sus, însă la bază se află un scut drapat, cu armele oraşului Zwolle (scut
mic cu o cruce).
Rv. Semn monetar D A : PACEM : D(omini) IN DIEBVS NOST(ris) 1649,
după fiecare cuvînt cîte două puncte, legenda între două cercuri perlate .
ln cîmp leul Olandei spre stînga.
II. EMBDEN

Ferdinand II ( 1 6 1 8-1 637)

1 9-20. Piese de achtenwintig, fără an. Av. FLOR(enus) ARGEN(teus)
CIVITAT(is) EMB (den), legenda între două cercuri perlate. In cîmp se
află scutul încoronat al orasului Embden.
Rv. FERDINAN(dus) ROM(anorum) IMP(erator) SEM(per) AVGV(stus),
legenda între două cercuri perlate. In cîmp vultur bicefal habsburg cu
glob cruciger, avînd înscris în interior cifra 28.
2 1 . Piesă de achtenwintig, fără an. Av. şi Rv. ca mai sus, însă la legenda
reversului SEMP, litera N de la Ferdinandus este i nversată.
22. Piesă de achtenwintig, fără an. Av. şi Rv. ca mai sus, dar la legenda
aversului CIVITA(tis) EMBD(en) şi la legenda reversului ca la nr. 1 9-20,
însă AV(gustus).
Ferdinand III (1 637-1657)

2 3-24. Piese d e achtenwintig, fără a n . Av. c a la n r . 1 9-20. Rv. FER
DINAN(dus) III ROM(anorum) IMP (erator) SEM(per) AVG(ustus), restul
ca la nr. 1 9-20.
Cele 24 de piese ale tezaurului se repartizează astfel : Holland - 4 piese
(taleri), Campen şi Holland - 1 piesă (taler) , Utrecht
4 piese (taleri),
Geldern
4 piese (taleri), Westfriesland - 4 piese (taleri), Zwolle 1 piesă ltaler), Embden
6 piese (achtenwintig).
Talerii emişi pentru Holland în monetăria de la Dordrecht (nr. 1-4)
prin legenda lor amintesc de acordul de la Gand stabilit între provinciile
din nord şi sud prin care se angajau să lupte în comun împotriva Spaniei.
Provinciile din nord vor continua lupta şi în 1 579 formează Uniunea de la
Utrecht, iar în 1 5 8 1 se constituie Republica Olandeză 1 .
Talerul nr. 5 este bătut î n oraşul imperial Campen, aşa cum arată şi
legenda şi castelul de la revers2•
Talerii provinciei Utrecht (nr. 6-9) sînt bătuţi în monetăria de la
Utrecht.
-

-

-

1. A. Engel, R. Serrure, Traite de numismatique moderne et contemporaine, I .
epoque moderne (XVI-XVIII siecles), Paris 1897, p. 64-65.
2. Deutschen Bundesbank, Deutsche taler von den Anfangen der Taler prăgung
bis zum Drei Bigjahringen Krieg aus cler Munzensammenburg, Frankfurt am
Mein, 1 974.
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Piesele emise pentru provincia Geldern (nr. 1 0- 1 3) sînt bătute în mo
netăria de la Hardewik, aşa .cum arată crucea treflată de la sfîrşitul legen
dei aversulufl.
Legenda aversului talerului emis la Zwolle (ad leges imperii) aminteşte
de reforma monetară a contelui de Leichester (-! august 1 5 86), care dădea
dreptul provinciilor olandeze la emisiuni monetare după sistemul adoptat
de Imperiul german.
Piesele oraşului Embden (achtenwintig) de la Marea Nordului, nu
departe de Olanda, au o circulaţie destul de i ntensă în Oltenia, e:iGplicabilă
prin calitatea argintului (900%0) , cît mai ales prin intensificarea legăturilor
economice şi politice ale ţărilor române cu statele protestante antrenate
în războiul de 30 de ani. Ele sînt întîlnite în tezaurele m onetare de la
Brabova şi Şimnic-Dolj (colecţia Muzeul ui Olteniei) sau Drăgăşani''.
1n privinţa talerului olandez cu o mare putere circulatorie în întreg spa
ţiul european, pătrunderea sa pe teritoriul ţărilor române începe din ulti
mul sfert al secolului al XVI-lea, chiar de la primele emisiuni şi este întîl
nit în tezaurul monetar de la Verguleasa-Olt'i (emisiuni provincia Holland
1 576, 1 589), localitate situată la mică distanţă de Morunglav, pe valea Ol
tului , Verbiţa-Dolj (taleri Campen, Daventer şi Utrecht)1i. In prima jumă
tate a secolului al XVII-lea prezenţa talerului olandez este mai masivă ;
astfel întîlnim taleri olandezi în tezaurele de la Verguleasa-Oltî - emi
siuni Utrecht, Zwolle, Geldern , Westfriesland, Campen -, Afumaţi-Dolj8
(taler Utrecht).
Compoziţia tezaurului, unitară (numai 2 emitenţi - Confederaţia olan
deză şi oraşul Embden, două nominale mari - taleri olandezi şi piese de
achtenwintig, echivalentul a 2j:l taler i ) , perioada ele acumulare relativ
scurtă (circa 60-70 de ani - deceniul IX al secolului al XVI-iea - în
ceputul deceniului VI al secol ului al XVII-lea), îl individualizează faţă de
alte numeroase tezaure m onetare contemporane care au în compoziţie
nominaluri foarte diverse atît ca provenienţă, cit şi ca valoare sau greu
tate specifică. Pe teritoriul Olteniei mai cunoaştem un singur tezaur cu
o compoziţie unitară cu cea a tezaurului n ostru şi o perioadă de acumulare
şi mai scurtă - 4 decen ii. Este vorba de tezaurul de la Brabova-Dolj (prima
jumătate a secolului XVII) , localitate amplasată în apropierea unui drum
comercial ce pornea de la Sibi u pe valea Oltului şi se ramifica la Slatina
legînd Craiova cu Vidinul şi lumea balcan ică, şi care reprezintă unul din
capetele drumului transcontinental Vest-Est care pornea tdin Flandra spre
Frankfurt şi Praga de unde se îndrepta spre Transilvania. La fel ,şi tezau,

Bratei, D. Vestala, Tezaurul feudal din Dealul Viilor-Oradea {a doua i 1 1 mătate a secolului al XVII-iea), în Studii şi comunicări, XII, Arheologie-istoril',
Sibiu, 1965, p. 40.
4. E. Persu, După tezaure feudale descoperite în localităţile Verguleasa, judeţu/.
Olt şi Drăgăşani, judeţul Vîlcea, „Buridava" , I , Muzeul Judeţean Vîlcea, 1 972, p. :l84
5. Ibidem, p. 380.
fi. Tezaurele se află în colecţia numismatică a Muzeului Olteniei.
7. E. Persu, op. cit., p. 381-383.
8. Dinică Ciobotea, Tezaurul medieval de la Afumaţi, judeţul Dolj, Arhivelf"
Olteniei, I, HJ81, p. 85.
'.1. I.
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rul de la Morunglav este amplasat într-o zonă de i ntensă viaţă comer
cială - zona Văii Oltului, de-a lungul acestui drum comercial de deose
bită importanţă pentru economia Ţării Româneşti.
Faptul că ponderea acumulării este în timpul îndelungatei domnii a
lui Matei Basarab (ca şi la tezaurele de la Brabova, Verguleasa sau Afu
maţi) subliniază că atunci producţia de mărfuri a crescut determinînd o
participare mai activă a teritoriului românesc la c i rcuitele internaţionale
de mărfuri. Tezauru l de la Morunglav confirmă izvoarele scrise care de
monstrează participarea activă, intensă, neîntreruptă a 'fării Româneşti la
comerţul extern, cît şi cel de tranzit, că predomină econom i a de mărfuri
legată de monede, că teritoriul Olteniei, ca şi al î ntregi i Ţări Român�ti
este integrat total în vi aţa economică a lumii europene.
Considerăm că ascunderea tezaurului a fost fă:cută de proprietar (posibil
negustor, boeraş, tîrgoveţ sau ţăran mai înstărit) în condiţiile de nesigu
ranţă care marchează sfîrşitul domniei lui Matei Basarab datorate mai
ales răscoalei seimenilor, care a antrenat toate păturile sociale asuprite.
MUNZENSCHATZ VON MORUNGLAV-OLT
(XVI-XVII . JAHRHUNDERT)
TOMA RADULESCU
ZUSAMMENFASSUN G
Der Schriftsteller prăsentiert u n s einen MUnzenschatz aus d e m XVI.-XVII. Jahr
hundert, entdeckt im Jahre 1 955 im Dorfe Morunglav-Olt, zusammengesetzt aus
24 StUck, 18 Hollăndische Taler und 6 StUck achtenwintig Emisionen dcr Stadt
Embden (Westfalia).
Nach der Beschreibung jedes Stilckes bestimmt der Schriftsteller die Akumu
lationsperiode des Schatzes
8 Jahrzehnt des XVI. Jahrhunderts, fi. Jahrzehnt
des XVII. Jahrhunderts, die er mit der i:ikonomischen Politik der Walachei ver
bindet, Appropriation zu SiebenbUrgen und der Moldau, die anderen rumiinischen
Provinzen. Als Schlussfolgerung zeigt der Schriftsteller, das die Entdeckung des
Schatzes cine akzentuirtere Integration unterstreicht, des rumiinischen Dorfes im
zeitgeni:issischen Handelswechsel, sowohl in der Welt der SUd-Donau, als auch in
\Vest-und Zentral-Europa
-
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AURELIA FLORESCU
•

CARTEA ROMANEASCĂ DIN SECOLUL AL XVII-LEA
IN JUDEŢUL DOLJ

Lucrările dedicate istoriei locale, cele mai recente fiind Istoria Craiovei!,
redactată de un colectiv de autori, .şi Istoria învăţămîntului în Oltenia2,
avînd ca autori pe N. Andrei şi Gh. Părnuţă, conţin ştiri sumare referitoare
la cultura secolelor al XVII-lea �i al XVIII-iea, care a fost cercetată şi
valorificată mai puţin. ln realitate, şi în sudul Olteniei s-a dezvoltat o
viaţă spirituală remarcabilă, la fel cu cea care a existat în nordul Olteniei
în centrele Tismana, Cozia, Govora, Hurez, Bistriţa. Tipăriturile secolului
al XVII-iea au pătruns pe teritoriul actualului j udeţ Dolj începînd din
chiar acel secol, prezentul studiu propunîndu-şi să trateze două aspecte
esenţiale legate de circulaţia lor : în secolele al XVII-iea şi al XVIII-iea,
cu implicaţii directe asupra dezvoltării iconcomitente a unei vieţi spirituale
unitare pe întreg teritoriul locuit de români şi în secolul al XX-iea cu
scop de tezaurizare.
ln judeţul Dolj se păstrează un număr de douăsprezece titluri în treizeci
şi cinci de exemplare, enumerate în ordinea cronologică a apariţiei lor3 :
Antologhion, Cîmpulung, 1 643, ( 1 ), Carte românească de învăţătură, Var
laam, Iaşi, 164 3, (2), Evanghelie învăţătoare, Mănăstirea Dealul, 1644, (2),
Triodion, Tirgovişte, 1 649, (1), lndreptarea legii, Tîrgovi.şte, 1652, (4),
Eva�ghelie, Bucureşti 1 682, (6), Apostol, Bucureşti, 1 6 83, (9), Biblia, Bucu
reşti, 1 688, (2), Evanghelie greco-română, Bucure.şti, 1 693, {3) , Evanghelie,
Snagov, 1 697, (3) , Manual despre cîteva nedumeriri .. . , Kharyophylles, I.,
Snagov, 1 697, ( 1 ) , Carte sau lumină,

Maxim

Peloponesianul,

Snagov,

1699, ( 1 ) . Ele se află în prezent la .şapte deţinători : Biblioteca judeţeană cinci ; Muzeul Olteniei - patru ; Arhivele Statului Craiova - un exem
plar ; Liceul Nicolae Bălcescu - aouă : unităţile de cult - douăzeci şi
unu ; persoane fizice - două.
1. Craiova, 1977.
2. Craiova. 1977.
3. Cifra din parantezA indicii numArul exemplarelor.
8

-

Oltenia studii şi comunl.cărt - cd.
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Primele cinci titluri din care s- �u păstrat zece exemplare au fost tipă
rite între anii 1643-1 652, în prima perioadă" a tiparului secolului
al XVII-lea, trei fiind în limba română iar două în limba slavonă. Din
cele zece exemplare, numai d ou ă au circulat in judeţ în secolul al X VII-lea,
deci imediat după tipărirea lor : Evanghelia învăţătoare, Mănăstirea Dea
lul, 1 644, găsi.tă în satul Damian, comuna Sadova, şi lndreptarea legii, 'Eîrgo
vişte, 1 652, găsită în satul Bădoşi, .comuna Bratovoeşti. Acestea au fost
cele mai valoroase cărţi din cele douăzeci şi două apărute în prima jumă
tate a secolului al XVII-lea în Muntenia5, deoarece erau în limba română şi,
după cum spunea Nicolae Cartojan, „ţineau locul de predici şi care, nu aveau
nici o noimă să fie citite într-o limbă necunoscută"ti. Celelalte opt exem
plare au intrat în judeţ în perioada contemporană, cu scop de tezaurizare.
Perioada a doua din istoria tiparului secolului al XVII-lea este repre
zentată prin şapte titluri în douăzeci şi cinci de exemplare tipărite în Mun
tenia între anii 1682-1699. Dintre acestea au circulat în epocă, în judeţ,
douăzeci de exemplare iar cinci în secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Faţă
de prima perioadă, numărul ieărţilor care s-au păstrat din a doua perioadă
este cu mult mai mare ilustrînd o dezvoltare deosebită a culturii doljene
la sfîrşitul secolului al XVII-iea. Se remarcă, o dată cu pătrunderea Evan
g heliei de la 1682 şi a Apostolului de la 1683, o a �oua treaptă în procesul
de introducere a limbii române în cultul ortodox. In unele sate necesităţile
au fost acoperite cu Evangheliile tipărite la Bucureşti; în 1 693, şi fa Sna
gov, în 1697, aduse destul de repede după apariţia lor. Acestora li s-au
alăturat două exemplare din Biblia de la Bucureşti, din 1 6 8 8 - marea
operă care a încununat activitatea din epoca lui Şerban Cantacuzino şi a
inaugurat domnia lui Constantin Brîncoveanu - sinteză a unor strădanii
cărturăreşti de trei veacuri pentru transpunerea ei în limba naţională.
Majoritatea cărţilor conţin î nsemnări care ne dau posibilitatea să sta
bilim provenienţa lor, circulaţia în teritoriu, mărturie a schimbului de
valori culturaile ale românilor de pretutindeni . Din notaţiile care dau infor
maţii referitoare la motivele pătrunderii cărţilor în j udeţ şi la cei care le-au
răspîndit, reiese o politică culturală clară a domnitorilor precum şi un in

teres deosebit faţă de produsele tiparniţelor. In această irifl.Jzie de cultură
din secolele al XVII-lea şi al X.VIII-lea pînă la începutul secolului
al XIX-iea, merite deosebite au avut domnitorii Şerban Cantacuzino şi
Constantin Brîncoveanu care s-au îngrijit nu numai de organizarea tipo
grafiilor în Muntenia dar şi de înzestrarea a cît mai multe localităţi cu
produsele lor. Astfel, Evanghelia de la 1682 şi Apostolul de1.a 1683 au fost

4. Secolul al XVII-iea a cunoscut două perioade distincte in istoria tiparului :
1635-1656 şi 1673-1716 ; dat fiind că ne-am propus, în prezentul studiu, să pre
zentăm cărţile secolului al XVII-iea, Iie-am oprit la anul 1700 din cea de a doua
perioadă.
5. Cifra este redată p e baza d atelor oferite de Bibliografia românească veche,
lucrare editată de Ioan Bianu,, Nerva Hodoş şi Dan Simonescu precum şi de
Contribuţii la Bibliografia românească veche, lucrare întocmită de D. Poenaru tipă
rită la Tirgovişte in anul 1973.
6. Istorta ltteraturii române vechi, Bucureşti, 1980, p. 389.
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făcute danie de către însuşi Şerban Cantacuzino localităţilor Bîrca7, Tîr
năviţaH, Craiova0• De numele lui Constantin Brîncoveanu se leagă înzestra
rea a trei sate alăturate - Gioroc, Vîrîţi, Leu - cu Evanghelia tipărită
la Snagov în 1 697, înzestrare prilejuită de cumpărarea moşiilor Puţuri
Bratovoieşti şi a satelor amintite pentru mănăstirea Hurez 10.
Cărţile au pătruns în j udeţ şi prin cumpărarea lor de către diferite
persoane care le-au donat pentru a fi folosite în efectuarea serviciilor
către populaţie. Astfel, satul Gioroc a fost înzestrat de „titorii cei bătrîni" 11
c u o .Cvanghelie tipărită la Snagov în 1697 ; Apostolul de la 1 683 existent
la Creţeşti a fost cumpărat de egumenul Cleontie 12 ; preotul Ioan Harto
filax al Bucureştilor a cumpărat şi dăruit satului Leu o Evanghelie de la
1 6971:l ; Costantie din Bucuresti a dăruit satului Piscu Sadovei o Evan
ghelieV. de la 1 682 ; Evanghelia învăţătoare 15 de la 1 644 a fost dăruită sa
tului Drănic de „coconul Niţu" care o cumpărase, probabil, în acest scop,
de la Ştefan Cojocariu din Rojişte ; Evangheliarn tipărită la Bucureşti în
1 69 3 a fost dăruită unei unităţi din Craiova de Cîrstea fiul lui Hagi Iovi
pali din Rîmnic.
Un număr de treisprezece cărţi au circulat, în veacurile precedente,
într-un spaţiu care se întinde în afara graniţelor j udeţului Dolj, dintr-un
sat într-altul, contribuind la întărirea unităţii de limbă a poporului român.
Semnificativă este circulaţia, în Transilvania, a Cazaniei lui Varlaam ti
părită la Iaşi în anul 1 643 - exemplar aflat în prezent la Biblioteca jude
ţeană. După apariţie, ea a fost icumpărată de un anume „Vlaicu Ştefan
din Fechet"l7, apoi a ajuns la Pusta Răstolţului d e unde a fost împrumu
tată localităţii Zutor „pînă cînd i-oru fi în stare de a-şi cumpăra alta"18 ;
mai tîrziu Cazania se găsea în proprietatea lui Andrei 19, în anul 1802 l a
Stan Ioan20 i ar în anul 1 837 la Alex. Dt. Suhuc (?) din Sumuleu21. Celă
lalt exemplar al Cazaniei lui Varlaam22 a fost folosit timp de peste un
secol într-un mare centru cultural - Iaşi ; în anul 1 779 se afla în acelaşi
7. Ionescu I„ Insemnări pe cărţi vechi bisericeşti de ritual. 3. Biserica Sf. NicolaP
Dorobănţia oraşul Craiova, în Mitropolia Olteniei, 7-8 , 1 957, p. !J2ti.

8 . Cartea se află la Muzeul Olteniei Craiova.
9. f. 3-6 ; cartea se află la Biblioteca judeţeană, inv. I I I 1 027.
10. Nicolaescu-Plopşor, S. C. şi Sucu, I . Documente privitoare la moşiile Brato·
voeşti, Gioroc şi Puţuri din Dolj, Oltenia, I l), 1941, p. 16-4 1 .
1 1 . f . 1-18 ; Cartea s e află în prezent l a Arhiepiscopia Craiovei, inv. 386.
1 2 . f. 4 v ; Biblioteca judeţeană, inv. I I I 1019.
13, f. 6 v-26 ; Cartea se află la biserica din satul Bădoşi.
14. Forzaţ I I ; Cartea se află la Arhiepiscopia Craiovei, inv. 202.
15. p. 788 ; cartea se află în satul Damian comuna Sadova.
16. f. 2-4 ; Cartea se află la biserica Madona Dudu din Craiova.
1 7 . f. 140-147 ; Biblioteca judeţeană, inv. IV 1073.
18. f. 285 ; Ibidem.
19. f. 294 ; Ib.
20. f. 67 (II) ; Ib.
2 1 . f. 218 V. ; Ib.
22. Exemplarul se află la Arhiepiscopia Craiovei, inv. 307 şi a intrat în fosta
colecţie Firmilian în anul 1954.
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loc fiind legat, pentru a doua oară, cu bani adunaţi de la obştea din Vamă
datorită uzurii după o folosinţă atît de îndelungată'.!:1.
Trei exemplare din lndreptarea legii tipărită la Tîrgovişte în anul 1 652
au intrat în judeţ între anii 1 96 0-1 980. Cel de la Bi blioteca judeţeană24
se găsea, în secolul al XVII-lea la „feciorul po(pii) Pătru ot Nucet"25, în
anul 1 72 7 era în proprietatea lui Paraschiva Căplescu „ispravnic Drăgă
neştilor în satul dumnealui vel cămăraş"W iar în anul 1 8 5 2 se afla în
„oraşu Bucureşti" cînd „s-a prenoit şi s-a prefăcut"27, adică s-au completat
filele rupte şi s-a legat din nou. Celelalte două exemplare provin din două
centre vechi de cultură din Oltenia : Cozia si
. Ocnele Mari. O însemnare
pe exemplarul cu numărul de inventar 331 arată că „Pravila au fost a
sfintei mănăstiri Cozii"2B. În timpul domniei lui Nicolae Mavrogheni
(1 786-1 790), cînd ţările române au devenit teatrul operaţiunilor militare,
după izbucnirea războiului ruso-austro-turc şi ocuparea Coziei�, cartea
a fost luată de turci iar mai tîrziu răscumpărată de la ei de Mina Nechifor
Rîmniceanu. Că exemplarul nu a făcut cale întoarsă la Cozia, o dovedeşte
Lista de manuscriptele şi cărţile tipărite găsite în sfînta mănăstire Cozia,
întocmită de Alexandru Odobescu şi aduse la Ministerul Cultelor din
Bucureşti în anul 1 8 6 1 . Printre cele douăzeci de cărţi apreciate ca fiind
deosebit de valoroase, nu figurează nici un exemplar din lndreptarea
legii10. Exemplarul cu numărul de inventar 241 din lndreptarea legii se
afla „în zilele prea luminatului domn Io Constantin Vo(evo)d Brîncoveanul, leat 7 2 1 0 tl 702) fev(ruarie) 2 1 " 3 1 la Ocnele Mari.
Antologhionul tipărit la Oîmpulung în 1 643 �i Triodionul de la Tîrgo
vişte din 1 649 nu conţin nici un însemn de proprietate sau care ar putea
aduce lămuriri asupra locurilor pe unde au circulat iar Carte sau lumină
tipărită la Snagov în 1 699 conţine o însemnare32 din care se dedlliCe că în
jurul anului 1800 se afla la Neamţ.
Manualul despre cîteva nedumeriri şi soluţiuni. . . de Ioan Karyophilles,
tipărit la Snagov în 1 697, a intrat în inventarul Liceului Nicolae Bălcescu
o dată cu alte cărţi provenite de la Biblioteca Colegiului Sf. Sava din
Bucureşti.
O Evanghelie de la 1 6 8 2 din inventarul Muzeului Olteniei şi cele două
exemplare ale Bibliei tipărite la Bucureşti în anul 1 6 8 8 au circulat, după
apariţie, în judeţul Dolj . Biblia din inventarul Bibliotecii judeţene provine
,

23. f. 30-49.
24. Exemplar provenit din colecţia N. Vasilescu-Capsali aflată în Bucureşti.
25. f. 424 ; precizăm că este vorba de Nucetul de Dimboviţa conform Giurescu,
Const. C., Două monumente religioase din veacul al XIV-lea : Nucetul sau Cozta
din Vîlcea şi Nucetul din Dîmboviţa, Mitropolia Olteniei, 1-4, 1961 , p. 38-49.
26. f. 424 V.
27. Forzaţ I I .
2 8 . f . 424
29. lb .
:10. Odobescu, Alexandru, Opere, voi. II, Bucureşti , 1967, p. 429.
:n . p. 476.
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de la Fundaţia Al . şi Aretia Aman33 dar, înainte de a intra în cunoscuta
colecţie, a fost folosită în vreunul din satele judeţului urmînd calea Apos
tolului de la 1 6 8 3 provenit de la Creţeşti. La fel, Biblia din inventarul
Lkeului Nicolae Bălcescu, achiziţionată în 1 878 cu 60 de franci34, se afla
într-unul din satele judeţului în anul 1 797 „în zile(le) prea luminatului
domn Io Costandin (Hangerli, n.n.) Voivod"3:-i.
E.o;; te greu de crezut că, în s ecolul al XVII-lea, în raza teritorială a actua
lului judeţ Dolj au existat numai cele douăzeci şi două de cărţi care s-au
păstrat pînă astăzi. Erau cunoscute, încă din secolul al XVI-lea, în regiu
nea sudică a Olteniei ·centrele culturale de la Jitianu, Coşuna sau Buco
văţul, Segarcea, Sadova, Creţeşti ş.a. In lucrarea Fundaţiunile religioase
ale Olteniei3G, I. Donat remarcă existenţa lor ca şi a altora precum Bistreţ,
Boanta, Mischii, Greceşti, Rojişte, Preajba, Dîlga, Sălcuţa, Trocaia, Popîn
zăleşti, Teslui. Numărul lor a fost mai mare dar, în secolele al XVII-lea şi
al XVIII-lea, în urma războaielor purtate pe acest teritoriu între ruşi, turci
şi austrieci, în urma invaziilor şi a jafurilor repetate ale cetelor de turci
din sudul Dunării, ele au fost părăsite, ruinîndu-se treptat. Cărţile care
le aparţineau au avut aceeaşi soartă. Spre exemplu, lndreptarea legii, ti
părită la Tîrgovi.şte î n 1 652, care se afla la Segarcea ffn secolul al XVII-lea,
a fost semnalată de curînd în judeţul Arad:n, iar la sfîrşitul secolului
al XVII-lea circula prin Banat ; o Evanghelie tipărită la Bucureşti în 1 682
a fost transferată temporar, împreună cu mai multe cărţi, spre sfîrşitul
secolului al XVII-lea, din satul Bîrca38 la Bistreţ datorită unui incendiu.
Cărţile din secolul al XVII-lea şi o mare parte din însemnările de pe
ele se constituie într-o mărturie preţioasă pentru dovedirea existenţei
unor centre culturale mai vechi decît cele cunoscute pînă în prezent în
judeţul Dolj. Astfel sînt satele Drănic şi Ostroveni care în anul 1 7 9 1 îşi
împrumutau o Cazanie prin intermediul unui „grămătic David"39, Bîrca
şi Bistreţ40 care înainte de anul 1 729 adăposteau pe rînd o .Evanghelie de
la 1 682
circulaţie provocată de un incendiu, Preajba"1 şi Puţuri42 unde,
-

32. f. 1-2 ; Cărţile se află la Arhiepiscopia Craiovei.
33. Nica, Gabriela şi Nedelcea, Tudor, Manuscrise şi cărţi vechi. Catalog. Craiova, 1977.
34. Coperta II interior.
35. f. 4 nenumerotată.
36. Arhivele Olteniei , '1936, p . 266-268.
37. Valori bibliofile româneşti din colecţii arădene, Catalog. Arad, 198 1 .
3 8 . Ionescu, I . Art. cit., Mitropolia Olteniei, 7-8, 1957, p. 526.
39. f. 231 ; Catagrafia Episcopiei Rîmnicului, Mitropolia Olteniei 5-6 ; 1965,
p. 441-442.
40. Se cunoaşte că biserica din Bîrca a fost construită între anii 1 801-1803 (Stoi
cescu, N., Bibliografia, I . p. 88).
41. Creţeanu, Radu, Schituri oltene necunoscute, Mitropolia Olteniei 1-2, 1963,
p. 46, 50-51, 75-76.
42. Biserica Sf. Gheorghe Nou din Craiova a fost construită de zid în anul 1 755,
dar pe locul alteia de lemn, ce fusese ridicată în 1 722 (Anuarul Mitropoliei Olteniei,
Craiova, 1 941, p. 159-160). Cartea în discuţie provine de la Puţuri, avînd însemnări
semnate de „Spiridon ieromonah ot Puţuri". Vezi şi Creţeanu, Radu, Schituri ol
tene necunoscute, Mitropolia Olteniei, 1-2, 1963, p. 42-4-1.
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imediat după tipărire, a apărut cite o Evanghelie de la 1 693, satele Vîrîţi43
şi Gioroc44 u nde, destul de repede după apariţie se afla cîte un exemplar
din Evanghelia de la 1 697.
Din însemnările de pe cărţi rezultă prezenţa şi în judeţul Dolj, în seco
lele al XVII-lea şi al XVIII-lea, a unor grămătici, logofeţi, scriitori, das
căli care scriau în limba română cu caractere chirilice. Titlul de logofăt
întîlnit mai des era purtat de cunoscătorii de carte, laici, care erau anga
jaţi să copieze diverse documente şi chiar să înveţe pe alţii să scrie şi să
citească. Ei au notat impresiile despre diverse evenimente din viaţa lor
sau a oamenilor din jur, notaţii care se constituie în adevărate documente.
Astfel sînt „dascălu din Creţeşti, Vladu" care semna, în anul 1 7 1 5 , pe
Apostolul de la 1683, logofătul Radu care şi-a lăsat semnătura într-o pro
poziţie neterminată pe Evanghelia învăţătoare45 din 1 644, carte găsită în
satul Damian, Drăghici din Craiova „biv logofăt za vist(erie)"4G semnat în
anii 1 764- 1 765 pe un exemplar din lndreptare a legii ce a ci:riculat la Tîm
bureşti, pe moşia unor descendenţi ai familiei Caleţeanu . Di ntr-o notă'•7
făcută pe Evanghelia învăţătoare de la 1644 avem ştiri despre „logofătu
Ştefan Cojocariu ot Rojişte" care a cumpărat cartea în anul 1 79 1 . Despre
„Matei dascălu ot Craiova"48 aflăm din Evanghelia de la 1 6 9 7 , pe care o
legase în anul 1 834 pentru locuitorii satului Bădoşi. Apostolul de la 1683,
provenit de la Creţeşti, conţine dteva nume de „învăţători" care au acti
vat între anii 1 7 1 5-1 825 : alături de dascălul Vlad, citat mai sus, îşi scriu
numele, în anul 1 8 2 1 , „logofătu Miuţă sin Preda logofătu"'•9, iar în anul
1 8 2 5 „logofătu Gheorghe"50 din Craiova. Şi mai concludentă este însem
narea făcută de u n tînăr, Alexandru, în anul 1 8 1 4 : „şi am scris eu ( . . . )
cînd am învăţat pre acest Apostol cînd am fost de cincisprezece ani"5 1 .
Despre „grămăticu David ot Ostroveni"52 .care luase o Cazanie d i n satul
Drănic înainte de anul 1 79 1 aminteşte însemnarea făcută pe o Evanghelie
învăţătoare tipărită în anul 1 644, ajunsă în prezent în sat u l Damian. în
semnarea de pe Evanghelia de la 1693 datorată lui „Gheorghe dascălu ot
Preajba" poate fi o d ovadă că şcoala înfiinţată de Hagi Stan Jianu, cu
noscută a fi prima din Muntenia, întreţinută prin contribuţia locuitorilor,
era încă în activitate în anul 1 8 1 45:1.
43. Din Catagrafia de la 1838 se cunoaşte că biserica din satul Vîrîţi a fost
„făcută din nou" de Chiriac Jianu în 1735. Vezi şi Câncea, Ioan V., Biserici din
'
Craiova şi împrejurimi, Oltenia, 1941, p. 1 211 .
44. f. 1-18.
45. f. 37 v-38.
46. f. 71 şi 159.
47. p. 788.
48. Forzaţ I.
49. f. 139.
50. f. 100 v.
5 1 . f. 18 V.
52. p. 231.
53. Donat, I., Cîteva şcolt de sat in Oltenia înainte de 1800, Arhivele Olteniei,
1931, p. 320-322.
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Insemnările de pe cărţi se adresau unui cerc m ai larg de cititori, ceea
ce constituie o recunoaştere a faptului că existau, în sate ca şi în Craiova,
tineri şi vîrstnici, ştiutori de carte. Astfel, aproape fiecare notă se termină
cu o formulă, foarte puţin .diferită de la o carte la alta, de genul „cei ce
vor ceti să mă pomenească", alături de îndemnul pentru păstrarea cărţii.
Succinta analiză a tipăriturilor din secolul al XVII-lea existente în ju
deţul Dolj ne permite să concluzionăm că :
1 . In secolul al XVII-lea, în judeţul Dolj, ca pe intreg teritoriul locuit
de români, limba slavonă din tipărituri a fost înlocuită treptat cu limba
română, care era i nstrumentulJ. de comunicare între locuitori, prin pă
trunderea tipăriturilor de la Govora, Mănă1stirea Dealul, Tnrgovişte, Bucu
reşti, Snagov - toate din Muntenia.
2. Cărţile tipărite în limba română, Evanghelia învăţătoare, Mănăstirea
Dealul, 1644, lndreptarea legii, Tîrgovişte, 1 6 52, Apostolul, Bucureşti,
1683, au fost folosite pentru învăţătura tinerilor, au servit la educarea
clericilor şi mirenilor, prin preceptele pedagogice şi recomandările de bună
purtare pe care le cuprindeau.
3. Incepînd din a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi în secolul
al XVIII-lea, învăţătura de carte a cunoscut o mai mare răspîndire în Cra
iova şi în satele Preajba, Damian, Rojişte, Bădoşi, Tîmbureşti, Creţeşti,
Gioroc, Bîrca, Bistreţ, Castranova, Puţuri, Rae\i, Melineşti, Ghindeni,
Segarcea din judeţul Dolj .
4. Spre sfîr.şitul secolului al XVII-lea şi în judeţul Dolj a pătruns in
fluenţa grecească, dar cu rază limitată de acţiune, în cîteva centre mar
cate prin existenţa Evangheliei greco-române apărute la Bucure1?ti în anul
1 693.

LE LIVRE ROUMAIN AU XVII-LEME SIECLE
DANS LE DEPARTEMENT D U DOLJ
AURELIA FLORESCU
R:E:SUM;E
L'article presente un nombre de 1 2 titres de livres imprimes au XVII-i�me si�cle
qui sont conserves dans le departement du Dolj.
Ces exemplaires constituent de precieux temoignages sur le developpement d'une
vie spirituelle semblable dans Ies trois provinces roumaines.
Le principal aspect releve par l'auteur c'est le remplacement graduel de la
langue slavone (?) par la langue roumaine dans Ies livres imprimes.
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LUCHIAN DEACONU
•

FĂURIREA STATULUI NAŢIONAL UNITAR ROMAN 
PREOCUPARE CENTRALA A PRESEI DIN OLTENIA
DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI
AL XIX-LEA ŞI PRIMELE DECENII
ALE SECOLULUI XX

Tratarea acestei teme impune luarea în consideraţie a puternicelor tra
diţii ale luptei pentru constituirea statului naţional unitar român, luptă
la care, asemeni tuturor provinciilor româneşti Oltenia a avut o contribuţie
importantă de-a lungu l întregii istori i. Nu fără temei ziarul unionist
„Vocea Oltului" d i n 7 mai 1857 preciza în articolul Uniune - progres, re
ferindu-se la ideea u nirii românilor într-un singur stat ca idee perma
nentă a evoluţiei poporului nostru : „Citiţi istoria românilor. Citiţi orice
pagină dintr-însa veţi voi : fie aceea scrisă în caractere de sînge sau cu
litere de aur, în marmură sau pergament, în tăria murilor (zidurilor n.n.)
sau în sinul undelor, voi veţi citi acolo desigur o vorbă care vă va împlea
i nima de iubire, de credinţă şi de speranţă ; veţi citi : Unire ! Unire ! şi
i ar Unire ! ".
Continuînd, Gheorghe Chiţu, înflăcărat luptător pentru unirea români
lor, scria : „Ideea u nirii . . . datează la români din cea mai bătrînă antichi
tate, de aceea se află înscrisă pe fiecare pagină a istoriei noastre, cînd
învingătoare, cînd învinsă şi totdeauna în luptă".
Unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti, punerea bazelor statului naţional
român modern, a fost considerată de patrioţii u nionişti olteni ca o primă
etapă a procesului istoric de făurire a statului n aţional u nitar român, efor
turile lor fiind îndreptate cu stăruinţă şi perseverenţă spre Tealizarea de
săvîrşitei uniri a tuturor românilor. Prezentă alături de preocupările pen
tru modernizarea statului român modern, de cîştigarea i ndependenţei
depline, problema unirii cu ţara a provinciilor străvechi româneşti care se
aflau încă sub domin aţie străină se regăseşte în activitatea zilnică a pa
trioţilor şi oamenilor politici olteni. Pronunţîndu-se în şedinţa Camerei
din 21 mai 1868 pentru construirea de căi ferate, deputatul oltean
Gheorghe Chiţu sesiza atît importanţa economică a acestei măsuri cit şi
valoarea sa strategică şi politică, definind-o ca o „chestiune de viaţă sau
de moarte". Cîteva luni mai tîrzi u, la 12 decembrie 1 868, acelaşi deputat
argumenta necesitatea cheltui elilor pentru subvenţionarea presei în ve
derea demonstrări i drepturilor naţionale ale poporului român şi pregătirii
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poporului pentru desăvirşirea unităţii statale. „Ştiţi domnilor - declara
Gheorghe Chiţu în şedinţa Camerei - că în România, atît în cca liberă,
cit şi în cea subjugată, în cea supusă altor puteri, dar mai cu seamă de la
reînvierea României Libere s-a deşteptat spiritul poporului, patriotismul,
dorinţa de cultură şi de lumină, şi s-a redeşteptat astfel incit trebuie să
mărturisim că, cu drept cuvînt, a început să inspire îngrijiri în inimile ace
lora care nu sînt doritori de această renaştere a României" 1 •
L a discuţia proiectului de lege cu privire l a organizarea armatei, depu
tatul craiovean a combătut poziţia celor ce cereau includerea unor preve
deri de scutire a celor ce urmau şcoli arătînd necesitatea armatei atît pen
tru apărarea integrităţii statului român cit şi în condiţiile în care ar fi fost
nevoie de ea „dincolo peste munţi" unde străinii „apasă pe fraţii noştri
români"2. Doi ani mai tîrziu, la 1 iu n i e 1 870, Gheorghe Chiţu îşi exprimă
deschis speranţa „că mîine va veni poate momentul favorabil ca România
să iasă din poziţiunea pasivă şi umilită de astăzi şi cu mîinile dezlegate,
cu braţele libere să facă ceea ce Dumnezeu îi va porunci să facă ! Poate că
mîine va veni momentul pentru ca România să fie o Românie singură, tare
I
si mare"3.
In condiţiile puternicei afirmări a hotărîrii maselor populare din Oltenia
de a acţiona pentru făurirea statului naţional unitar român, presa a avut
un rol deosebit în susţinerea drepturilor indestructibile ale poporului
român de a-şi constitui statul său suveran şi independent, în mobilizarea
maselor populare la acţiuni energice pentru unire. Presa olteană, în totali
tatea sa, in diferent de i n teresele politice pc care le slujea, liberală, con
servatoare, democrată, radicală sau socialistă, se înscrie în filonul afir
mării intereselor naţionale spre unitate şi independenţă, militînd, prin co
loanele sale, pentru drepturile naţionale ale românilor, pentru mobilizarea
opiniei publice la puternice acţiuni de solidarizare cu lupta dreaptă a fra
ţilor aflaţi sub stăpîniri străine, la lupta pentru desăvîrşirea statului na
ţional unitar român. Continuînd activitatea desfăşurată de gazeta paşop
tistă „Naţionalul", de ziarul „Vocea Oltului", periodicile : 1,Mozaicul
român", „Oltenia", „Vocea română", „Carpaţii", „Voinţa poporului",
„Patria", „Democraţia", „Clopotul", · „Reforma", „Libertatea", „Curierul
Olteniei" , „Protestarea", „Voinţa Craiovei", „Vremea" , „Provincia po
litică", „Steaua Olteniei", „Doljul", „Revoluţia socială " , „Reforma" (Cra
iova), „Vocea Severinului " , „Alarma Mehedinţiului", „îndrumarea Nouă"
(Drobeta Turnu Severin ) , „Gorjul", „Gazeta poporului din Gorj", „Cre
dinţa Nouă", „Lupta Jiului", (Tîrgu Jiu), „Gazeta Vîlcii" (Rm. Vîlcea),
„Ecoul Romanaţilor", „Ardealul" (Caracal), „Buletinul Ligii culturale",
pentru a nu aminti decît cîteva din numeroasele publicaţii care au apărut
în Oltenia în această perioadă, au militat prin coloanele lor pentru desă
vîrşirea statului naţional u nitar român.
·

1. Discursuri parlamentare şi alte mici lucrări literare ale lui Gheorghe Chiţu
publicate cu un studiu introductiv asupra vieţii şi operei sale de Gr. G. Tocilescu, I,
Discursuri parlamentare 1868-1873, Bucureşti, 1904, p. 20.
2. Ibidem, p. 45.
3. Ibidem, p. 183.
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„Vocea Oltului", Craiova, 1 857-1860.
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· Ziare craiovene care au militat pentru făurirea statului naţional unitar român.
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Publicaţii craiovene care au militat pentru făurirea statului naţional unitar român
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Ziare din Rm. Vîlcea şi Caracal care au militat pentru formarea statului naţional
unitar român
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„Ardealul", ziar tipărit la Caracal în 19 15-1916.

127

https://biblioteca-digitala.ro

OLTENIA
Astfel ciclul de articole : Europa Orientale. Starea sa presinte şi reorga
nizaţiunea sa, publicat în ziarul „Oltenia" din septembrie-octombrie 1 874,

preciza că românii „ocupă România Liberă, Transilvania pînă la Tisa,
Bucovina [ ... ]. Unirea acestor tere române trebuie să formeze un singur
statu"„_
Zece ani mai tîrziu, ziarul craiovean „Carpaţii", de-a lungul celor 288
de numere, s-a constituit într-o veritabilă tribună de afirmare a dreptului
la unire al poporului nostru, pentru apărarea limbii m aterne, a şcolii şi a
presei progresiste de peste munţi, pentru întărirea legăturilor dintre
România şi provinciile aflate sub ocupaţie străină arătind că „Numai cu
toţii (românii n.n.) ne vom apăra naţionalitatea şi drepturile, vom putea
sta ca un corp ta se citi stat n .n.) distinct în lumea orientală ; că separaţi,
supuşi vom fi totdeauna la alţii şi că nu acesta este vii torul ce ni-l pre
gătim nici nouă, nici generaţiilor viitoare""· Singura cale de dezvoltare şi
afirmare a poporului român era, aşa cum arăta ziarul „Carpaţii" din 1 1 fe
bruarie 1 884, „calea către unitate, către unire a tot ce e de ginte şi de
stirpe română în orientele european" .
Studiul de faţă nu-şi propune să abordeze activitatea desfăşurată de
societatea patriotică „Carpaţii" şi de filialele din Oltenia ale „Ligii pentru
unitatea culturală a tuturor românilor", activitate definită de marele
nostru Nicolae Iorga în m ai 1 9 1 1 , cu prilejul desfăşurării congresului de
la Craiova al Ligii culturale, drept una dintre cele mai puternice din în
treaga ţară6. Vom semnala doar cele mai reprezentative materiale publi
cate în coloanele presei oltene, materiale care au dat glas voinţei generale
a populaţiei acestei zone de a acţiona pe toate căile pentru desăvîrşirea
statului naţional unitar român. „Noi românii - scria ziarul „Reforma"
din 6 ianuarie 1891 - avem o misiune frumoasă de îndeplinit în Orient,
insă nu cu uşurinţă vom putea să o ,î ndeplinim, dacă nu vom căuta să ne
strîngem cu toţii la un loc formînd o ţară românească mare şi puternică
după cum străbunii noştri ne-o lăsaseră moştenire. Este dar timpul ca,
capitala Olteniei să se rostească şi o acţiune pe cit de energică pe atît de
prudentă să înceapă, căci suferinţele sînt la culme". Cîţiva ani mai tîrziu,
ziarul conservator democrat „Vremea" îşi preciza programul politic ară
tînd că : „Vom lupta de îndată la înălţarea conştiinţei naţionale spre a
pregăti şi înlesni viitorul unei Românii mari, unei Românii glorioase".
„Idealul nostru nu este puterea, dar o Românie mare, care să ocrotească
pe toţi românii şi să fie a românilor ; idealul nostru este o Românie .con
ştientă de drepturile şi datoriile ei, stăpînă pe destinele ei � care scăpată
de politicienii ce au monopolizat puterea, să-şi dea obolul ei la civilizaţiu
nea omenirii", preciza ziarul „Situaţiunea" din 1 1 iunie 1 895.
Existenţa unui puternic club socialist craiovean a cărui activitate s-a
materializat şi în editarea unor reviste, ziare şi broşuri socialiste, şi-a pus
amprenta asupra luptei maselor muncitoare pentru desăvîrşirea statului
4. Oltenia, I, 1 5, din 24 octombrie 1 874, p. 2.
5. Carpaţii, I, 25, din 1 februarie 1884.
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naţional unitar român. „Revoluţia socială", primul ziar socialist din ţară
care a luat această titulatură, a publicat în coloanele sale numeroase mate
riale referitoare la lupta românilor din provinciile aflate sulb ocupaţia
austro-ungară, la afirmarea detaşamentului muncitoresc din Transilvania,
la conducătorii luptei de eliberare naţională a românilor transilvăneni.
Perioada care a premers declanşarea primului război mondial a fost
marcată de o intensificare considerabilă a acţiunilor pentru desăvîrşirea
statului naţional unitar român, de organizare a unor manifestaţii de masă
în sprijinul luptei românilor ardeleni pentru unirea cu ţara. Craiova a
găzduit, în octombrie 1 9 1 5, impresionante întruniri patriotice organizate
de Federaţia Unionistă cu participarea a numeroşi oameni politici din
România şi din Transilvania printre care Take Ionescu, Octavian Goga,
Ion Cantacuzino, Nicolae Titulescu, Mişu Pop, Nae Coandă şi numeroşi
alţii. Totodată, în Oltenia s-a editat, în decembrie 1 9 1 5, ziarul „Ardealul" ,
organ al Federaţiei Unioniste din Romanaţi, ale cărui pagini au fost con
sacrate în totalitate relevării cerinţei istorice a constituirii statului naţio
nal unitar român, semnificaţiei politice a candidaturii unor transilvăneni
pentru Adunarea Deputaţilor din România. Candidatura lui Octavian
Goga la judeţul Romanaţi a fost definită de numeroşi oameni politici, în
in.terviurile publicate în ziarul „Ardealul", ca „O piatră de probă a con
ştiinţei româneşti"7, sau, aşa cum spunea Octavian Goga, ca u n „Certificat
de logodnă" prin săvîrşirea unui act constituţional ce i se da Ardealului
însîngerat. Pentru întregul popor era evident că această candidatură, ca
şi cea a patriotului Vasile Lucaciu la Galaţi, avea o semnificaţie de ordin
naţional, că ea era, în fapt, „prima piatră adusă la clădirea unirii"8. „Vo
tînd pentru Goga - scria Take Ionescu în articolul „Ce zic fruntaşii ţării
despre candidatura noastră" - în realitate se votează pentru România
Mare care azi e sinonim cu neatîrnarea României Vechi"9, iar Paul Bră
tăşanu, şeful Partidului conservator democrat din Romanaţi, preciza că :
„Octavian Goga nu e candidatul vreunui partid, el e candidatul naţiunii" 10•
Marile adunări populare de la Corabia, din 23 decembrie 1 9 1 5 , Caracal,
24 decembrie 1 9 1 5 , întrunirea de la Craiova, din 1 ianuarie 1 9 1 6 , alături
de alte manifest,aţii populare din zonă şi de telegramele primite din în
treaga ţară pe adresa Federaţiei Unioniste Romanaţi, au dat glas adeziunii
u nanime a populaţiei la acţiunile pentru desăvîrşirea statului naţional
unitar român, pentru înfăptuirea idealului milenar al unirii. Convingerea
maselor populare era că triumful î n alegeri al celor două candidaturi ale
lui Vasile Lucaciu şi Octavian Goga ar fi fost, aşa cum aprecia Barbu Şte
fănescu-Delavrancea, „Triumful istoriei noastre şi al patriei noastre, dea
pururi întregite cum fuses�. pe o clipă, în vremea lui Mihai Voievod" 11•
Buletinul Ligii culturale secţia Crafova, I, 4, din. 15 iunie 191 1 , p. 2
Ardealul, Caracal, I, 2, din 13 decembrie 1915, p. 2.
I bidem, 3, din 1 6 decembrie 1915.
Ibidem, 4, din 18 decembrie 1 9 1 5 .
1 0 . Ibidem, 6 , d i n 23 decembrie 1915, p. 1 .
1 1 . Ibidem, 1 0 , din 3 1 decembrie 1 915, p. 2
fi.
7.
8.
9.

9
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Oltenia studii şi c o m unicări
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Peste numai doi ani, idealul pentru care au luptat şi spre care au aspi
rat generaţii după generaţii s-a înfăptuit prin lupta şi voinţa întregului
popor, care a făurit statul naţional unitar român prin adunările plebiscitare
din anul 1 9 1 8. În această realizare epocală işi găsea materializate efor
turile şi presa Olteniei, ale cărei coloane sînt un adevărat barometru al
permanentei aspiraţii a românilor spre desăvîrşirea statului naţional
unitar.
LA REALISATTION DE l'ETAT NATIONAL UNITAIRE ROUMAIN
PREOCUPATION CENTRALE DE LA PRESSE d'OLTENIE
DE LA SECONDE MOITIE DU XIX-E SIECLE
ET DES PREMIERES DECENNIES DU XX-E SIECLE
L UCHIAN DEACONU
R�SUMF:
A .partir des puissantes traditions de la lutte pour l'unite et l'independance, l'au
teur de l'article fait une presentation d'ensemble des preoccupations constantes
de la presse d'Oltenie de la seconde moitie du XIX-e siecle et des' premieres de
cennies du XX-e siecle, en montrant que la lutte pour la realisation de l'Etat
national unitaire roumain a constitue une des directions principales d'action ct de
lutte des masses populaires d'Oltenie. Par Ies nombreux articles consacrees au
probleme national, la presse a contribue .ă mobiliser Ies habitants de la zone a
la lutte pour l'union de tous les Roumains, elle a represente un veritable barometre
de l'aspiration permanente de natre peuple vers la realisation de l'etat national
unitaire.

,
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OTILIA GHERGHE
•

MIŞCARI ŢARANEŞTI IN JUDEŢUL GORJ
LA SFÎRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA

In ultimele decen i i istoriografia românească a abordat constant problema
agrară din România la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
X X, realizînd sinteze şi studii de valoare cu privire la rolul şi locul ţără
nimii, marea majoritate a populaţiei ţării, în dezvoltarea economică, social
politică şi culturală a societăţii româneşti.
Cercetarea arhivelor locale ş i centrale pune în evidenţă noi şi noi aspecte
ale luptei ţărănimii pentru dreptate socială şi progres,
studiul de faţă
oprindu-se asupra unor aspecte necunoscute ale participării populaţiei ru
rale din judeţul Gorj la răscoalele şi revoltele d i n ultimele decenii ale
secolului trecut.
ln condiţiile regimului social-politic din România, la sfîrşitul veacului
al XIX-lea, regim în cadrul căruia relaţiile agrare reflectau dominaţia
economică şi politică a moşierimii,- situaţia ţărănimii s-a înrăutăţit din ce
în ce mai mult. Impovăraţi de condiţiile tot mai grele pe care le impuneau
proprietarii de pămînt, ţăranii au început Bă-şi concentreze cererile în
tr-una singură : pămînt. Au avut loc numeroase răfuieli, pe plan local, ale
ţăranilor istoviţi de pretenţiile moşierilor şi arendaşilor. Legea privitoare
la învoielile agricole, adoptată la puţin timp după reforma agrară din 1 864,
modificată de mai multe ori în deceniile următoare, împroprietărirea în
surăţeilor ( 1 88 7- 1 8 79), legile de vînzare a bunurilor statului n u au îm
bunătăţit starea ţăranului român fapt care l-a determinat să pornească la
n oi acţiuni împotriva exploatării m oşiereşti.
Potrivit datelor existente, între 1 877 şi 1 88 8 au avut loc peste 300 ac
ţiuni ale ţărănimii, d intre care 80 în Oltenia1. Majoritatea agitaţiilor �i con
flictelor izbucnite în lumea satelor erau izvorîte î n primul rînd din lipsa
d e pămînt şi din agravarea condiţiilor impuse prin contractele de învoieli
agricole.
1. Constantin Corbu, Ţărănimea din România între 1864 şi 1888, Bucureşti, 1970,
p. 194.
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Cea mai î nsemnată ridicare de masă a ţărănimii din cea de a doua ju
mătate a secolului al XIX-lea a fost răscoala din primăvara anului 1 888.
Răscoala a izbucnit mai î ntîi î n sud-estul ţării întinzindu-se cu repeziciune
în vest şi nord, cuprinzînd sate şi comune întregi . Răscoala a înregistrat
maximum de intensitate în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Vlaşca, lupte
şi frămîntări ţărăneşti s e m n a l î nd u -s e în 27 din cele 32 de judeţe cite exis
tau atunci în România:!. Pretutindeni ţăranii s-au ridicat împotriva mo
şierilor, arendaşilor ş i autorităţilor locale, au atacat cu violenţă primăriile,
au dat foc la conace, au distrus registrele în care erau trecute obligaţiile
de învoieli agricole ce le erau impuse, au trecut la împărţirea pămîntu
rilor exploatatorilorJ. Presa vremii consemna : „ceea ce cer întîi este pă
mînt. Pămînt şi iar pămînt, căci fără el (ţăranul n . n.) se simte fără viaţă,
la discreţia arendaşilor şi proprietarilor, rob"4• Durata răscoalelor ţără
neşti d i n primăvara anului 1 888 a fost de la 2-3 zile pînă la o săptămînă
şi chiar m ai mult, în funcţie de pregătirea răsculaţilor şi de rapiditatea
cu care au intervenit detaşamentele de represiune.
Răscoalele ţăranilor din Gorj nu au avut amploarea şi intensitatea ac
ţiunilor ţărăneşti desfăşurate în judeţele din jurul Bucureştiului. Dar şi
în acest judeţ, mai ales în partea de norxi, unde numărul m oşierilor era
mic, lipsa de pămînt arabil, de păşune şi de păduri, învoielile agricole în
robitoare, au agra vat considerabil condiţiile de trai ale ţăranilor. Astfel,

1888.

suferinţele ţăranilor s-au accentuat şi au căpătat proporţii culminînd cu
ridicarea la luptă din primăvara anului

I n Gorj, răscoala a fost d eclanşată de ţăranii din Logreşti-Birnici, plasa

100

Gilort, care au refuzat să semneze contractele de învoieli\ au intrat cu
forţa pe moşie, luînd

de pogoane de pămînt pe care le-au împărţit, au

atacat conacul ş i au tăiat o parte din pădure6• Alarm at de violenţa acţiunii,
la cererea moşierului C. Dumitrescu, prefectul judeţului a solicitat Mi
nisterului de Interne s ă i se pună la dispoziţie forţele necesare pentru
înăbuşirea răscoalei'. Î n raportul înaintat de Procurorul Tribuna�ului Gorj
Ministerului de Justiţie, se arată că „s-au luat măsurile cele mai energice
ca să stîrpim răul din rădăcină în acest judeţ"t<. La faţa locului s-au de

18

plasat autorităţile judeţene cu 25 de călăraşi şi cîteva compani i din Regi
mentul

Dorobanţi în vederea restabilirii ordinei. La reşedinţa plăşii,

Cărbuneşti, au fost concentraţi alţi

1 00

dorobanţi.

,

2. Damian Hurezeanu, Poziţia mişcării socialiste faţă de răscoala din 1888, în

Studii - Revistă de istorie anul XV, nr. 3, 1962, p. 559.
3. Ion Ilincioiu, Ţăranii, pămîntul şi moşierii în România 1864-1888, Bucureşti,
p. 236.
4. „Unirea", anul II, nr. J41, 2 aprilie 1888.
5. Răscoala ţăranilor din 1888, Bucureşti, 1950, p. 79.
li. Constantin Corbu, Răscoala ţăranilor de la 1888. Bucureşti, 1978, p. 153.
7. Ibidem, p. 79.
8. A rh ivele Statului Bucureşti, Ministerul Justiţiei , Direcţia judiciară dos. 26/1888,
f. 4GG.
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Referindu-se la cauzele care au dus la ridicarea ţăranilor la luptă, ra
portul Procurorului Tribunalului Gorj menţiona că : „impunîndu-le con
diţiuni mult mai grele decît în trecut, lor le este peste putinţă să se în
voiască, fiindcă atunci toată munca lor de peste i arnă ar folosi numai pro
prietarului" . Abuzurile m oşierului erau semnalate şi î n telegrama prefec
tului către Ministerul de i n terne în care se specifica : „proprietarul, prin
pretenţiile sale excesive la învoiala agricolă, a contribuit î n m are parte
la naşterea neînţelegerilor"!l. Se adaugă lipsa de pămînt, nerespectarea de
către moşier a împroprietăririi d i n anul 1 864, ţăranii fiind nevoiţi să
schimbe movila d e hotar î n folosul lor, preţul exagerat ce se percepea
pentru vitele învoite pe moşie etc.H1•
I n aceeaşi perioadă, erau semnalate „tulburările" ţăranilor din comuna
Poiana Seciuri, judeţul Gorj 1 1. Raportul întocmit şi î naintat Ministerului
Justiţiei la 12 aprilie 1 8 88 arată că, în general, cauzele nemulţumirilor
erau aceleaşi ca în î ntreaga ţară : lipsa de păşune pentru vite şi agravarea
condiţiilor de î nvoieli agricole. Ţăranii din comuna Poiana Seciuri au
atacat conacul proprietarului care, „simţind lucrurile cu o zi mai înainte,
d eja părăsise casa spre a se duce să avizeze autorităţile şi să ceară aju
tor"12. In urma ciocnirilor care au avut loc, unul dintre ţărani a fost uds13.
Deşi nu au cuprins un număr mare de comune şi nu au cunoscut violenţa
luptelor din alte j udeţe, mişcările ţărăneşti din Gorj d i n anul 1 888 repre
zintă u n moment de seamă al luptei ţărănimii gorjene pentru dreptat�
socială şi progres.
Revendicările ţărănimii nefiind soluţionate, frămîntările au continuat
ş i în anii următori , în toate judeţele ţării, culm in î nd cu revolta din toamna
lui 1 899. Sub semnul luptei pentru rezolvarea unor probleme fundamen
tale ale satelor : obţin erea de pămînt, îmbunătăţirea şi chiar anularea con
tractelor înrobitoare de învoieli agricole, urmare a abuzurilor moşierilor,
arendaşilor şi autorităţilor şi în condiţiile creşterii influenţei cluburilor
socialiste, a mişcării muncitoreşti în continuă afirmare14, răscoalele ţără
neşti d i n 1 899 s-au desfăşurat cu o violenţă spori tă . Pe lingă acestea, criza
economică în care i ntrase Români a încă din anul 1 898 s-a accentuat în

anul 1 900. Deficitul bugetar pe exerciţiul 1 899/1 900 s-a ridicat la eno rm a

sumă de 35 404 OOO lei. Incercînd să echilibreze situaţia, guvernul consPr
vator a ·contractat u n împrumut în străinătate în valoare de 1 75 OOO OOO lei .

Pentru a plăti anuitatea împrumutului şi a restabili oarecum bugetul, gu
vernu l prezidat de P . P. Carp a i nstituit în 1 900 noi impozite directe şi in
directe şi le-a majorat pe cele existente agravînd şi mai m ult si tuaţia ţă9. Răscoala ţăranilor din 1888, p . 219.
10. Ibidem, p. 467, v.
11. Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul Justiţiei, Di1·ecţia judiciară, dos. 26/.1 888,
f. 470.
1 2 . Ibidem, f. 470.
13. Ibidem, f. 472.
14. Constantin Corbu, Augustin Deac, Mişcări şi frămînţări ţărăneşti în România
la sfirşitul secolului al XIX-lea (1899-1900), Bucureşti, 1965, p. 20G.
.
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ranilor din zonele de deal şi munte15. Prin Legea impozitului asupra bău
turilor spirtoase, impozitul funciar la ha de livadă de pruni era înlocuit
cu impozitul pe gradul de alcool. Potrivit noii legi un ţăran trebuie să plă
tească pentru un pogon de livadă 64 de lei faţă de 1 0 lei, cît era impozitul
funciar la ha plătit pînă în 1 90 0 . În timpul discuţiilor purtate în Parlament
cu prilejul dezbaterii proiectului de lege, Dincă Schileru, reprezentantul
judeţului Gorj, a cerut ca toţi deputaţii să intervină pe lingă ministrul de
finanţe să retragă legea. „Cer aceasta - preciza deputatul gorjean - în
numele unei întregi populaţiuni, bîntuită de toate relele şi care din acest
produs îşi scoate pîinea de toate zilele"Hi. Cu toată opoziţia unor deputaţi,
legea a fost votată în Parlamen t şi publicată în „Monitorul Oficial" clin
8 octombrie 1 900.
Dar noul impozit al cărui caracter apăsător a fost demascat şi în Par
lament şi în presă a fost însoţit de măsuri de aplicare abuzivă . Astfel,
legea prevedea că ţăranii erau obligaţi să declare produsele lor în termen
de 30 de zile şi numai după aceea se trecea la efectuarea măsurătorilor ş i
impunerea taxelor. C u toate acestea, la numai cîteva zile d e la publicarea
legii, controlorii au trecut la aplicarea ei în regiunile pomicole. Ca urmare
a nemulţumirilor declanşate, în octombrie 1900 au început răscoalele ţăra
nilor afectaţi direct de aplicarea noii legi.
I n judeţul Gorj, unde suprafeţele pomicole erau destul de întinse, răs
coalele au început la 24 octombrie, cînd ţăranii din comuna Brădiceni
Godineşti au bătut şi izgonit pe agenţii fiscali. Peste 5 0 0 de ţărani din
satele învecinate, Godineşti, Agurizi şi Arjoci, s-au adunat î n faţa primă
riei din Brădiceni. Autorităţile judeţului, sosite de îndată la faţa locului,
nu au reuşit să liniştească pe ţăranii care „vocifereau ameninţător
(spunînd n.n.) că mai bine să treacă peste corpurile lor decît să permită exe
cutarea legii". Fiind temeri că agitaţia se va întinde şi în comunele vecine,
s-a cerut forţă armată. în după amiaza aceleiaşi zile a fost adus un bata
lion de infanterie care i-a .somat pe răsculaţi să se retragă la casele lor,
d ar ţăranii au opus o rezistenţă dîrză, folosind topoare, pietre, pari şi
chiar arme de foc, punînd pe fugă pe soldaţi, prefect şi subprefect.

In ziua de 28 octombrie, răscoala a izbucnit şi în satele : Racoţi, Arjoci,
Celeiu, Cîlceşti, Ciupercen i , Costeni şi Pocruia.

Puternice agitaţii erau

semnalate în satele din jurul oraşului Tirgu Jiu : Băleşti, Corneşti, Arcani
şi B îlti.şoarats. Autorităţile şi-au concentrat forţele pentru reprimarea răs
coalei din comuna Godineşti. în ziua de 28 octombrie au fost trimise pu
ternice forţe militare, sub comanda generalului Gigurtu, împotriva comu
nei răsculate. Ţăranii s-au opus ocupării satelor cu toate mijloacele. La
Godineşti, în ziua de 2 9 octombrie, sute de ţărani .s-au masat în mijlocul
15. Constantin Corbu, Răscoala ţăranilor din România în toamna anului 1900, în
Studii, Revista de istorie, XV, 3, 1 962, p. 649.
16. Dezbaterile Adunării Deputaţilor, 5 octombrie, ,1900.
17. Arhivele Statului Bucureşti, Ministerul Justiţiei, Direcţia j udiciară, dos. 10/ 1900,
f. 86.

1 8. „Adevărul", Bucureşti, 30 octombrie 1900.
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drumului, fiind împrăştiaţi de o divizie de roşiori. De la Godineşti trupele
s-au î ndreptat spre Arjoci , unde şoseaua fusese baricadată de ră,sculaţi.
ln faţa baricadei peste 300-400 femei şi bărbaţi au atacat armata î ncer
cînd să nu-i lase răgaz să se desfăşoare. S-a d at ord i n să se tragă în mul
ţime. Au căzut 7 răniţi printre care şi femei a Stanca Dinu Cernăianu19.
După ocuparea satului autorităţile au arestat 29 de ţărani20•
După reprimarea răscoalei din Arjoci, armata s-a î ndreptat spre satul
Racoţi, pentru a „linişti" pe ţăranii ridicaţi la luptă. La 3 1 octombrie Mi
nisterul de Justiţie era informat că al\..ltorităţile şi armata au ocupat locali
tăţile Cîlceşti şi Ciuperceni. In urma răscoalelor din întreaga ţară guver
nul a fost nevoit să revină asupra unor prevederi ale Legii. Astfel, pose
sorii a cel mult 1 50 de decalitri de borhot, deci ţăranii nevoiaşi, au fost
scutiţi de noua taxă, i ar în unele comune autorităţile au ordonat sistarea
lucrărilor de taxare.
Mişcările ţărăneşti de la sfîr.ş itul secolului al XIX-iea au demonstrat din
nou capacitatea ţărănimii de a acţiona cu toată energia împotriva nedrep
tăţilor sociale, a asupririi moşiereşti, pentru înlăturarea i negalităţilor so
ciale, hotărîrea ei de a parti cipa cu toate forţele l a dezvoltarea generală
a societăţii româneşti, la asigurarea independenţei şi suveranităţii ţării.

MOUVEMENTS PAYSANS DANS LE DEPARTEMENT
DU GORJ A LA FIN DU XIX-e SIECLE
OTILIA GHERGHE

RESUME
A partir des donnees inedites offertes par Ies documents d'archive, l'auteur de
cet article presente Ies nouvements paysans qui ont en lieu dans le departement
du Gorj en 1888 et dans Ies annees suivantes. On y precise le fait que Ies revoltes
paysannes de Ia fin du XIX-e siecle representent un moment important de la lutte
de Ia paysannerie pour la justice sociale et pour le progres.

19. Arhivele Statului Bucureşti ,
Ministerul Justiţiei,
10/1900, f. 88.
20. „Adevărul", Bucureşti, 31 octombrie 1900.

Direcţia Judiciară,

dos.
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TUDOR NEDELCEA
•

CONTRIBUŢIA REVISTEI „ARHIVELE OLTENIEI"
LA PASTRAREA ŞI VALORIFICAREA
MATERIALULUI DOCUMENTAR

I n noianul de publicaţii periodice apărute în perimetrul geografic al
Oltenie i ' , din 1 838, de cînd datează primul periodic craiovean, Mozaicul,
şi pînă în zilele noastre, revista Arhivele Olteniei ocupă, prin caracterul
său encicloped i c, locul de frunte în cadrul revuisticii oltene.
După cum se ştie, Arhivele Olteniei apar în ianuarie 1 922, sub direcţia
dr. Ch. Laugier, ca revistă regională, emanaţie a societăţii „Prietenii şti
inţei ", dar independentă de aceasta. ln articolul program, publicat în primul număr, este lămurit profilul ei ; revista „va nota toate m işcările de
actualitate şi mai cu seamă va cerceta şi publica materialul documentar
pentru trecutul Olteniei", redactorii fiind convinşi de faptul că, „Oltenia
este leagănul tuturor mişcărilor mari ale neamului"2.
Ce va publica revista ? „Tot ce interesează Oltenia . Atît cercetări asupra
trecutului, ci t şi manifestările culturale şi de viaţa oltenească din pre
zent"3. Prof. Nicolae Iorga, în primul stud i u oare desch ick•a revista, i n ti

tulat Regionalism oltean, definea regionalismul nu ca un mijloc de paradă,

ci un îndemn" spre acea spornică muncă în hotare bine defin ite', cu puteri

chibzuite în tot adevărul lor, care poate transforma orm;ie sacrificate, pro

vincii neglijate. populaţii părăsite în factori energici ct0 teme i n i că dez
voltare a poporului românesc"4.

Pentru a putea strînge „un imens material pri v i n d trecutul acestei pro
vincii, fără de care nu se va putea scrie istoria Olteniei", întemeietorii
revistei, dr. Ch. Laugier şi C. D. Fortunescu, apelează „la toţi cei ce ne pot
I. După inventarul nostru, au apărut în Oltenia, din 18�8 pînă în prezent, 1993
de publicaţii periodice. Vezi : Tudor Nedelcea, Marcel Ciorcan. Publicaţiilr pe
riodice din Oltenia. Catalog, Craiova, vol. I , 1976 ; vol. :rI, 1 979.
2. Arhivele Olteniei ; 1, 1922, '1 , p. 3.
3. Ibidem.
4. Ibidem, 5, 1926, 23.
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spune lucruri interesante în privinţa Olteniei . . . contribuind astfel la sta
tornicirea unei publicaţi u n i , care să fie ogli nda prezentului şi trecutului
nostru, atît pentru cei de azi, cît şi pentru cei cc va să fie":i.
Intemeietorii şi-au dat seama, dintru început, de nenumăratele difi�
cultăţi de ordin material s a u m oral pe care le întîmpină la acea vreme
toate publicaţiile periodice, dar mai cu seamă cele ştiinţifice. Le întreţinea
optimismul, doar gîndul că întreprinderea lor însemna nu numai cute
zanţă, d ar şi mîndria şi mulţumirea de a fi trecut la înfăptuirea unui lucru
demn d e aprecierea posterităţii. Erau conştienţi de necesitatea apariţiei
unei asemenea reviste şi m a i ales îşi dădeau seama „că î n întreaga Oltenie
se găseşte atîta material documentar pentru trecutul nostru , pentru is
toria neamului nostru, incit a nu stimula şi canaliza cercetările oamenilor
de bunăvoinţă pe acest teren, ar fi fost o neiertată greşală"G.
Riscurile n-au fost în zadar. Rezultatele au întrecut aşteptările. Revista
a găsit în trecutul Olteniei. prin întregul material documentar publicat,
nu numai istoric, dar şi etnografic, folcloric, toponimic sau care interesa
istoria literară, resursele necesare pentru asigurarea viitorului revistei.
Domeniile de activitate pe care le cuprindea revista sînt reliefate chiar
de rubricile acesteia. Cu m i c i s chimbări, constînd în suspendarea tempo
rară sau inversarea lor, revista avea următoarele rubrici : Studii şi cer
cetări (în special de istorie}, cu care începea fiecare număr al revistei (ru
brică care nu avea titlul) ; Oltenia istorică, care cuprinde a articole de isto
rie şi foarte multe documente şi inscripţii ; Oltenia arheologică, susţinută
cu materiale bine documentate de renumiţii arheologi : D. Tudor, D. Ber
ciu, C. S. Nicolaescu-Plopşor, Al. Bărcăcilă ; Oltenia folcloristică, cuprin
zînd, pe lingă stud i i de etnografie şi folclor, foarte mult folclor autentic,
şi, ca o curiozitate, aici sînt incluse şi cuvintele dialectale adunate din
diferite părţi ale Olteni e i ; Oltenia literară şi artistică, care înglobează
creaţii literare propriu-zise, c i t şi articole de critică şi istorie literară, în
deosebi prin subrubrica „ N ote pe marginea cărţilor", inaugurată de
C. D. Fortunescu începînd cu numărul 29-30 d i n ianuarie-aprilie 1 927 ;
Oltenia naturalistă, cu materiale referitoare la meteorologie, astronomie,
geologie, biologie, paleontologie, botanică, zoologie, medicină, agricultură ;
Oltenia culturală, care, prin Fortunato, pseudonimul lui C. D . Fortunescu,
urmărea mişcarea culturală din Craiova şi din celelalte oraşe ale Olteniei
şi ale Banatului (Conferinţe, cursuri publice, expoziţii , s ocietăţi culturale,
biblioteci, teatre, muzee, diverse comemorări şi aniversări) ; Note şi co
municări, cea mai eterogenă rubrică, însumînd subiecte din aproape toate
domeniile. Sporadic, mai ales la începutul apariţiei ei, semnalăm Cronica
ştiinţifică, iar mai tîrziu Figuri istorice oltene. La sfîrşitul ffecărui număr
apar Recenziile de cărţi şi de reviste, întocmite cu m ici excepţii, de neobo
situl cercetător şi cărturar C. D. Fortunescu.
Rubrica permanentă, sugestiv intitulată, Oltenia istorică, ocupă, în ca
drul general al revistei, un loc de netăgăduită importanţă remarcat şi de
insi stenţa cu care redacţia apela sistematic 1a cititorii ei pentru strîngerea
5. Ibidem, 1 , 1922, 1, p. 3.
6. Ibidem.
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de material naturalistic , folcloristic, dar în special pentru „documente,
acte vechi, cond ici, însemnări sau corespondenţă prPzentînd importanţă
pentru lămurirea trecutului Olteniei" şi pentru strîngerea ele „gazete ti
părite în Oltenia înai nte de 1 880". În acest sens, se înscrie şi apelul Arhi
velor S tatului din Cra i ova adresat autorităţilor şi i nsti tuţiilor ele a depune
toate dosarele ce conţin acte mai vechi de 30 de ani, ca şi altele adresate
posesorilor de acte vechi, documente, reviste privitoare la i storia Olte
niei7. S-au publicat, în cei 2 1 de ani, 4 654 documente istorice, fără să le
includem pe cele de natură folcloristică, lingvistică, etc. , ceea ce reprezintă
o î ntreagă arhivă de documente. Demn de semnalat este faptul că revista
şi-a depăşit caracterul său „strict regionali.s t", publ i cînd documente care
privesc istoria întregului teritoriu locuit de români , iar multe din aceste
documente sînt astăzi pierdute, revista fiin d, şi d i n acest punct de vedere,
mereu actuală.
'•�'>.�)i!f;�:

I n ceea ce priveşte transcrierea documentelor se impune observaţia că
nu întotdeauna acestea au fost bine citite şi transcrise ; de aici unele gre
şeli, mai ales ele toponimie. De asemenea, nu întotdeauna s-a indicat pose
sorul documentului reprodus, astfel încît astăzi multe d ocumente publi
cate nu pot fi identificate. Aceste mici erori nu pot însă anula contribuţia
revistei în păstrarea materialului documentar. Este meritul incontestabil
al principalilor redactori sau colaboratori ai acestei rubrici, Ion Donat,
I . V. Câncea, I. M. Neda, Ilie Chiriţă, N. P . Romanescu, Marcel Romanescu,
N. G. Dinculescu, G. Fotino, C. S. Nicolaescu-Plopşor,
G. Poboran,
T. G. Bulat, Petre V. Năsturel, C. N. Mateescu, Dan Smîntînescu, C. Sassu ,
C. Danielescu, C. V. Obedeanu, I. Ionaşcu, A. Sacerdoţeanu, I. C. Filitti,
Stoica Nicolaescu, Al. Bărcăcilă, Th. Bălăşel, etc. de a fi ştiut să facă din
această revistă un fişier actual al vieţii culturale ş i spirituale al trecutului
istoric. Altfel spus, în termeni de o simplitate şi m o destie dezarmantă, de
către principalul ei realizator, C. D . Fortunescu, după 1 1 ani de la apa
riţie : „Singura satisfacţie ce ne-a putut-o da pînă azi este constatarea
faptului că nimeni d i n cei ce studiază sau ar studi a trecutul şi prezentul
regiunii noastre nu se poate dispensa de a consulta „Arhivele Olteniei"8•
Remarcă valabilă şi după 60 d e ani de la apariţia ei . Importanţa revistei
a fost apreciată ca atare, în epocă, de personalităţi marcante ale vieţii şti
inţifice şi culturale româneşti.
Pentru Ramiro Ortiz, Arhivele Olteniei sînt u n „adevărat model de re
vistă regională în înţelesul cel mai înalt al cuvîntului9 ; pentru Ion An

_drieşescu, ele sînt „frumoase, bune şi utile, şi cari şi�au făcut un loc aşa
de însemnat în publicistica n oastră"10• Mulţumind pentru aprecierile de în
curajare ale lui C. D. Fortunescu, pe marginea lucrărilor sale, Al. Lascarov
Moldoveanu, consideră cele scrise in revistă „ca o oază răcoroasă, care arată
7.
8.
9.
10.

Arhivele Olteniei, 5, 1926, 23, p. 70 ; 14, 1935, 79-02,i' p. 555.
Arhivele Statului Craiova , Colecţia foi volante, inv. 644.
Ibidem, Fond. C.F. Fortunescu, inv. 79.
Ibidem, inv. 78.
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pe un om rămas inalterat şi credincios aceloraşi ideale înalte de viaţă " ll .
La fel se exprimă şi Aurel Chirescu, redactorul revistei „Litere" : „Cuvin
tele mai mult decît bune, scrise pentru acel, care d atorită încurajerii dom
niei voastre (C. D. Fortunescu, n.a.) a îndrăgit drumurile de lumină ale
slovelor, au vibrat adînc în suflet o veche recunoştinţă ce nu se va şterge
niciodată " 12. La rîndul său, I. C. Filitti îi mulţumeşte lui C. D. Fortunescu
pentru că i-a „deschis atît de larg uşile revistei ce c:u atîta trudă şi price
pere conduci, dindu-mi putinţa să public o parte d i n roadele cercetări
lor"13. Păreri similare şi-au mai exprimat Ion Bianu, Em . Panaitescu,
Em. Bucuţa, G . Tiţeica, G. Vîlsa n , P eripessicius, A. Sacerdoţeanu ş.a. Arhi
vele Olteniei au avut un important rol în cultura olteană i n terbelică, po
larizînd în jurul lor activitatea ştiinţifică şi culturală a întregii Oltenii.
Reapariţia ei, astăzi, emanaţie a Centrului de Ştiinţe sociale Craiova, şi cele
cîteva note de mai sus, care î ncearcă să surprindă u n aspect al locului şi
rolului ei în cadrul revuisticii româneşti, este, credem , un pios omagiu14 .
. . ..

;._,

-

....��-- -

LA CONTRIBUTION DE LA REVUE „ ARHIVELE OLTENIEI"

A LA CONSERVATION ET A LA MISE
EN VALEUR DU MATERIEL DOCUMENT AIRE
TUDOR NEDELCEA
RESUME
La present article met en evidance l'attention toute particuliere
revue „Arhivele Olteniei" dont le premier numero est paru en 1 922,
des documents concernant l'histoire du peuple roumain, ce qui
place de choix parmi Ies publications Ies plus prestigieuses de

accordee par la
ă la publication
lui assigne une
cette epoquc-la.

,

1 1 . Ibidem, inv. 96.
1 2 . Ibidem, inv. 97.
13. Ibidem, inv. 80.
14. Scria nouă din care a apărut primul număr în 1981 la Editura Academiei
R.S.R., este divizată după articolele redacţionale, în : I. Istorie (cu subcapitolele :
„Studii şi articole" şi „Note şi comunicări"), II. Filosofie, Sociologie, economie ;
I I I . Filologic ; . IV. Etnografie şi folclor ; V. Cronică, recenzii şi prezentări de cărţi.
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l\'LARIN VOICULESCU
•

NICOLAE TITULESCU - GlNDITOR POLITIC*

Poate e o lege, poate nu, dar faptul ramme : pe constelaţia spirituală
a unei ţări apar din cînd în cînid stel e puternic luminate. El·e dau sens
istoriei, reflectînd-o. Fiecare asemenea stea îşi are locul ei în tabla de
valori a neamului. Fiecare completează o .căsuţă precum în tabelul lui
Mendeleev. În constelaţia spirituală a secolului al XX-lea românesc Nkolae
T itulescu e o asemenea stea . A venit în istorie la timp. L-a avantajat,
a avantajat-o. In cazul lui Titulescu, ca şi al lui Bălcescu , Eminescu, Brân
cuşi sau Arghezi solul românesc a d a t rud unei nestemate. A ·cunoscut bine
satul, ţăranul român. Era ţăranul de care vorbea Liviu Rebreanu în dis
cursul ţinut la Academia română. I-a c un oscut d atinile, obiceiurile. A re
spirat din copilărie aerul cinstei, al purităţii morale, al dreptăţii în toate.
T itulescu a venit mult după Renaşterea europeană. Era însă un renascen
tist desăvîrşit. Om politic şi d i plomat de referinţă, jurist clarvăzător şi
percutant analist al relaţiilor internaţionale, Nicolae Titulescu s-a identi
ficat şi pentru român i şi pentru alte neamuri cu un privilegiu . Menţionatele calităţi au fost argumentate de a-ceea d e cugetător. Fii ndcă
ministru de externe timp îndelungat şi prestigiosul preşedinte

al

fostul
Ligii

Naţiunilor Unite era omul adîncimilor. El mergea la rădăcina lucrurilor .
Pe firul lor ajungea la coroana arborelui .gîndiri i . În nici un domeniu, în
n ici o împrejurare n�a făcut proză fără să ·ştie, ca J ourdain al lui Moliere.
Aici era secretul faimei sale, al stimei nepereche. Aici era măsura. Dacă
filozoful grec Protagora are dreptate că Omul e măsura tuturor lucrurilor,

am putea spune fără dubiu .că Titu1escu este o măsură a măsurilor. Nu s-a
dezis nici o clipă în cele aproape patru d ecenii de activitate prodigioasă.

însemnele maturităţii i-au apărut repede. Precocitatea spirituală şi-a
probat-o în anii febrili ai pregătirii sale universitare şi de doctorat. De
• Comunicare susţinută în cadrul sesiunii de. comunicări „Centenar Nicolae TitU··
lescu", organizată la Craiova, în zilele de 1 2-13 martie 1982.
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tînăr l-a 1atras dreptul dvil. Dealtfel, în baza strălucitei sale teze de doc
torat despre drepturile eventuale, el este prem iat de facultatea de drept
din Paris care îi "?i acordă titlul de doctor în ştiinţele juridice.
De tînăr Titulescu începea să fie asociat mitului . Fraza, enunţul, raţio
namentul lui veneau parcă d i n tr-o fîntînă cu apă cris1Jalină. Fostul lui
coleg de stu d i i de la Paris, D i mitrie Drăghicescu - cel ce avea să devină
unul dintre importanţii gînditori ai Români ei interbelice - îl considera
d e pe atunci un fel de magician . În opinia sa : „Magicianul ce era Titulescu
a dat o nouă viaţă miezului d e idei care ne devenise comun. Idealul este
o realitate în devenire d ar el nu devine realitate dedt î n măsura î n care
se bazează pe realităţi. Titulescu a fost el însuşi cea mai reuşită exempli
ficare şi concretizare a acestei abstracte definiţii ia idealului. El a fost un
idealist caire a realizat, pentru că a fost, în acelaşi timp, tot atît de realist
cît erau şi idealiştii". La rîndul său, academicianul Traian Ionaşcu îl con
sidera pe marele învăţat şi militant român în discursul despre el ·rostit la
Academia Română 1 : „Personalitate strălucită, cu multilaterale preocupări
şi cu o excepţională pregătire ştiinţifică „ . " , „ „ .una din figurile de prim
plan ale vieţii internaţiom:ile.„", „juri;st luminat 1?i patri o t ardent", „om de
stat al ţării şi al epocii sale", „strălucit d iplomat de dimensiuni cel puţin
europene dacă nu mond i ale „ . " , un „ precursor al timpurilor actuale",
„primul d intre cei mai mari oratori ai timpului său", iar concluzia-sinteză
a regret.atului academician era aceasta : „Prin toate acestea, N. Titulescu
rămîne o mîndrie a poporulu i d i n care s-a născut şi o figură cu care epoca
sa, peste frontiere şi d octrine, se va mîndri întotd eauna"2• În adevăr,
astăzi, profitînd de scurgerea timpului , te întrebi .ce-i l i psea acestei perso
nalităţi olimpiene ? Şi totuşi ceva îi lipsea, un cadru social-politic pe mă
sură . Îi lipsea un regim politic receptiv la ideile novatoare, î nălţătoare.
Nu numa că-i lipseau, îi erau ostile. H iatusul dintre acestea luate laolaltă şi
marele Titulescu se explicau prin cauze de natură socială, politică. Se mai
explică şi prin cele d e natură spirituală, gnoseologică. Bărbatul dreptăţii,
al unei î nţelepte filozofii j uridice, se spri ji nea pe o întinsă şi adîncă cul
tură în 1sensul cel mai larg şi reverenţios al termenul u i .
Bunul s ă u prieten, însoţitor şi confident mai ales d i n fecunda-i activi
tate în calitate de preşedinte a l Ligi i Naţiunilor Unite, S avel Ră·d ulescu,

el însuşi distins jurist, apreciază că : „O inteligenţă excepţională, vie,

rapidă, ascuţită, scli pitoare, depăşind cu m ult pe cea obişnuită, însuşin
du-şi specificul şi relaţiile ideilor, pentru a ajunge l a realizări şi soluţii
d in cele mai ingenioase„. o viziune şi intuiţie a viitorului 'ce-ţi lăsau im
presia că-l presupune":l. Pe linia întregirii profi lului său aparte, a relevării
constantelor sale logico-spirituale, 1acelaşi autor notează : „Verbul său era
1. Traian Ionaşcu, Opera de drept civil şi drept internaţional a lui Nicolae Titu
lescu, Discurs rostit la 13 marie 1975 în şedinţa solemnă, Ediura Academiei R.S.R.

1975.
2. Idem.
3. Savel Rădulescu, Nicolae Titulescu - diplomat, in Diplomaţi iluştri, Editura
politică, Bucureşti, 1969, p. 379.
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uşor, clar, logic, precis , fluent, elegant cînd fermecător, cînd sever şi in
cisiv, plin de vioiciune, o spontaneitate şi un elan captivant, i ar în replica
ce dădea adversarului ;S-ar spune că părea şi mai prestigios şi mai strălu
citor. Spiritul său de adîncă :analiză sau de sinteză generalizator se îmbina
în tr-o bogăţie de idei 'Şi o profunzime în gîndire, pe care le îmbrăca î ntr-o
elocinţă adesea caldă, adesea pasionantă şi cu ecouri emotive ; ştia să dea
rostirii sale o deosebită claritate, viaţă şi culoare ; iar cîn!d trebuia, nici
severitatea incisivă , nici chiar vehemenţa stăpînită nu lipseau, ştiind însă
să le armonizeze .cu deosebită î ndeminare"'.
Profesorul universitar, fostul ministru de externe, d istinsul om de cul
tură George Macovescu consideră că Titu lescu este „u nul d intre cei mai
străluciţi oameni politici apăruţi î n această ţară a cărei existenţă şi durată
î n istorie au fost asigurate de vitej ia poporului şi a drmuitorilor săi, dar
şi de înţelepciunea pol iticii ei î n vremurile de răscruce " 3. Titulescu î i
apare c a „ . . .u n om c u o continuă mişcare interioară , determinată de o in
teligenţă ascuţită şi de un temperament nervos, capabil totuşi să fie stă
pînit"6.
Registrul înţelegerii lumii, a vieţii interne ş i e xterne, a multiplelor
conexiuni contemporanP lui şi cele viitoare avea o altitudine aparte. Am
putea spune că marele nostru Titu lescu şi-a depăşit epoca cu un cap, iar
pe unii reprezentanţi ai prutipencl adc>i politice române:;; t i din vremea sa
cu mai multe.
Păstrînd proporţi ile, date, între a l tele, de circumstanţe de timp, de loc,
de j,s torie, d e cadrul geopolitic, am putea .consi dera că Nicolae Titulescu
a reprezentat î n acea epocă pentru noi
c u deosebire î n problema inde
p endenţei şi suveranităţii - ce a î nsemnat pentru Italia Niccolo Machia
velli ori pentru Franţa J•ea n Bodin. El, fiul meleagurilor Olteniei, a desci
frat ca nimeni altul pînă la el, sensuri le practice şi teoretice ale acestor
atribute ale statelor, fără d eosebire de mărime, forţă, poziţie geopolitică.
Nu, Titulescu nu era un utopist în sensul rău al cuvîntului, fiindcă puţi n i
utopişti a u fost m a i toţi oamenii mari a i tuturor vremurilor, e l înţelegea
că datorită unor varii condiţii statele erau de mărimi şi forţe diferite dar
înţelegînd aceasta n u voia să facă din ea un principiu d e comportare dife
rită a lor în viaţa i nternaţională.
-

Figură luminoasă, caracter i n tra nsigent, Nicolae Titulescu s-a aflat tot
deauna în fruntea forţelor progresiste, democratice româneşti. Cum sub
linia tovarăşul Nicolae Ceauşescu cu peste 1 5 ani î n u rmă : „S-au ridicat
din Oltenia oameni de talia lui Titulescu, •care a m ilitat neobosit pentru
i ndependenţa şi suveranitatea României"î.

•În vestitele sale discursuri, gînd itorul Titulescu d eclara cu .recunoscuta-i
francheţe : „noi nu vom renunţa niciodată, nici •chiar în favoarea marilor
4. Idem, p. 386.
5. George Macovescu, O personalitate în epocă, în „Contemporanul" din 12 fe
bruarie 1 982.
6. Ibidem.
7. Nicolae Ceauşescu, România pe drumul clesăvîrşirii construcţiei socialiste,
voi . l, Editura politicA, Bucureşti , 1 968„ p. 473.
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puteri sau a tuturor marilor puteri î n ansamblu, la pri ncipiul egalităţii
statelor, adică la dreptul suveran al fiecăruia de a d ispune de soarta
noastră şi de a nu accepta niciodată vre-o hotărîre care ne-ar privi şi la
care nu am consimţit" . Punînd în valoare această declaraţie de principiu
pentru care d iplomatul român a militat întreaga sa viaţă, academicianul
Traian Ionaşcu conchidea cu j ustificată satisfacţie �i respect : „Deci, nihil
de nobis sine nobis . Iată form ulat principiul egalităţii suverane a statelor,
pe care nu-l vom mai reîntîlni , atît de dar exprimat, după cel de-al doilea
război m ond ial, în Charta O.N.U.".
Pornind de la i deea-postulat, formulată î n Discursuri potrivit căreia
„Eficacitatea unei legi oarecare, oriunde am lua-o, nu se bazează exclusiv
pe sancţiunea prin forţă" , m arele jurist umanist declară : „Există o putere
care stă mai presus de forţă şi aceasta este conştiinţa solidarităţii umane".
Se spune că i deile mari trăi esc mult. Aş zice că unele nu m or niciodată.
Căci, .cine poate să nege valabilitatea judecăţii de mai sus azi şi în pers
pectivă ? Respectivei aprecieri de largă viziune şi adtîncă previziune îi
adaugă altele la fel de ,penetran te. De pildă, el a precia că î n starea de
lucruri de atunci : „„.a preconiza drept reţetă a unei păci permanente
abolirea suveranităţii î nseamnă nu numai a preconiza o soluţie imposi
bilă, ci .şi, :dacă ne-am indrepta pe această cale, să aruncăm lumea în haos
şi anarhie„ . " .

Avantajat de solidul s ă u fundament teoretic ş i de :constanta sa activi
tate în largul laborator social-politic al vieţii i nternaţionale, personalita
tea lui Titulescu proba o comprehensiune greu de contrazis în epocă. Cla
ritatea c arteziană a ideilor şi enunţurilor sale, forţa lor de percuţie le
asigura acestora aproape apriori un paşaport pentru eternitate, cum ar
spune La Rochefoucauld. Relevînd faptul că juristul român concepe drep
tul internaţional „ca fiind produsul contractului încheiat î n tre voinţele
libere şi egale ale statelor suverane 'Şi egale", profesorul Traian Ionaşcu
ne atenţionează că : „ „ .Nicolae Titulescu înlătura concepţi,a celor care,
considerînd suveranitatea ca o putere absolută, antinomică cu existenţa
dreptului i nternaţional, o î nlocuiesc cu o pretinsă „competenţă" , acordată
statelor de dreptul internaţional".
Desigur, ca un gînditor ş i politician realist Nicolae Titulescu nu vorbea
despre independenţă şi suveran itate numai în principiu, cu referire numai
la comunitatea internaţi onală. El viza, ca român, ca fiu devotat patriei
sale, drepturile inalienabile ale ţării S'ale, în genere, ale statelor mai mici
care erau ţinute sau se î ncerca a fi ţinute de către marile puteri sub
'
spectrul forţei.
Raţionamentele sale în acest sens se refuzau oricărui ech i voc. Ele n u
vizau n icicum o poziţie de i zolare, d e închistare, d e egoism naţional. Dim
potrivă, reţine ,atenţia că el pleca de la dorinţa clară : „Vrem să fi m prie
tenii tuturor naţiunilor, fără excepţie, dar în treburile noastre nu primim
ca stăpîn decît pe noi în�ine". Ş i , în virtutea

aceleaşi

logici :

„Nu dau

dreptul n imănu i din afa.ră să se amestece în treburile noastre lăuntrice ;
cer dimpotrivă ca directivele poli t i cii noastre interne să fie pur româneşti" .
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Ca mare patriot, ca desăVîrşit ambasador al intereselor noastre în lume,
d istinsul om al epocii scria în z iarul Dimineaţa, an XXIX, nr. 9 : „Acelora
care ne contestă chiar dreptul la .aip ărare le vom răspunde limpede : Româ
nia şi-a ci.şti-gat prea scump dr e ptul la viaţă ca să renunţe vreodată la el".
După opinia lui Savel Rădulescu „Titulescu a fost m ai presus de toate u n
mare patriot, care n u şi-a precupeţit nici silinţele, nid pasiunea, nici
fiinţa sa în slujba întregirii naţionale, a apărării i ntegrităţii teritoriale, a
suveranităţii şi independenţei ţării"8. Scri itorul George Macovescu apre
ciază că : „Dragostea d e neam ,şi ţară a fost constanta fundamentală a
acestui om politic - d iplomat exceipţional care a plătit, sub toate aspectele,
un greu tribut vremurilor complicate l'?i contradictorii î n c are a trăit"9•
Aşadar, ·chiar în acele condiţii, cînd partidelor politice de tot soiul care se
perindau pe scena politică românească şi liderilor acestora le scăpa adesea
imperativul independenţei şi suveranităţii ţării, oameni luminaţi, î nnobilaţi
sufleteşte şi animaţi de un pu ternic patriotism, ridicau ideile de indepen
denţă şi suveran i tate la rangul de capete de doctrină naţională.
Era convingerea n estrămutată a lui N. Titulescu - aşa cum o afirmă el
î n acelaşi ziar „Dimineaţa" d i n 1 1 mai 1 935 - aceea c ă : „Nimic nu poate
preţui mai mult ca glia strămoşească".
Acţiunea şi gîndirea î n deplină i ndependenţă i 1se păreau lui Titulescu
un sui generis cordo n ombilical care leagă pe român de glia sa şi pe
România de celelalte ţări ale lumii. De aici „ţişneşte" cu putere hotărîrea
sa : „Niciodată nu vom renunţa la cea mai mică părticică din dreptul 1pe
care l-am dobînd i t de pe urma suferinţelor •care au reprezentat pentru noi
ma:ele război şi n i c i odată n u vom accepta ca cineva să dispună d e soarta
noastr[1 , în afară de noi înşi ne, sau să ne impună hotă:riri la care noi nu
am fi consimţit". Timpul a isporit aurul acestei gîrndi.ri . Nid eroziunea
vremii, nici coroziunea vînturilor istoriei n -au afectat adevărul căruia i-a
dat expresie cu atîta lim pezime cuge tătorul politic român în istoricele sale
Discursuri.
Doctrina titulesciană este de o largă r·espiraţi e . Ea n u se r educe numai
la suveranitatea gr.aniţelor, a hotarelor, a politicii externe . Nu, ea priveşte
deopotrivă planu l orînd u i rilor, al politicii i nterne care trebuie iSă ţină
seama de raţiuni n aţionale, de propriile tactici şi strategii, d e propriile
i nterese, de matricea spiritual-culturală a poiporului român. Este pildui
toare în acest sens precizarea sa făcută în Discursuri potrivit căreia :
, ,Românii vor să toarne ei tiparul propriei lior vieţi naţionale şi sînt foarte
sensibili la gîndul că făcîind ceea ce fac, s-ar putea crede t.:ă lmltă pe
cineva. Românii concep şi ei înşişi i nteresele lor politice„. dar voiesc ca
ceea ce fac să apară ca o acţiune coordonată, pe care o doresc din toată
inima, iar nu ca o acţiune dependentă, p e care o resping ca necorespunzînd
sentimentului lor de demnitate naţională . . . " .
„Pentru Titulescu,

observă

George Macovescu, suveranitatea era un

principiu fără de care n u s e putea concepe existenţa unui stat, legăturile
8. Savel Rădulescu, op. cit., p. 379.
9. George Macovescu, op. cit.
10 -

Oltenia studii şi comunicări -

cd.
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dintre state, organizarea păcii i nternaţionale, pentru că numai state su
verane şi independente pot fi subiecte de drept, pot s[t se ·reprezinte şi să
se m anifeste pe plan internaţional cu toaţ[1 autoritat('a şi cu toată forţa
de care sînt capabile, pot să contribuie, în deplin ă l i bertate, la crearea
unei atmosfere propice păcii" 1o.
Exegeţi contemporani ai operei titulesciene consideră că diplomatul şi
omu1 politic Titulescu : . . a slujit fără abatere idealul păcii, a l i ndepen
denţei şi suveranităţii popoarelor" l l , că : „El a transformat aceste dezide
rate universale în piatra unghi u lară a concepţiei sale, care, prin conţinu
tul său de idei, prin afirmarea ş i aplicarea s a intransigentă în condiţiile
internaţionale dintre .c ele d ou ă războaie mondiale s-a situat pe linia tra
diţiilor progresiste ale diplomaţiei româneşti cultivate în epoca m odernă
de marile figuri ale vieţii n o astre politice : Nicolae Bălcescu, Al exandru
Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu şi alţii" 1 2 .
I n adevăr, şi litera şi spiritul operei lui Titulescu, ca şi sensul activităţii
sale politice, diplomatice atestă apartenenţa lui Ia linia de gîndire şi acti
vitate a marilor personalităţi menţi onate a i ci . Mai mult, el a dus elabora
rea mai departe, a înceroat, şi în multe privinţe a reuşit, să ofere prin
opera şi gîndirea sa o adevărată propedC'utică, u n adevărat Organon de
soluţionare a unor probleme el e relaţii internaţionale, de î nţelegere �i
cooperare între state, de promovare a unor principii noi, în spiritul inde
pendenţei şi suveranităţii .
C a o m al epocii , Titulescu s-a preocupat d e marile probleme ale epocii
sale. Printre priorităţi s-a înscris, firesc, pacea. Literatura de specialitate
şi cronica politico-diplomatică d i n perioada postbelică ni-l indică pe gîn
ditorul român ca cel mai frecvent şi competent teoretici an şi militant
pentru paice. Doctrina păcii nu va putea eluda nicicum contribuţia titu 
lesciană. Era pe drept supranumit herald al păcii. Punctul de pornire era
clar : „Dacă toată lumea vrea pace, rostea el în Discursuri, atunci soluţia
este simplă : să facem front u n i c al păc i i " . Cu realiismul ce-l caracteriza.
marele herald al păcii declara : „Lumea vrea pace ! Dar vrem să fim sin
ceri : atît timp cît omenirea se gîndeşte la pace, ea se şi întreab ă dacă
această dorinţă va putea deveni vreodată o realitate durabil ă" . El vedea
dincolo de aparenţe, de accidental. Surprindea esenţele. S es iza cauzele
ascunse 'care puneau 'Sau ar fi pus în mişcare interesele, scopuri ostile,
potrivnice sau favorabile păci i . De aceea îndemna la prudenţă. Nu ignora
nimic din .ce-i pă·r ea lui ca posibil. Propunea strategii h i ne gîn d i te, înţe
l epte, n::ali:'lto. El era convins că : „Pacea, cum nota în Discursuri, nu se
proclamă ; pacea se cucereşte . . . , iar strădani ile depuse pell'!tru ca ea să
izbîndească sînt mai grele ş i mai îndelungate dccît cele pe care le implică
orice altă c ucerire . . . , iată de ce lupta pentru pace are un caracter sacru,
căci ea trebuie să nimicească pe cei mai înverşunaţi duşm a n i ai muncii
creatoare : îndoiala şi descuraj area . . . Se poate spune că omenirea nu po
sedă pacea, dar ea păşeşte spre pace, căci pacea e de fapt un fenomen al
„

.

10. Ibidem.

'11. Ion M. Oprea, Nicolae Titulescu, Editura ştiinţifică, Bucureşti,

1 2. Ibidem, p. 5-6.
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mişcării . Ea este ceva viu, ce intră treptat în realitate. Pacea nu e repaus,
nu este trîndăvie". Orice polemologie care se doreşte în conco.rdanţă cu
viaţa nu poate ignora aceste adevăruri simple şi tot mai actuale pe măsura
trecerii timpului . Dimpotrivă, previziunile titulesciene ar putea să prefa
ţeze ş i azi orice tratat perti nent în problematica păci i .
I n atmosfera apăsătoare c e domnea mai ales î n Europa după primul
război mondial şi î n zorii celui de al doilea, flerul politic al lui Nicolae
Titulescu nu se dezminţea. El prevestea furtuna. D octrinarul simţea că
pacea nu era nici un dar ceresc, nici o imposibilitate. Pentru aceasta el
cerea popoarelor, conducerilor lor măsuri chibzuite d ar energice. Glasul
lui î ş i găsea e:icpresie scrisă şi în articolul din „ Dimineaţa" din 1 8 martie
1 9 3 3 : „Cînd pacea este ameninţată nu se răspunde cu războiul, d cu or
ganizarea păcii". Clarvăzătorul jurist român n-a văzut în război o soluţie
salvatoare. Se referea, evident, la războaiele claske nu la cele de apărare.
Războiul îi apărea totdeauna a fi ostil înţelepciunii, progresului şi civili
zaţiei. Căci, cum observa el în Discursuri : „Destinele gl orioase ale popoa
r elor nu depind n i ci de forţa lor numerică, nici de întinc!Prea teritorială a
ţărilor, ci de chipul în care se pricep şi slujesc civilizaţia" .
In convingerea sa - convingere ce-şi păstrează val abili tatea �i azi în
doctrina politică românească }.a a cărei elaborare şi promovare o contribu
ţie hotărîtoare şi-o aduce preşedintele României Socialiste, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - este aceea că un fapt de necontestat este acela că :
,,Războiul niciodată, d ar absolut niciodată nu va mai însemna rezolvarea
vreun u i conflict . . . Cel ce vrea să .recurgă la război să ştie că se va izbi de
rezistenţa mută a tuturor celorlalţi. Teama de urmări va fi î nceputul în
ţelepciunii. .. Am suferit destul pentru ca, conducătorii iresponsa:bili să
nu-şi fi pus întrebatea : ce să facem pentru ca i storia să n u fie o repetare
neîntreruptă a unui trecut o d i os ? Ne aflăm doar pe şantierul unde se
construieşte o lume nou ă . Fiecare are sarcina sa de îndeplinit. Cu toţii,
strîns uniţi, oa·re cum am putea să ne îndoim de i �bîndă ? . . . " întrebările
lui de atunci capătă î n intensitate astăzi. Omenirea este frămîntată azi,
după experic'nţa u nei catastrofe p2 care Titulescu nu a mai apucat-o 9i
î n faţa pericolului iviri i unei a treia catastrofe fără urmaşi, mai mult ca
oricînd de găsirea unor soluţii trainice de menţ inere şi î ntărire a păcii,
de excludere definitivă a războiulu i , de instaurare a unui climat d e secu
ritate şi cooperare în toate şi între toate naţiunile dornice de libertate,
de propăşire, de înălţare materială şi spirituală.
Adept al principiului forţei dreptului şi nu al dreptului forţei, d istinsul
j urist român prognoza în Discursurile sale : „Numai în ziua in care drep
tul va străluci ca un r[1sărit de soare în sufletele tuturor oamenilor, ca o
directivă strălucitoare, ca un imperativ categoTk care se impune, ca o
autosupunere care se confundă cu libertatea organizată, numai atunci
omenirea va fi salvată, pentru că în pacea pe care o creează ordinea juri
dică, omul îşi va putea îndeplini destinul său potrivit comandamentului
idealului creator". Doctrina asupra păcii în viziunea lui Titulescu presupunea încă de atunci un rol activ al ţării noastre în cercul popoarelo:;:
'
promotoare ale păcii, ale li n i ştei, ale încrederii. Convingerea sa perem147
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torie era aceea că : „România 0 avidă de pace ca mai toate n aţiunile ce
au fost încercate de războiul mondial. Dar nu exist{1 pace fără ordine
i nternaţională şi nu poate fi ord ine fără o absolută în credere în stator
n i c i a ei".
Sinonimul păcii - î n opinia sa - nu este lipsa războiul u i . „Pacea
înseamnă înainte de toa te o stare de spirit alcătuită din î n credere, din
î nţelegere reciprocă, din nădejde în ziua de mîin� " . Aşa ieum rezumă
Sav.e l Rădulescu : „Organizarea păcii în concepţia lui Titulescu se re
zema, în esenţă, pe următoarele acţiu n i : desfii nţarea războiului ca insti
tuţie legală şi ca instrumnt legal de soluţionare a d i ferendelor internaţio
n ale ; dezarm area ; un sistem de securitate
colectivă ;
colaborarea
i nt ernaţională" 13.
Şi de această dată, ne î ntrebăm : pune cumva doctrin a politică româ
nească asupra păcii sub semnul îndoielii aceste soluţii-sugestii la care
cu d ecenii î n urmă ajunsese previzionarul român ? Este limpede că nu.
Este la fel de limpede că elaborările lui Titulescu prefaţează în multe
privinţe actuala noastră concppţie 'Şi poziţie practică în problema păcii şi
ace0a a războiului.
Porni n d de la înţeleapta şi d ialectica viziune potrivit căreia : „Toat{1
viaţa nu este decît luptă, luptă cu semenii tăi în incinta cetăţ i i " , cărturarul
şi practic i anul român nu plăteşte î nsă tribut fatalismului. Dimpotrivă, ca
un distins d ialectician, el con chide că : „Lupta nu implică în mod necesar
distrugerea fizică a semen i lor săi . Şi ce teren mai bun pentru a satisface
instinctul natural de luptă decît acela pe care poţi combate toate prejude
căţile, toate superstiţiile, toate ereziile d i n care este pl ămă'dit sufletul
nostru, pentru a afla în domeniul infinit al luptei pentru idei după fieca·r e
bătălie nu moartea, ci noi temeiuri pentru a trăi". Lupta, prin urmare, nu
viza distrugerea fizică, nimicirea semenilor ; ea avea altă ţintă, alţi duş
mani reali, m alefici pentru s ocietate, pentru umanitat2.
În cunoscuta Conferi nţă intitulată Dinamica păcii, ţinută d e Titulescu
în Rekhstag, Ia Berlin, in 6 m a i 1 929, acesta atrăgea atenţia că : „lupta
pentru cultură . . . trebuie să deschidă ochii tuturor asupra fragilităţi i , asupra condi ţ iilor şi limitelor primelor realizări ale comun ităţii i nternaţionale
în lupta dusă împotriva războiu l u i " . Şi concluzia m ai largă ce se desprinde
din aceeaşi conferinţă este aceea d : „Lumea are în faţa

ei posibilităţi

ţelege î ntreaga semnificaţie a tot ceea ce a fost săvîrşit, atj ta vreme cit
i nfinite. Dar nimic nu v a putea fi înfăptuit atîta vreme cît nu vom în

n u n e vom fi pătruns de această lege fu ndamentală a dinam icii păcii :

prudenţă cu privire la orice nouă înfăptuin�, respectarea statuară a tuturor
realizărilor dobî ndite".
O idee ce merită toată atenţia şi astăzi, pentru ieă ea

ate'stă poziţia

materi alist-istorică a autorulu i ei, este constatarea pe care acesta o for
m u la î n mai sus amintita Conferinţă : „Evoluţia fiind înfăptuită de către
13. Savel Rădulescu, op. cit.,

p. 400.

'
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mase şi nu de indivizi (sub ns.), trebuie să recunoaştem că dinamica păcii
a urmat un ritm mai lent decît d inamica sentimentelor" .

După această succi ntă d a r edificatoare analiză asupra valoroasei contri
buţii titulesciene la descifrarea sensurilor păci i , găsim pe deplin îndrep
tăţită concluzia academicianului Traian Ionaşcu, î n conformitate cu care :
„N. Titulescu a ştiut să-şi pună talentul în slujb3. u n e i înalte concepţ i i
despre pace, c a imperativ etic ş i politic a l vremurilor n oastre ş i a l luptei
împotriva agresiu n i i , a m i s t i celor obscurantiste şi criminale, împotriva a
tot ceea ce înjoseşte pe om şi îi reduce sorţii de a construi o lume mai
bună şi mai dreaptă. Şi loviturile, d e caire n-a fost ferit î n ultim i i ani ai
vieţii sale, arată că N . Titulescu ştia să sacrifice totul, pentru a d a idealu
r ilor apărate de el tăria unei cauze supreme" 1 " .
Unul d i n incontestabilele merite ale d iplomatul u i şi juristului român
este acela al efortului susţinut de întărirea relaţiilor de cooperare d intre
ţara noastră cu celelalte ţări balc:mice.
Este ştiut că cu prilej ul v i zitei sale în Turcia î n anul 1 969, tovarăşul
N icolae Ceauşescu reliefînd rolul imens pe care l-a avut întemeietorul
Turciei moderne, Kemal Atatlirk, în întăriTea legăturilor de bunăvecină
tate şi colaborare î n tre România şi Turcia ev:denţia, în acelaşi timp, acti
vitatea desfăşurată în acest sens de cunoscutul om de stat şi diplomat
român Nicolae Titulescu, care afirma că „Români a şi Turcia sînt menite
să practice o prietenie si nceră şi activă" 1:i.
Am putea considera , gîndesc, că doctrina lui Ni colae Titulescu privi
toare la independenţă şi suverani tatP, ca şi aceea asupra păci i se înscriu
f iresc în concepţi a şi gîndirea sa social-pol i t i că în genere, î n viziunea sa
de gînditor, de cugetător.
Crezul său în cîmpul 'cugetăr i i , al ideilor îmi pare a f i acesta : „Ideile
nu mor o dată cu cei ce le întrupează. Cei ce mor pentru o idee sînt eroi
a l căror testament este un singur cuvînt : CONTINUAŢI ! O vom face fără
încetare atîta timp cit vom fi în vi aţă". Acest crez nu a rămas un s implu
deziderat. A devenit, mai exact, l-a transformat el într-o certitudine. Atît
cit a putut, cit i-au permi s silinţele lui fără margini, atît timp cit nu a
deranjat prea mult protipendada conservatoare d i nlăuntrul ţării sale, cit
timp el nu a devenit un i ndezirabil pentru însuşi regele Carol ·al Ii-lea.
Dealtfel, prin întreaga sa politică umanist-democrată T itulescu deranja în
genere orientările de d reapta şi apărea ca un obstacol în calea atmosferei
legionare, fasciste chiar de cîn d ele începuseră a se face simţite şi la noi
în ţară. Este semnificativ faptul că secretarul general al partidului nostru,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu evid enţi i nd fap tul că „Numeroşi oameni po
litici democraţi şi reprezentanţi ai intelectualităţi i progresiste

îşi mani

festă n eliniştea faţă de activitatea legionarilor şi d e pericolul înfeudări i
ţării imperi alismului fascist-german" precizează imediat c ă : „O serie de
14. Traian Ionaşcu, op. cit.
15. Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multi
lateral dezvoltate, Editura politică, Bucureşti, voi. 4, p. 26.
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oameni politici ca Nicolae Titulescu, Nicolae Iorga, Grigore Iunian, Virgil
Madgearu, Grigore Filipescu şi alţii iau atitudine contra expansiun i i agre
sive a Germaniei naziste, remarcă activitatea colaborări i cu alte state şi
întărirea securităţii ţă·r ii" Hi.
Făeîndu-se ecoul vremi i sale, anal i zînd pulsul epocii tumultoase, el era
convins că lumea resimţea atunci : „ . . o nevoie care primează asupra tutu
ror celorlalte : ordinea în gîndire. Dacă această ordine nu este repede
restabilită, raţionează el, tot •Ce se va face este inutil şi omul va cădea mai
.

jos de.cit pe vremea triburilor primitive, căci pe atu n c i soarta care îl
aştepta era ascensiune, pe cînd soarta care aşteaptă, în împrejurările
actuale, pe omul de mîine este durerea de a căde a de pe piscuri într-o
prăpastie". N-am putea spune că pedcolul a trecut, că prăpastia nu s-a
adîncit. Gîndirea, rigoarea ei, intensitatea reflectării se bucură în opera
omulu i politic român d e cea m a i aleasă stimă şi atenţie. Gîndirea, privită
în sensul larg, este chemată a facilita înţelegerea unor mari şi dificile
probleme d i n viaţa politică şi juridică : „Pacea în ord ine, precizează el,
dreptul î n perpetuă devenke şi în perpetuă legătură ou mersul schimbător
al vieţii, sufletul omenesc în strădanie continuă de a se realiza pe sine
însuşi în formele concrete ale unei gîndiri şi unei generozităţi în continuă
ascensiune, iată condiţiile pe care le cere i eşirea d i n haos şi viaţa organi
zată către care aspiră toţi oamenii".
Pe aceeaşi linie d e gîndire, î n Conferinţa ţinută î n Reichstag, Titulescu
precizează ·C ă : „Gîndicr-ii îi revine misiunea de a înţelege ceea ce există, de
a desluşi ceea ce poate să ia încă fiinţă, de a presimţi ceea ce va apărea".
Cu referire specială la război, şi să reţinem că el vorbea de funie în casa
spînzuraţilor, juristul român adăuga că : „Gîndiri i îi revin e rolul de a
dovedi că este vorba de o amăgire, căci din toate afacerile proaste răz
boiul este cea mai proastă " . Istoria l-a confirmat d i n plin. Lui Titulescu
îi era clar că împotriva răului trebu ie să-şi dea mina, să-şi unească efor
turile omul politic cu omul de ştiinţă. Num ai prin convergenţa eforturilor,
care se vor alătura luptei maselor, lupta împotriva răului va triumfa.
Una d i n constantele gînd irii sale politice era aceea că : „Num a i atunci
cînd politica se va confunda cu dreptul, cînd spiritul politi c nu se va m ai
opune spiritului juridic, n u m a i atunci cînd se va înţelege că adevăratul
spirit juridic se confundă cu spiritul politic cel m a i ascuţit, pentru că el
constă în a amortiza contradicţiile d e moment cu cerinţele stăpînului care
se numeşte l ege, pentru că el ştie .că d acă acesta nu mai merită să fie
stăpîn trebuie înlocuit cu un stăpîn nou, adaptat exigenţelor noi care se
numesc tot lege, dar o lege nouă, numai în ziua în care d repfu l va străluci
ca un răsărit de soare în s u fletul tuturor oamenilor, ca o d irectivă care
călăuzeşte, ca un imperativ categoric care se impune, ca o autosupunere
care se confundă cu libertatea org<mizată, omenirea va fi salvată pentru
că în pacea creată de ordinea j uridică omul îşi va putea îndeplini desti
nul său, potrivit comandamentului idealului creator". Din păcate, puţini

16. Nicolae Ceauşescu, România pe drumul
Editura politică, Bucureşti, 1968, vol. 1, p. 369.

desăvîrşirii
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contemporani de-i lui s-au socotit subiecţi ai idealului creator aşa cum l-a
conceput el. Puţi n i , foarte puţini s-au dovedit la înălţimea raţiunii politice
din epoca Titulescu, f i i ndcă nu vom greşi dacă vom supranumi aşa epoca
pe care atît de m u l t a sluj it-o el. Ce altceva vor să semnifice unele d ecla
raţii de referinţă î n epoca aceea, cum ar fi cea a pr imului ministru britanic
d i n vremea dată, Baldowin, care, cu prilejul sosirii la Londra a lui Titu
lescu mărturisea : „Eu 1am experienţa lucrurilor i nterne britanice, dar- mai
puţin experienţa i n tern a ţ i onală. Sînt fericit -că am privilegiul de a afla
de la cineva care cunoaşte aşa de bine toate n aţiunile d i n Europa situaţia

aşa cum se prezintă în realitatea ei", sau aceea a l u i Loui s Barthou, de
atîtea ori prim-m i nistru şi mini stru al afacerilor străine ale Franţei17• care
mărturisea : „experienţa sa, activitatea sa constituie o forţă europeană".

în : „Progresul ideii de pace", conferinţă ţinută d e N. Titulescu la Uni
versitatea din Cambridge, 19 n o i embrie 1 030, a c e s t 3 a formulat judecata
concluzie : „O doctrină - i s tori a o cl ovede�te - nu se poate impune decit
prin spadă sau cuvînt ! E u unul prefer cuvîntul". L-a preferat în toate
împrejurările. Şi l-a făcut simţit, stimat, divinizat. A făcut-o spre binele
ţării sale, al presti gi u l u i doctrinei româneşti. El a împletit măiestrit teoria
cu practica. Nu e o ipoteză, e o mărturie a sa rostită cu voce tare în Dis 
cursul i ntitul1at „Ord i neil. în gîndire", ţinut cu ocazia decernării titlului de
„Doctor honoris causa" al Universităţii Komensky, Bratislava, la 1 9 iunie
1 9 3 7 : „în domeniul poli tic am transpus în totdeauna comandamentele
şti i nţe i , i ar în domeniul şti i nţific am transpus în totdeauna, la fiecare pas
din cari era mea politică, comandamentele existenţei aşa cum ni le infăţi�a
viaţa".

Neclespărţirea teori e i de practică, n Nkspărţ i re a ştiinţelor intre ele nu

e:r:a l a el ceva conju nctural, fortu i t. Nu. AcC'asta era o coordonată a gin

diri i sale,

o

mărturie a un2i filo:w fii sociale largi în conformitatea cu care

ramurile ştiinţel or, el avea in vedere cu precădere �tiinţele sociale,

se

i nterferează, se presupun, se 'Completează. Trai a n Ionaşcu constată cu în
dreptăţire : „Recomandînd juriştilor să

părăsească

aerul de geometri,
subtilitatea sabiniană şi d i scuţiile abstracte, N . T itulescu subliniază im
portanţa înţelegeri i caracterului de ştiinţă socială al dreptului, afirmînd,
cu convi ngerea pasionată a celor care posedă n u n um a i înţelegerea aldîncă

a prezentulu i, d � i i ntuiţia prefaceril or viitoare , că „renovaţia şi adevărata

îndrumare a ştiinţelor juridice nu va data, pentru b i nele comun , <lecit î n
z i u a î n care s e vor pătrunde toţi c ă , sub abstracţiunea legilor, s e mişcă
oameni şi că a-i sacrifica, d i n exces de logic ă , înseamnă a zice „omul e
făcut pentru lege, iar n u l egea pentru om", c e e a ce este o absuriditate. El
surprindea legătura de determ i n are de la e co n om i a politică la dTept, căci,
în opin i a sa „Economi a poli ti că d omină dreptul, prin ea deci trebuie să
începem".
17. Savel Rădulescu,

op. cit., p. 394-395.
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Iubea mult marile personalităţi ale lumii, înţelepciunea lor. Se adăpa
cu prudenţă d i n creaţia lor ţinînd sub sfinţ�ni e seama de hotărîrea lui
Brâncuşi de a nu trăi la umbra altor personalităţi, fie ele chiar celebre,
cum era Auguste Rodin.
Unul dintre marii gînditori .ai lumii îndrăgit şi stimat de Nicolae Titu
lescu era Schiller. De aceea şi recomanda fără ezitare : „Omul să plece
urechea la cuvintele spuse de n emuritorul Schiller : Să nu ne folosim de
facultatea pe care o avem de a parcurge din nou în sens invers, graţie ra
ţiunii, drumul pe oare ne împinge natura ; opera Ia care lucrăm, siliţi de
nevoie, să devină opera aleasă după inima noastră, să ridicăm necesitatea
fizică la rangul de necesitate morală".
NICOLAE TITULESCU - PENSEUR POLITIQUE
MARIN VOICULESCU
RESUME
Le centenaire Titulescu evoque, dans la memoire des contemporaines plutot I'ora
teur fulgurant de la Societe des Nations, ou !'eminent diplomat de dimension
europeenne, qui entre Ies deux guerres mondiales combattit avec ferveur Ia revis i on
rlPs traites, le fascisme et l ' agressi on .
Grâce ă son talent et â ses qualitc' s cx cep\i .1 nn a ll cs de ju riste , orateur, c'cono
miste et diplomat, Titulescu apparait da n s la perspective dl� l ' histoi re, comme une
des plus brillantes pcrsonnal itl's de sem tcmps.
Comme ministre des affaires'etrangercs de la Roumanie et par d eux fois president
de la Societe des Nati ons sa presencc s'est fait sentir â l'occasion de tous Ies gra n ds
P.venements i nternationaux. de l'epoque. Defendeur implacable de la paix, Titulescu
a laisse une impression ineffac;able sur Ies personalites Ies plus· marquantes de la
politique eur.)peenne.
Alors qu'il etait au sommet de sa gloire politique ct diplomatique et qu'il
faisait des efforts surhumains pour la paix, il fut demis, en aout 1 936, du gouver
nement Tătărăscu sans motif plausible.
La chute de Titulescu a eu un retentissant echo dans le monde entier. La presse
etrangere attirait serieusement l'attention sur la perte que la diplomatie allait subir
â cause „du depart de cet apotre de la politique genevoise".
Aujourd'hui, alors que Ies peuples se dressent courageusement contre la demence
d'une guerre atomique et pour Ies perspectives fecondes de la paix, on ne pourra
mieux vendre hommage â ce „herald de la paix" qui fut N. Titulescu, que de
continuer la lutte pour la democratisation de la vie internationale et pour la
defense de la paix.

,
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VICTOR ISAC
•

NICOLAE TITULESCU
PRECURSOR AL UMANISMULUI CONTEMPORAN*

Un proverb românesc plin de semnificaţii avertizează că : „Nici un cm
nu poate sări peste umbra sa". Acest proverb ne î n cîntă, pe lingă farme
cul stilistic. pri n valoarea sa de argument al resemnări i ce se impune
adeseori oricărui om, dar ne şi mîhneştc pri n absolu tizarea u nor limite
ale eforturilor umane de depăşire. E greu să conkstăm va l oarea de ade
văr a acestui proverb, cînd ştim fo::irte bine cit de gre u , dacă nu chiar
imposibil, este ca omul să depăşească idol i i form ul aţi filosoficeşte de
Francis Bacon, sau, ceea ce în mod curent n um im , prejudecăţile de di
verse genuri .
L a aniversarea lui N. Titulescu, fiu ilustru al p oporului ce-a conceput
proverbul, avem fericitu l prilej <a reînvia personalitatea şi a actualiza gîn
direa unui om ce a năzui t şi a reuşit într-o mare măsură să sară peste
umbra sa, respectiv să-şi depăşească prejudecăţi ce i-ar fi fost justificate
şi scuzate. Generalizînd cazul, am putea spune, cu ac�st prilej, că o ade
vărată aniversare este n ceea, sau poate chiar numai aceea, care are în
obiectiv oameni ce-au reuşit să depăşească atît prejudecăţile personale,
cît şi prejudecăţile .social-istorice ale epocii în care au trăit.
N. Titulescu merită din plin onoarea aniversării fii ndcă el a depă.':jit
preju decăţile personale �i cele ale epocii prin idei de aşa valaare, incit el
aparţine î n aceeaşi măsură trecutului, prezentului şi vi i torul u i istoric, ca
de asemenea ţării sale şi omenirii întregi . Temeiul şi explicaţia acestei
înalte şi excepţionale performanţe le găsim î n tezaurul de idei ce ilus
trează u n MODEL ELEVAT DE GÎNDIRE UMANISTA.
Acest model de gîndire dovedeşte calitate-a l u i N. Titulescu de precursor
al umanismului contemporan, pri n faptul că el î n truneşte idei propri i
celor două coordonate definitorii ale Umanismului contemporan : Eticul
şi Politicul. COORDONATA ETICA este ilustrată teoretic de eticismul
cultural, iar practic de asoc i aţii etice laice şi religioase, avînd ca finali•

Comunicare susţinută în cadrul Centenarului Titulescu.
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tate : emanciparea morală a caracterului uman şi a relaţiilor sociale inter
um�ne. COORDONATA POLITICA este ilustntă teoretic de noua orien
tare societală a întregul u i corp de ştiinţe şi practic de activitatea O.N.U.,
U.N.E.S.C.O. şi a celor mai valoroase asociaţii ştiinţ:ifice, artistice şi lite
rare avînd 'Ca finalitate : apărarea şi garantarna păcii.
Prin prisma celor două coordonate se conturează două genuri ale uma
n ismului contemporan, cel etic şi cel politic, pe oare le vom urmări sub
forma lor specifică, î n gîndi rea şi activitatea lui N. Titulescu .

1 . UMANISMUL ETIC. Fiind că ne interesează ceea ce este actual şi
prin ce€a ce N. Titulescu este un precursor al Umanismului contemporan,
se impune a ţine ·Cont de o constatare pe cît de frecvent semnalată pe-atît
de dureroasă, aceea a degradă r i i 'relaţiilor interumane la to ate nivelele,
respectiv de la cele inter-individuale, pînă la cele i nter-statale. Această
stare de fapt denotă deficienţă a conştiinţei morale şi regres al autorităţii
valorilor etice, cu consecinţele inevit2.bile ale predominării egoismului şi
ale prosperări i manifestărilor cc c u ltivă Răul, valoarea etică negativă, în
detrimentul Binelui, valoarea etică pozitivă.
Împotriva acestor stări d e fia pt, Umanismul etic al Uma n ismului con
temporan găseşte sprijin şi argumente prestigioase de fortificare în confe
siunile şi în pledoariile lui N. Titulescu ce oglindesc idealul unei înalte
conştiinţ.e morale şi patosu l î nflăcărat în apărarea drepturilor ,sodale ale
celor mulţi şi umili, împotriva claselor domi nante şi a celor ce deţineau
puterea, deşi el însuşi făcea parte d i n rîndul acestora. D epăşindu-şi, deci,
apartenenţa socială şi politică, cu toate prejudecăţile aferente, N . Titu
lescu anticipează valori etice ale Umanismului contemporan.
Ca primă confirmare, de menţionat că la început de secol şi de carieră
politică, deşi aparţinea unui parti d conservator, d e mari proprietari, N. Ti 
tulescu edi tează gazeta Ţăranul, î n apărarea celor mai oropsiţi proprietari
şi a proletarilor agricoli , propunînd problema : „Care e mijlocul prin
care pămîntul ,dobînd it de u n sătean să-i rămîie cu adevărat pe vecie,
să nu-i poată fi ridicat de cămătari şi exploatatori ?" In continuare, gene
rozitatea autentică este ilustrată în angajamentul : „Cît despre mine,

declar a mă pune cu desăvîrşire la dispoziţiunea tuturor ţăranilor nevoiaşi,
„.dîndu-le serviciile mele în chip cu totul gratuit".

In calitatea de ministru, r ămîne apărător al drepturilor celor mulţi,
precizînd : „In alcătuirea legii nu am fost decît un interpret al cerinţelor
generale", pentru satisfacerea cărora face apel la conştiinţele morale,
considerînd ca necesară „mobilizarea generală a tuturor conştiinţelor

,

curate".

Profund indignat de nedreptăţile existente, în plin parlament burghez,
avertizează oratoric : „Priviţi în j u rul d-voastre ! Ce vedeţi ? Pe de-o
parte frigurile speculei ; omenirea alergînd neb ună după bogăţia fără
muncă ; pe de altă parte, f i gu rile revoltei provocate de m izeria războiu
lui şi de indignarea pe care o resimţi cînd o compari cu avuţiile scanda
loase care s-au făcut într-o s ingură noapte". Prevestind vremurile ce vor
veni , el continua : „Există în acest moment, şi la noi şi aiurea, o aşa zisă
frenezie de materialism, îmbi n ată 'CU o aşa frenezie de dreptate, încît cred
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că nu greşesc dacă spun că am ajuns la una din acele răspîntii , la care, ori
se plămădesc religii le n o i , ori se plămădesc cataclismele istorie i . . . Eu aşez
optimismul meu într-un viitor mai îndepărtat". Cataclismul şi, după el,
răspîntia i storiei au urmat după mai puţin de douăzeci d e ani, deci , la un
v i i tor nu prea îndepărtat.
I nteresant este că pentru N . Titulescu , imperativul transf:J:·mărilor
sociale apare prin pri sma conştiinţei sale morale, consacrîndu-se ca apă
rător al maselor populare. Pe lingă adeziunea la lupta ţăranilor în 1907,
în anul 1 9 1 4 , înaintea L-Jbucniri i războiului mond i al, el susţine modifica
rea constituţiei , cit timp „în cadrul ei strîmt nu e posibilă o prefacere
aşa cum o reclamă trebuinţele acestui popor" . Rezistenţa la prefacere o
atribuie „ i ndividualismului exagerat", care explică şi „umbre şi piedici
ş i nedreptate", toate favorizate de constituţia ţării . Drept consecinţă, el
apreciază că s-a produs „un gol profund între clasa conducătoare şi ma
sele conduse". Constiinta morală socială este izvorul căii luminoase a lui
.
N. Titulescu în viaţ� pa litică, prin care el se alătură poporulu i , proclamînd
ca problemă primordială „crearea un2i proprietăţi ţărăneşti efective",
trecînd peste idolatrizarea proprietăţii individuale ş i formulînd ideea
revoluţionară, mai ales pentru acele vremuri , că „exproprierea nu e un
atentat la proprietatea i n d ividu ală".
D ovezi vii ale apartenenţei lui N . T i t ul�scu la Umanismul etic stau
numeroasele reflecţi i cc exprimă preţuirea, încrederea şi devotamentul
faţă de omul în toată ple n itudinea ş i universalitatea sa. In acest sens,
desprindem : „Omul este egal omului ori unde se găseşte", „Omenirea for
mează un s i ngur trup", „Destinul omului este nepieritor". Cultivarea
atitud i n i i etice se oglindeşte în confesiuneCl , ce poate fi luată şi ca îndemn
moral : „Nu mi-a fost n i ci odată teamă de riscurile sincerităţii".
Fiindcă acţiunile politice sînt .şi o expresie a năzui nţelor şi .a eforturilor
de realizare a unor aspiraţii şi valori morale, este logic ca N. Titulescu,
demn exponent al Umanismului etic, să se prezinte ca un autentic uma
nist şi în ·cariera sa politică. Vom urmări , astfel, a doua valenţă a Umanis
mului său .

2 . UMANISMUL POLITIC. Nimic nu poate fi considerat mai actual şi
mai contemporan epocii finale a secolului XX, din gîndurile şi activi tatea
celor d i n trecut, decît ideile ş i faptele care repre:lintă o contribuţie sau o
semnificaţie în spri j inul idealului de Pace, obiectivul primordial şi major
al Umanismului contemporan. In aceste condiţii, în d e plină obiectivitate,
N . Titulescu ar merita titlul de laureat post-mortem al luptei pentru pace.
Cu şaizeci de ani î n urmă, in faţa Consiliului S ocietăţii Naţiunilor,
Nicolae Titulescu aducea argumente perfect valabile astăzi în forurile
O.N.U . , sau în conferinţele post-Helsinki , pentru pace în lume şi securitatP
în Europa. Astfel, în aceeaşi măsură înţelepte şi profetice rămîn conside
raţiile : „Mai mult ca n ic i odată noi avem nevoi e să se rezolve 1greutăţile
prin concepţii generale şi unitare, mai mult ca oricînd îmi face impresia
că diviziunea, particularismul constituie o proastă metodă în politică„.
M i s e pare că ceea ce face mai cu seamă de nerezolvat problemele politice
este fap�ul că le tratăm poate oam prea geometric, u i tînd prea adesea că
155
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principiile logice cele mai rigide cedează atunci cînd sînt asociate cu în
crederea sau cu simpatia. Trebuie să creăm această încredere, mai cu

seamă, între popoarele avînd interese contrarii".

Un elogiu, dar �i un sprijin în promovarea păci i le găsim în precizarea
obiectivelor Micii Antante, pri n valornasele estimări : „Pacea este o nece
sitate absolută pentru Europa întreagă . Această necesitate este realizată
de către toate naţiunile conştiente de transformările produse de război şi
de consecinţele sale . . Pacea, înainte de orice, este o stare de spirit. Nu
poate exista pacea adevărată, dacă nu exi·s tă în sufletele tuturor o încre
dere desăvîrşită în stabilitatea cond iţi il or actuale."
.

Apelul insistc>nt la marile �i uni versalele valori umane : încrederea,
simpatia, conştienţa stărilor de fapt ale societăţii - respectiv conştiinţa
socială activă -, pacea ca stare de spirit şi paci fismul implementat „în
sufletele tuturor", consti tuie o dovadă elocventă a Uman ismului de ieri,
de azi şi de totdeauna, în care N . Ti tulescu s-a integrat cu toată fiinţa sa.
D e altf e l , numai astfel ne pu tem explica formularea unui autentic postu
lat al Umanismului politic universal, î n termenii : „Legile umanităţii

trebuie să călăuzească orice comunitate civilizată" .

I ntrucît Um anismul contemporran tinde spre universalitate, şi finalita
tea sa ultimă este pacoa, n i m i c nu-l reprezintă mai autentic pe N. Titu
lescu decî t parea 11niversală. În mod deosebit, el s-a impus ca proeminent
precursor al Umanismului contemporan prin geniala idee d e spiritualizare
a frontierelor, ce poate f i consid·e rată condiţia sine qua non şi garanţia
instaurării păcii universale, care, în era atomică şi termo-nucleară, se im
pune raţional, obiectiv şi realist, nu imaginativ, subiectiv şi utopic, ca
pace eternă a viitorului. D i n numeroasele intervenţii în tematică, reţinem
următoarea : „Frontiera este expresi1a suveranităţii închi1se care se află la
originea războaielor. Nu se serveşte cauza .pădi prin deplasarea frunta
riilor, ci printr-o devalorizare treptată a lor. In practica zilnică numai aşa
se via ajunge la u nica soluţie a problemelor teritoriale : prin completa spi
ritualizare a barierelor între popoare". Drept soluţie : „Trebuie creată,
între naţiuni, o atmosferă de încredere care să le permită să se apropie
unele de .a ltele". Apelul la v irtuţi morale, ca .şi insistentele reveniri asupra
necesităţii de emancipare, de restructurare etică a caracterului uman con
stituie dovezi elocvente ale apartenenţei lui N. Titulescu la Umanismul
contemporan.
Umanist şi contemporan rămîne N . Titulescu şi prin celebrul d iscurs
din 1935, comentînd atentatul de la Marsilia, prin care a ·ci,ndamnat tero
rismul, plagă gravă a spiritualităţii şi civil !zaţiei actuale. Dar, aricit alte
argumente am ·releva spre a i lustra apartenenţa lui N. Titulescu la ceea
ce el numea „cruciada împotriva Tăului" şi la alte f i nalităţi proprii uma
nismului contemporan , totuşi, calitatea lui de precursor al acestui icurent
nu poate fi prin nimic mai pertinent şi mai convingător susţinută decît
prin opera sa de pace, în care intră condamnarea războiului calificat drept
„nebunie" şi „crimă împo triva umanităţii", (!a de asemenea pledoariile
susţinute spre „desfiinţarea războiului ca instituţie legală".
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Î nspăimîntătorul peri col al holocaustului mon d i al , ca şi zbuciumul dra
matic al conştii nţei u n i v ersal e oglindită în mişcarea generalizată a Uma
nismului contemporan , fac prezenţa spirituală a l u i N. Titu lescu să fie
resimţită în mod d eosebit prin gînduri le lui închinate păc i i , d i n rîndul
cărora, de acută actu a l itate, mai desprindem : „Nu cred că a exi stat un
moment în care popoarele să f i fost m a i avide d e pace ca astăzi şi î n care
guvernele lor, datorită d i ferenţelor de concepţie mult m a i mult decît
divergenţele d e interese, să f i acţionat î n aşa fel, înci t nu s-a reuşit nici
odată să f i e împiedicat spectrul de răZJboi d i n viziunile noastre z ilnice".
Guvernele p opoarelor, oameni i politid , ca de ·altfel noi toţi cei ce
sîntem convinşi de imperativul păcii vom .găsi î n umanismul etic şi politic
al lui N. Titulescu izvorul d e lumină al soluţionăr i i d ivergenţelor şi căile
de i nstaurare a pădi universale, d acă vom crede asemenea lui, că „există
o putere care stă mai presus de forţă : CONŞTIINŢA SOLIDARITĂŢII
UMANE".
NICOLAE TITULESCU - PRECURSEUR DE L'HUMANISME
CONTEMPORAIN
VICTOR ISAC
RESU'M:F.:
Le, present article traite du câte et hiq ue et politique de la conception humanist1•
de Nicolae Titulescu.
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MIHAIL N. POPILIAN
•

PACEA PRIN DREPT
ÎN CONCEPŢIA LUI NICOLAE TITULESCU*

înai nte de primul război mond ial Nicolae Titulescu a m ilitat, în politica
i nternă, î n rîndurile Partidului Conservator Democrat de sub şefia lui
Take Ionescu, unul d i n tre oamPnii ele stat români care a luptat cu toată
i scusinţa şi cu deosebitul său talent pentru împlinirea visului de reîntre
gire a neamului nostru ş i pc'ntru reali zarea statu lu i naţional un i tar român,
înfăptuirea pe care n-a întrevăzut-o ea posibilă decît pri n i ntrarea Româ
niei în război alături de Puterile A l i ate.
In faţa unor atitudin i neaşteptate, marcate d e unele dintre Puterile
Antantei ·care, nu recu noaşteau cererile Homâniei formulate atît în temeiul
drepturilor ce i se cuveneau pentru sacrificiile făcute pe cîmpurile de
luptă cit şi î n virtutea drepturilor ci i storice asupra gliei strămoşeşti,
pentru a căror realizare România a i n trat în război . Nicolae Titulescu,
alături de alţi bărbaţi de seamă şi m ari patrioţi ca : Take Ionescu, Octa
vian Goga, Dr. Nicolae Lupu, Constantin Mille şi alţii , s-au exilat la Paris
unde au format „Comitetul Naţ.ional Român", sub preşedenţia lui Take
Ionescu, cu scopul de a demonstra cercurilor politice ale Apusului juste
ţ.ea poziţiei Homâniei şi pentru a obţine recunoaşterea dreptăţii pe care
românii, î n mod justificat, o aş teptau . Munca continuă a lui Nicolae Titu
lescu, priceperea şi talentul său u n i c servite de fascin antul său dar de a
convi nge, l-au determinat pc Take Ionescu, la revenirea î n ţară, să reco
mande factorului constituţional ca după părăsirea Conferinţei de Pace de
la Paris de către I onel I. C. Brătianu, lui Nicolae Titulesc u , împreună cu
savantul dr. Jean Cantacuzino, să i se încredinţeze misiunea de a conduce
delegaţia română. !n această calitate,

documentele

vremi i

o

adeveresc,

Nicolae Ti tulescu a desfăşurat o activitate excepţion ală, cu un tact diplo
matic cu totul remarcabil care a uimit pe interlocutori, şi astfel a reuşit
să impună soluţia cea mai favorabilă Homâniei, ad ică recunoaşterea drep
turilor la uni.rea cu vara mamă a tuturor provinciilor locuite de români,
" Comuni care susţinute în cadrul Centenarului Titulescu.
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el fiind acela care, împreună cu dr. I. Cantacuzino, a semnat Tratatul de
la Trianon, prin care se recunoştea unirea Transilvaniei cu România, la
4 iunie 1 920.
Odată cu înfiinţarea Societăţi i Naţiunilor, la 15 n o i embrie 1 920, apre
cierea pozitivă a contribuţiei lui Titulescu pentru instaurarea păcii a fost
consacrată prin faptul că a fost printre primii căruia i s-a conferit „Meda
lia păcii". 1
Activitatea lui Nicolae T itulescu a avut o însemnată pondere în numirea
sa, în anul 1 9 2 1 , în funcţia de minist.ru plenipotenţiar şi trimis extraor
dinar al României la Londra şi, totodată, în aceea de delegat permanent
al României la Societatea Naţi uni lor.
De la începutul carierei sale diplomatice Nicolae Titulescu a fost unul
d i n tre cei mai fervenţi apără tori ai păcii şi întreaga sa activitate a fost,
în mod mărturisit, dedicată acestei opere umane şi morale. Ni colae Titu
lescu spunea că „sinonim u l păc i i nu este lipsa războiul ui . Nu avem nevoie
să cîştigăm războiul a doua oară, c i să-l evi tăm pe viitor".

C u m ? Prin drept, mia a rezultat din întreaga lui activitate, explicînd că
aceste spuse reprezent,au concepţia sa ca pacea să poată fi asigurată prin
încheierea de pacte bilaterale, regionale şi să se poată aj unge chiar la cele
multi laterale, aceasta fiind , de altfel, deviza politi c i i sale externe căreia
i-a rămas creidincios, de la naţi onal la regional .şi un iversal.
În concepţi a ti tulesciană „Pacea prin drept" s-ar fi putut realiza numai
prin exi stenţa şi coexistenţa acestor pacte care aveau menirea să stabi
lească climatul de î nţelegere, col,aborare şi cooperare între popoare, mari ,
mijlocii şi mici, si tuaţie care i n s ti tuia şi consacra, pentru prima oară î n
dreptul i n ternaţional, principi ul egalităţii tuturor naţiunilor , pacte care
urmau a fi încheiate şi .semnate în virtutea propriei suveranităţi a fiecărui
semnatar care s ubscria în fapt la ceea ce mai tîrziu s-a denumit coexis
tenţa paşnică întemeiată pe respectul reciproc al suveranităţii şi inde
pendenţei naţionale, pe principiul neamestecului în afacerile interne ale
altui stat, pe repudierea forţei .şi înlăturarea ameninţării cu forţa, cu con
secinţa - logkă şi, mai ales, legală - ca orice stare conflktuală să fie
rezolvată pe cale paşni1că, prin negocieri şi tratative şi nu prin răzb o i .
î n conferinţ·a sa rostită l a Londra î n anul 1 922, „Ridicarea economică
a Europei" , precum şi în „Declaraţia pentru reglementarea paşnică a d ife
rendelor", făcută la Geneva, în anul 1 926, Ni1colae Titulescu explica în
termeni care nu puteau fi contrazişi sau criticaţi sub aspectul formei sau
conţinutului problemelor tl'atate, că bătrînul continent fusţse în repetate
rîn!duri confruntat cu devastarea valori lor materiale şi spirituale care-i
fundamentaseră primatul în cultura civilizaţiei întregii lumi, că numai
prin înfăptuirea unui acord general al popoarelor războiul poate fi scos în
afara leg i i i nternaţionale, i ar viitorul lumii trebuie să fie clădi t pe baza
ideei d e drept şi justiţie internaţională promovată pe temeiul unei legi noi
care să .fie aceea care va putea să garanteze pacea prin ceea ce el denumea
„sLstemul securităţi i colective" care, odată î nfăptuit, va fi de natură să
1. „Magazin istoric", martie I91l2, p. 32-33.
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Casa din Craiova în care s-a născut Nicolae Titulescu.
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asigure „pacea prelungită", unica stare de fapt şi de d rept care ar putea
prilejui ridicarea pe o treaptă superioară, progresul şi civilizaţia în
în treaga lume.
ln declaraţia mai sus menţionată Nicolae Titulescu, referindu-se la ne
gocierile pentru realizarea u nui acord regional care avea d rept scop asi
gurare3 păcii în apus (viitorul Pact de la Loc3rno), mătur'.sea credinţa sa
că pacea ,ce se va organiza în apus va constitui un pas i mportant şi decisiv
pentru înfăptuirea unei păci reale şi în răsărit. Această declaraţie a lui
Titulescu are o subli niată importanţă întrucît în sensul cuprinsului ei s-a
tratat şi s-a încheiat î n acelaşi an, 1 925, „P,actul de la Loc3.I'no", prin
ca:re se extindea, pentru toate statele semnatare, obligaţi a menţinerii
statu-quo-ului !Stabilit prin tratatele de pace ce se închei·aseră - între în
vingători şi învinşi - în anul 1 9 1 8, la sfîr"?itul răz.boiului mondial care
adusese altă înfăţhşare hărţii Europei, situaţie de ·care se ţinuse seama şi
la semnarea celorlalte tl'atate.
Concepţia lui Titulescu privind menţinerea păcii prin drept a fost ilus
trată şi prin răspunsul dat în catlrul unui i nterviu ce i s-a luat de cores
pondentul din Paris al ziarului austriac „Neue Freie Presise", în luna fe
bruarie 1 928, în calitate de m inistru de externe al României. Titulescu a
declarat atunci că politica externă a României va concura şi va susţine,
alături de Franţa, Angl i a şi Italia, ca şi alături de statele ce formau Mica
î nţelegere, menţinerea pădi pe baza şi în caldrel e tratatelor de ipace în vi
goare, adică prin apăl'area statu-quo-ului stabilit de aceste tratatP : „dat
fiind că astfel România îşi va sluji idealul său care este organizarea păcii
mondiale pe baza resp=ctării cu stricteţe a tratatelor î ncheiate după
război "2.
Nicolae Titulescu a salutat cu entuziasm încheierea Pactului „Briand
Kellog", la data de 9 februarie 1929, dnd, în numele Uniu nii Sovietice,
Maksim Litvinov a semnat acest Pact. Nicolae Titulescu a luat parte la
solemnitate după demi sia 'Cabinetu lui, Vintilă Brătianu, în 1 928.
I n acelaşi scop a l demonstrării c ă pacea numai p r i n drept poate fi
menţinută şi apărată, la i nvitaţia „Comitetului pentru î nţelegerea i nter
naţională" din Germania, invitaţie ce-i fusese adresată de colegul şi prie
tenul său Stresseman, d elegatul Germaniei la Societatea Naţiunilor,
Nkolae Titulescu a rostit în Reichstagul german, la 6 mai 1 929, una d in
tre cele mai importante şi semnificative dintre conferinţele sale, „Dina
m ica păcii". In a'Cest discurs, Titulescu a analizat cu deoseibită subtilitate
problema găsi,rii şi stabilirii celei mai bune şi potrivite metode pentru
menţinerea şi apărarea păci i . Referindu-se la lucrarea fu i Wolf, intitu
lată „Internaţional Governement", în care se înfăţişau concepţiile „idea
liştilor" şi cele ale „realiştilor " , Titulescu propunea să se examineze şi
să se depună toate strădaniile pentru a putea fi identificaţi 9i cei care ar
putea şi ar trebui să facă parte din cea de a treia categ·orie - neîntre
văzută de Wolf şi anume, „idealiştii-realişti", a celor care se străduiau să
2. Nicolae Titulescu, Discursuri, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 294-295.
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Documente referitoare la absolvirea de către Nicolae Titulescu a 6 clase de liceu
şi acordarea bursei pentru urmarea Facultăţii d e drept din Paris.

.
găsească posibilităţile determinării climatulu i""de încredere între state, să
încheie între ele tratate de amiciţie şi neagresiune, tratate ce urmează să
constituie : „sîrma ghimpată a păcii" prin care să nu poată răzbate unelti
rile duşmanilor păcii3. 1n cadrul aceleiaşi conferinţe, diplomatul român a
prezentat elementele care puteau constitui temeiurile, în fapt şi în d['ept,
unei noi legislaţii internaţionale dezvoltînd ceea ce în prezent specialiştii
în dreptul internaţional recunosc a fi principiile fund amentale ale noului
drept internaţional, mai ales că Titulescu a precizat : „Atît dreptul intern
cit şi cel internaţional sînt născute din conştiinţa juridică a popoarelor
fapt care conferă caracter obligatoriu regulilor ce Tezultă în mod logic din
e:x;presia desăvirşită a solidarităţii lor căci - continua el - există o pu
tere care are m ai multe valenţe dec'ît forţa brutală şi această putere nu
este alta declt cornştiinţa iSolidarităţii urnane"4. Această conferinţă a fost
socotită, :pe drept cuvînt, a fi însă1şi profesiunea d e credinţă a ilustrului
diplomat şi patriot român Nicolae Titulescu.
3. IJn M. Oprea, Nicolae Titulescu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 318.
4. Ion M. Oprea, op. cit., p. 333.
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După ce fusese ales, pen tru prima o c: ră , pre ş ('<linte al Ad unării Generale
a Societăţii Naţi unilor, Ni cola�- Ţitulescu · a dezvoltat .. la �am bridge, fa
·
1 9 noiembrie 1 930, conferinţa t;,B.r'o.gresul i deii de p ace " .$h cadrul căreia,
. cu autoritatea pe care ·o d obîn .d l� în cercurile diplomatice .apusene, şi-a
expus punctul său de · vedere asupra valenţelor c are au 'concurat pentru
a determina sporirea înerederi i . în posibil ita tea instaurării păc i \ . El înve. dera. că la .baza ace3tei î nfa pitliiri' bitau pri nci piil e dreptultii internaţiona1
c.are trebuiau concretizate în „Legea interhaţiona'.ă" ce se putea institui
prin pactele de neagresiune şi d e condamnare a războiului, î ncheiate între
statele „a căror politică pru::i�ntă putea să transforme idealul pă'.C ii î ntr-o
reali tat e vi e" :; .
·Î n anul 1 9 3 1 Ti tulescu a fost ales p e n tru a .doua oară consecutiv ca
preşedi nte al celei de a XII-a sesiuni a Adunării Generale a Societăţii Na
ţiunilor, fapt .prin care se încălca tradiţia şi regulamentul Societăţii Naţiu
n i lor care prevedea, în mod expres, că această funcţie este nereeligilbllă.
Cereurile d iplomatice şi ziarele d i n occident au subliniat · evenimentul
elogiind personalitatea lui Ni colae Titulescu care prin întreaga sa activi
tate în slujba păcii, pri n comportarea şi modul cum condusese lucrările
Adunării Generale a Societăţii Naţiuni lor d i n anu'! 1 9.30, merita cu priso
sinţă această cinste.
În luna octorpbrie H l 3 2 , d up{1 demisia guvernului condus �le Al�xandru
Vaida Voievod, în noul cabinet format sub preşed i nţ ia lui I u liu Maniu, la
stăruinţa factorului constituţional, Nicolae T i tul cs cu a primit conducere�a
ministerului de externe, funcţie pe car e a păstrat-o cu toate greutăţile şi
ameninţările pe care a trebuit să le înfrunte, pînă la data de 29 august
1936 dnd ; prin urielhrile aceleiaşi drepte neromâneşti la care se adăugau
şi intrigfle' cun§e1or palatulu i,"a fost' eliminat dih guvefil. într-o formă
,care a u imit opinia publică i ntern ă şi internaţională . .
. . ln -. a c�astă calitate a reorganizat „Mica _în ţelegere' '. , a desfăşurat o. vie
activi tate pentru realizarea d evizei sale „Pace la răsăr j t." ft reuş ind să de
termine reluarea raporturi lor diplomatice cu Uniunea Sovietică, l.'?tiut
fiin d_ cK la 9 iunie 1 934 M. - Ostrowski a prezentat scrisorile sale de acre
ditar� ca minist�u plen ipotenţiar şi trimis_ extraordinar al U.R:S.S. la
J3ucl).r�ştL
0
ln• . acelaşi an reuşise, . după străd anii personale d eosebite, să reali zeze
„înţelegerea Balcanică" al căru i . act de înfi i nţare l-a seml'ra( la Atena în
ziua de 6 februarie· 1 934î. Tot în 1 934· TitUlescu . a desch i'S şi a susţinut
� t în · 4" ca �e ar fi
o mare şi dură campan i e împcîtdva · aşa denumituluf ;,p
trebu i t să se încheie î ntre Anglia-Franţa-Germania şi Italia, pa1\'.!t. care
se dorea a fi Un „directorat" al acestor puteri C U m isi unea
d e a trasa COO·r'.'"
'

·

.

,l.

.

•.

. •

5. Nicofoe Titulescu, Discursuri, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, p. 344-:157
6. Ion M. Oprea, op. cit., p: IOL
7. „Dimineaţa" din 10 şi 1 1 februarie 1 934.
·

·
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donate vlitofire -pentm_ politica0 externă a . maj orJtăţii statelor europene.
Vi olenţa ca m pan i e i dezlăn ţu ită de Titulescu a atra s atenţia în ·mod deo
sebit în occi�ent, unul d intre z i ariştii stră ini ac r,editaţi la Bucur eş ti între

bîndu-1 care este e x pl i caţ i a acestei campanii . v i r u l e n te împotriva . lui
l\'.lussoli n i t dat. f i i 11'd că î n manifRstăr\le sale d e pînă ·ad r:iu se î n regi st ras e
o astfel de at i t udin e ; întrebare la ca r e Titulescu a răspuns :
:
„Pac toi" în '1 � re ca p� i n c ipa lă st ::p u laţi � ne tn cd i fi tărea ar tit-blulii. i l 9
.

_

.

·

d i n Pactul Societăţii Naţiunilor, ceea ce însemnează revizuirea tratatelor
şi ceea ce pentru România re pr ez i n tă înlăturarea s t atu- quo -u lu i şi deci
desfii nţarea hotar2lor ei. Vă asigur că dacă Mussolini -ar fi fost român ar
fi fă c u t ceea cc am fă cu t cu. Eu n-am luptat pentru a diminua glr:iria
Romei ci pentru a păstra pentru români păm î n tu l străbun ilor lor. N-am
luptat ca adversar al Romei ci ca descen·'.lent al ei"l'.

D i n anul 1935 N i colae Titu lescu a reluat tratativele cu Maksim Li tvinov
în vederea î n che i eri i unui pact de asistenţă şi n e ag r esiu n e îritre Români a
şi Un i u n ea SovieUcă. Cercu rile de dr.capta, î n frunte cu · Garda de Fier,
au pornit o campan i e v '. o l entă împotriva lui Titulescu tnergîndu-se pînă
la directa ameninţare .cu moartea. Abj ecţ i a 2. c�stei campaniî nu l-a im pre
sionat pe Titulescu şi, cu o stăruinţ� demnă de i m p .brta n ţa acestei cauze,
a o bţi n u t , în iulie 1 936, în condiţii excepţi onale, libertate-d eplină ÎJ1 conti
nuarea tratativelor cu Litvinov.

Pentru istorie, care trebu ie scrisă şi învfiţată cum a fost, indiferent de
co n d i ţ iile conjuncturale în care este rememorată: menţionăm a·c estc con
diţii pentru a d em o n s tr a că Nicolae T itul es cu a fost un român care şi-a
s acri fi.cat viaţa pentru pacea României .ş i a l umi i /întregi . În luna, i u l i e 1!-136
Titulescu a arătat în scris lui Carol I I c ă în tr ucî t mareşalurGoti ng a co
m u n i c at prin - N. Petrescl,l. Comnen, atunci ministrul României la Berli n ,
că Germania interprett>ază: n egati'tt . u n eventual Pact d e asistenţă ş i n ea
gresiune îri.fre· R o mâ n ia şi ; U. R .S. §. , comunicare pe care Goring o făcuse'
d i rect şi fui Gheorghe Brăti anu , fapt ce a exaltat cercurile de dre21pta şi
politicienii ce aderau Ia ideile fas� ism ul u i şi h i tl e r i sm ul ui care a u ck'schis
o cam pan ie periculoasă ce ar putea da naştere u n or s i t u aţ i i „nedorite" în
ţar ă , el î nţelege;: şă-i prezi nte demisia sa. Gh. Tătărăscu a af l a t despre
a ce a stă demisie d a r n t:1-i con v e n ea să s e pr o d u că întruclt demisia lui
Titules_c� ar fi denu !l:ţat opiniei pub lice internaţion ale. d u p l i ci t a t e a am a
_
_
lui dt şi â lui Carol Il şi a camarilei ·sale în această vita l ă problemă a ţării
ş i a i'�t� rven i t pc lingă r eg e s ă nu soluţion � ze d eocamdată d em isia lu i"

a

T ! tule:,;cu. TiţLi lescu a aflat d � p � nd ulăr i l e

Ş

mini tri i care
.
e vj n el : -

�

t �
jah i;Iţ>mi sia

avut loc l a

15.

i ulie

1936,
.

1(1i Ţătără�-�u

s - a· adresat
-

şi, în

C�ns Î li tÎ "tde

î ntreg
u .lui ca. b
cu
. i net
.
::
! ; _· . .

_
pe c;ar�· am prez en ta t- o i:n.s. regelui şi vă declar. că _lni�·O:
n
menţi dar vă voi face pe · to ţ i răspunzători în f a ţa istoriei şi . a înţregF
.
.
ţări d � g ra;-' ele consecinţe ce vor u rm a" Y
·

'

.

.

B . .ra c:i ues� ăe Launay, op. cit., p. 178.
9. Ibidem, ctt., p. 1 78, Ion M. Oprea, op. · cit., p. 355-361
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După o foarte scurtă pauză, în ca.re Gh. Tănăsescu a vorbit pe fir special
cu Carol II, guvernul a acordat !depline puteri ministrului de externe de a
continua negocierile şi tratativele începute .şi de a deifiniti.va pactul ·de asis
tenţă şi neagresiune cu Uniunea Sovietică.
Nicolae Titulescu, su:ferind, .şi-a luat o scurtă vacanţă pe Coasta de Azur
dar, în lipsa lui, împotriva intereselor ţăirii, a fost înlăturat din guvern.

Adeverinţă eliberată
de
Facultatea
de
drept a Universităţii
din Paris pe numele
studentului
Nicolae
ntulescu.

In ziua de 29 august 1936 guvernul Tătă•răscu .şi-a prezentat demisia fac
torului constituţional care, .peste eîteva ore, a însăI'Cinat cu formarea nou
lui guvern tot pe Gh. Tătărăscu , guvernul aVînd exact aceeaşi compoziţie
cu singura modificare Ministerul de externe. Emoţia în ţaTă şi în străinătate a fost mult mai puternică decît s-a crezut.
,
Nicolae Titulescu a suferit cumplit dar n-a abandonat susţinerea în
continuare a intereselor ţă:r ii pe lîngă cercurile diplomatiice din apus, în
special în Franţa işi Anglia, şi pentru a explica în ceasul al XII-lea, regelui
şi oamenilor politici care în opinia lui ar fi putut să folosească „modalităţi
concrete" pentru a reface situaţia deteriorată în mod deplo<rabil, şi-a
anunţat sosi•rea în ţară în luna iunie 1 937. In aceeaişi campanie de denun
ţare a războiului :şi pentru apă.rarea păcii, Titulescu a ţinut - la 3 iuniE'
1 937 - o conferinţă la Londra despre : „Metodele practice de apărare a
166
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pădi"10, i ar la 4 iunie a rostit un d i scurs la Oxford unde a v011b it despre
„Situaţia internaţională actuală " 1 1 în cadrul căruia a atacat pe faţă unel
tirile Germaniei şi Italiei pentru a produce dezechilibrul stabilit pri n
tratatele de pace pentru dezlănţuirea unui nou ră:oboi.
.Jn drum spre ţară s-a oprit la Bratislava unde, în ziua de 1 9 iunie 1937,
i s-a decernat titlul de „Doctor Honoris Causa" de către Universitatea
.,Komenschi" pentru întreaga sa activitate de prom ovare .şi apărare a in
tereselor păcii, prilej .cu care Nicolae Titulescu a rostit conferinţa „OI'ldi
n ea în gîndire" în care, neascunzînd îngrijorarea c e-l stăpînea în faţa
pregătirilo r şi ameni nţărilor îndreptate împotriva forţelor păci i de către
n azhşti şi fascişti, a arătat că numai prin dr2pt, pa·cea .poate fi apărată
şi salvată.
„Numai în ziua în c are politica •se va confund a cu dreptul, cînd spiritul
politic nu se va mai opune s piritului jurid ic, num::i i în ziua cînd se va
înţelege că adevăratul spirit juridic se confu n::lă c u spiritul politic cel
m a i ascuţit, pentru că el constă î n armonizarea ·contr:..d
. i cţiilor de moment
cu ce•r inţele stăpînului care se numeeyte Legea, pentru că d ad aceasta din
urmă nu mai merită să fie stăpînită trebuie î nlocuită cu un stăpîn nou,
adaptat cerinţelor noi, care tot lege se numesc, dar o lege nou'.i ; numai î n
ziua în care dreptul v:1 străluci c a u n răsărit d e soare î n sufletele tuturor
oamenilor, ca o directivă călăuzitoare, ca un imperativ categoric care se
impune ca o autosupunere, care se confundă cu libertatea organizată, nu
mai atunci omenirea va fi salvată pentru că în pacea pe care o crează
ord i nea juridică omul îşi va putea îndeplini destinul său, potrivit „idea
lului creator" 12.
Politica de apărare a pă cii prin drept practicată de Nicolae Titulescu
a fost încorporată în mod novator şi creator în politica externă a ţării noas
tre, elaborată şi condusă ma·gistral de secretarul general al Partidului
Comunist Român �i preşedinte a l Republicii Soci aliste România, tovarăşul
Nircolae Ceauşescu . În mesajul său adresat Conferinţei Internaţionale
„Pacea mondială pri n drept" ( 1 9 73) , d omnia sa spunea :
„Exprim convingerea că em i nenţii jurişti reuniţi l·a această conferinţă
îşi vor aduce o contribuţie activă la promovarea şi aplkarea principiilor
dreptului internaţional în relaţiile d intre toate statele, la asigurarea unei
păci trainice şi I.a ed ificarea unei lumi mai bune în care î ncrederea, res
pectul reciproc eyi cooperarea între popoare să ia în m od d efinitiv locul
războiului şi suferinţelor de tot felul pe care le-a încer·cat omenirea"13.
Putem afirma că permanenta vocaţie către pace a acestui neam, prin
cultul şi ·respectul legii, s - a păstr·a t, împlinin:l luminosul destin al acestui
popor viteaz, harni c, care n-a dorit niciodată vreun pămînt al altui neam
dar şi-a păstrat cu dîrzenie şi eroism sfînta gl'.e strămoşească, aşa cum
necontenit afirma Nicolae Titulescu.
10.
11.
12.
13.

Ion M. Oprea, op. cit., p. 560.

Ibidem, p. 563.
Ibidem, p. 563.

N i c.olae Ceauşescu, Mesajul adresat Conferinţei internaţionale Pacea Mon
dială prin l>rept, în „Scînteia" nr. 961 1 din 26 august 1973.
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LA PAIX PAR LE DROIT DANS . LA CONCEPTION
DE NICOLAE TITULESCU
MIHAIL N. POPJLUN
Nicolae Titulescu est ne ă Craiova le 3/16 mars 1882.
Apres des etudes elf•mentaires et liceales, dans sa ville natale, il a passe brii·
lamment son doctorat en droit ă Paris avec la these : „La Theorie generale des
droits eventuels" qui a obten u la mention „AVEC ELOGES" ; on lui a accordc\
en meme temps, le prix de la celebre fondation „ERNEST BEAUMONT" ainsi
que le titre de Laureat de la faculte de droit de Paris.
De retour dans le pays, il a exerce la profession d'avoue se remarquant comme
l'un des grands maîtres du barreau roumain et a enseigne le droit civil-licence â
la faculte de Jassy, faisant preuvc d'une formation exceptionnelle, possedant unc
eloquence remarquable et la methode ind ispcnsable ă tout enseignant, car chez
lui-comme il le disait lui meme-la vocation de professeur en l'emportait sur celle
de politicien.
·
Dans ies annees precedent la premiere guerre mondiale, il s'est affirme comme
une forte personalite dans la politique interieure de la Roumanie , et a lutte avec
acharnement pour la mise en oeuvre des deux grandes reformes : l'expropriati .m
des terres et leur distribution aux paysans et le vote universel. Titulescu a militc'•
en faveur< de la lutte pour la realisation de l'Etat national unitaire roumain.
Comme Ministre des finances du Gouvernement de Jassy, en 19 17, il a pris Ies
meilleures mesures pour assurer le necesaire ă l'armee et pour pouvoir aux besoins
de la population.
De meme que d'autres grands hommes d'Etat roumains, tels Take Ionescu, Oc
tavian Goga, Constantin Mile et d 'autres, il s'est autoexile ă Paris ou il a ete l'µn
des membres Ies plus actifs du „Comite National Roumain", qui a rcussi ă demon
trer aux Allies la justesse des revendications de la Roumanie basees sur ses droits
historiques, sur Ies territoires habite par Ies Roumains aussi bien que sur le sacrifice
des vies de 800.000 soldats qui ont delivre la Transylvanie, sans lesquels comme
disait Titulescu au meeting de Ploieşti, en 1915,
la Roumanie rl'sternit mutilee.
Le 4 juin 1920, NiCJlae Titulescu a signe au nom de la Roumanie le traitc' de
Trianon qui a reglemente l'union de la Transylvanie avec la patrei mere ; il faut
mentionner que la meme annees, le 1 5 novembre, lorsqu'on cr{�e la Societe def;
Nations, il a ete parmi Ies premiers auxquels on confere la Medaille de la Paix
pour, son activite laborieuse qui a contribue en large mesure a la conclusion de
Traite de Paix de Versailles.
H a rec;:u la portefeuille des finances dans le gouvernement de 1 9 19, poste dans
lequel il a elabJre et obtenu le vote du parlement pour le reforme fiscale qui a
pris son nom.
En 1 921, il a ete nomme Ministre plenipotentiairc et Envoye Extraordinaire de la
Roumanie au Royaume-Uni et, en meme temps, DC!egue permanent de la Rou
manie ă la Societe des Nations, ou il a ete elu-plus tard-President de l'Assemblfr
Generale pendant deux annees de suiţe, 1930 et 1.931 . Cela prouve I� grand prestii;ic
dont Nicolae Titulescu a joui aupres de tous Ies membres de cet Areopag e de
monde.
Nic Jlae Titulescu a ete l'un des combattants Ies plus ardents pour le maintien.
la consolidation et la defense de la Paix.
Nous ne nous trompons pas si nous affirmons que Titulescu a etc un prophete
de nos jours car ces principes sur la d�fense et sur la consolidation de la Paix
ont constitue ce qu on a nomme plus tard-la COEXISTENCE PACIFIQUE qui peut
se realiser par la CJoperation entre Ies Etats qui · par Ies Pactes d'amitif- et de
non-agresion pourront creer le climat necesaire a la paix. Titulescu a toujours
mis son activite sous la devise : „du national par le regional ă !'universal", con
ception encore actuelle pour l'in stauration du nouvel ordre economique internatiJnal
-
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qui garantit l'existence libre de tous les peuples et qui decide que tout Nat con
flictuel doit etre resolu part des pourparles et des ni'gociations respectant les prin
cipes ci-dessus et promovant la maxime romaine : „ARMA CEDANT TOGAE".
NicJlae Titulescu a soutenu son credo-que SEULEMENT PAR LE DROIT la paix
peut etre maintenue - dans toutes ses conference s : „La DYNAMIQUE DE LA PAIX"
a Berlin en: mai 1929, „LA RELANCE ECONOMIQUE DE L'EUROPE" a Londrcs
t!n 1 922, - „La DECLARATION POUR LE REGLEMENl'fATION PACIFIQUE DES
D IFFERENDS" a Geneve en 1 925 „Les METHODES PRATIQUES POUR DEFEN
DREJ. LA PAIX" a Oxford en juin 19:l4 et la meme mois a Oxford, sur „La SI
TUATION INTERNATIONALE ACTUELLE", et aussi â Bratislava, le 19 novembre
1 937 - lorsqui'il a re<;u le titre de Docteur Honoris Causa de l'Univcrsite Ko


menschi sur „L'ORDRE DANS LJA PENSEE".
II faut retenir que Titulescu a reorganise - en 1934 - „la PETITE ENTENTE''
et la meme annee, le 9 fevrier, apres de grands efforts personnels, ii a c re e ct signe
a A' th e n e ce qu'on a appele „L'ENTENTE BALCANIQUE" et, que c'est toujours
en H J34, qu'il a reussi â determiner la repr i se des ra pp o rts diphmatiqucs avec
!'Union Sovietiquc.
La politique de Titulescu - ainsi que dcclarait â Geneva le ministre des affaircs
etrangeres de la Republique Socialiste de Roumanie
EST INCORPOREE ET
ENRICHIE DE MANIERE NOVATRICE ET CREATRICE DANS LA POLITIQUE
EXTERI EURE DE LA ROUMANIE SOCIALISTE ELABOREE ET D I RIGEE AU
N IVEAU LE PLUS f:LEVE - CONNU DANS LE MONDE ENTIER - PAR LE
SECRETAIRE GENERAL DE PARTI COMM UNISTE ROUMAIN ; PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMAN IE, LE CAMARADE NICOLAE
CEAUŞESCU, ce qui prouve, sans aucun doute, que la · Roumanie contribue avec
fermete, d'une maniere, soutenue ct pe r m an e nte a la crcation d'un nouvel ordre
economique et politique international ayant le but d'assurer la „PAIX CONTINUE",
revee par Ti tulesc u, en tant que bien supre me du DROIT A LA VIE et de la
CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS LE MONDE ENTIER.
-
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CRLSTIAN POPIŞTEANU
•

BUNA VECINATATE - IDEE FORŢA
IN ACŢIUNEA POLITICA
A LUI NICOLAE TITULESCU*

„Cite imagini mişcătoare îmi vin în minte de cînd pelerin al Inţelegerii
Ba'lcanice, am străbătut atît de des toate ţările voastre .şi v-am vizitat
toate capitalele. De ce turcii nu inspiră decît încredere şi afecţiune, de ce
Anatolia reaminteşte atit de mult unele din peisagiile noastre şi, mai ales,
peisagiile satului în care m-am născut intr-atîta, incit în Turcia mă con
sider acasă ? De ce frugalitatea grecilor îmi reaminteşte pe aceea a ţăra
nului român ? De ce privirea lor spre ceea ce nu se vede e atît de mult
a noastră ? De ce datini româneşti sînt socotite în Iugoslavia ca iugoslave
pînă întratît încît am totdeauna discuţii cu prietenii mei iugoslavi despre
ceea ce este naţional la ei şi naţional la noi, şi nu-mi pot stăpîni avîntul
meu de patriot român decît amintindu-mi că sînt aliat şi că alianţa co
mandă asistenţă iar nu agresiune ?
Fiindcă nu sîntem noi popoarele balcanice decît o singură familie pe
care nenorocirile istoriei au rupt-o în bucăţi, şi fiindcă acum, a.flîndu-ne
împreună, constatăm în fiecare zi că nu avem a face cu străini care să
dea dovezi ca să cî.ştige binefacerile prieteniei, ci cu fraţi care dintru
început revendică drepturile lor.
Privim cu nelinişte ceea ce se petrece în Europa. Vedem limpede pri
mejdiile care pot tulbura pacea în numeroase regiuni ale sale. Inregis
trăm curente şi contracurente, acţiuni şi reacţiuni".
lată doar cîteva din gîndurile lui Nico'lae Titulescu despre unele
popoare situat� în sud-estul european. Astăzi, la distanţa pe care istoria o pune între perioada activităţii ilustrului nostru diplomat şi actuali
tate, putem să-i discernem acel set al ideilor majore care i-au dominat
gîndirea şi i-au orientat acţiunea. Una dintre preocupările sale constante
a fost tocmai asigurarea bunelor relaţii

cu statele din

aceeaşi regiune

geografică. Artizan al celor două alianţe, Mica Inţelegere şi Antanta Bal
canică - singurele instrumente regiona1e multilaterale de pace, securi• Comunicare susţinută în cadrul Centenarului Tltulescu.
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tate şi cooperare create î n Europa interbelică în scopuri definitive Nicolae Titulescu a urmărit pe această cale să consolideze legăturile
noastre cu Cehoslovacia, Grecia, Iugoslavia, Turcia. El definea cu un pro
fund sens istoric scopul ce'lor două alianţe, dnd spunea : „Înţelegerea
Balcanică este solidă f i i ndcă,_ înt9cm_ai ca şi Mica î,nţelegere. ea face po
l it ica propriilor sale interese. Robi ai intereselor noastre naţion ale, noi
în schimb nu sîntem în serviciul comandat al nimănui. Vrem prietenia
�uturor marilor puteri fără deosebire : a Franţei, a. Marii Britanii, a Ita
liei, a Germaniei, a U.R.S.S. Sîntem gata să dăm tuturor acestor puteri
dovezile concrete ale sincerei noastre dorinţe de a trăi cu ele în pace şi
Prietenie. Dar în schimb nu vom ren un ta niciodată în favoarea n i ci uneia
şi nici chiar în favoarea tuturor maril�r puteri, împreună la principiul
ega'l ităţii statelor, ad ică la dreptul suveran de a dispune fiecare de soarta
noastră şi de a nu prim i ni codată o hotărîre care să ne privească, la care
noi nu am fi consimţit.
În cadre d eosebite, Mica Înţelegere şi Înţelegerea Bakanică urmăresc
scopuri identice. Prin supra.p unerea celor d ouă înţelegeri, pacea are, de
la Praga la Ankara, 70 miloane de soldaţi". In acelaşi timp, Titulescu a
i ntreprins numeroase acţiu n i pentru o bună evoluţie a relaţiilor României
cu Bulgaria şi cu Alban ia, state care nu făceau parte d i n Antanta
Balcanică.
Nicolae Titulesq.1 şi-a asociat numele şi de alte acţiuni, care au rămas
în istorie drept mărturii ale politici i sale. de bună . vecinătate. El este unul
di ntre promotorii noii convenţii internaţionale asupra regimului de navi
gaţie în strîmtorile Mării Negre, convenţie semnată la M ontreux în
iulie 1 9 36 şi care este în vigoare şi azi .
l ată ce spunea Titulescu la Montreux : „Eu voi spune că strîmtorile
sînt însăşi i nima Turciei, dar ele sînt în acelaşi timp şi plămînii României.
Şi .cînd o regiune este, prin. chiar poziţia ei geografică, inima u nei naţiuni
şi plămîni i celeilalte, cea mai elementară inţelepciune comandă celor
două naţiuni să se unească. România şi Turcia au înţeles aceasta. Şi prin
pactul balcan ic cele . două ţări şi-au legat soarta una de alta şi totodată
de aceea a Greciei şi Iugoslaviei . Am socotit că nu trebuie să se lase să
treacă o clipă pentru a proclama solidaritatea ţărilor din Inţelegerea Bal
canică alcătuită atît d i n înţelegerea intereselor reciproce, cum şi d i n aceea
a primatului securităţii în raport cu interesele speciale ale fiecăreia din
aceste ţări".
· una din cele mai i m portante acţiuni din viaţa politică a 'lut . Nicolae
Titulescu a fost şi restabilirea relaţiilor diplomatiee . d int� România şi
U.R.S.S„ în iunie 1 934, pe care el însuşi o definea ca · atare. Subliniind
valoarea acestui moment, patriotul clarvăzător, care era Titulesca, releva :
,.Politica noastră faţă de U.R.S.S. derivă din necesitatea de a tră i în bună
ai;-mon ie cu un vecin de 1 70 m iloane de oameni. Nu sînt com unist : n-am
împărtăşit nicodată această doctrină. Consider însă că o apropiere pe tă
rîmul politicii externe cu U.R.S.S„ care este aliata aliaţilor noştri, Franţa,
Cehoslovacia şi Turcia, este cel mai bun mijloc de a permite tratatelor
noastre existente de alianţă să-şi dea plina lor eficacitate".
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Viziunea titulesci ană asupra bunei vecinătăţi depăşea încă de atunci
s .e nsul pur geografic al noţiunii. El a manifestat consecvenţă în deschi
derea unor punţi ale prieteniei nu numai cu popoarele d i n imediata veci
nătate, ci şi spre Africa, Asia, America Latină. „Am şi am avut totdea
una -:-. c;ifirma el ---., pentru . statele Americii Lat i n e u n sentiment de pro
fundă amiciţie, care nu s-a dezminţit din prima zi a întîlnirii noastre, căci
graţie dv., americ;milor d i n . sud, putem vorbi astăzi de universalitatea
Societăţii Naţiunilor�·. Să ne m a i amintim că Nicolae Titulescu a fost
desemnat, în 1 935, de statele Micii Inţelegeri să semneze aderarea celor
3 ţări la Tratatul d e neagresi une . şi conciliaţiune i niţiat d e mi nistrul de
externe argentinian Saavedra Lamas, tratat care avea la bază principiul
bunei vecinătăţi. R eflectînd la „o situaţie care făcea astfel ca un român
să acţioneze ca legătură între Cehoslovacia, Iugosl1avia, România, Argen
tina, Brazilia, Chile şi toate statele Americii Lati ne" , Titulescu folosea o
imagine d i ntre cele mai puternice : „Da, dragi i mei prieteni, dv. şi noi ,
una sîntem. Mările care ne separă, munţi i înalţi care se i vesc în drumu
rile n oastre, cîn-,piile nesfîrşite care se întind între noi ca un pustiu de
nestrăbătut, ca o imagine a drumulu i spre renunţare, toate acestea nu
sînt decît o iluzie deşartă " .
Raţiunea supremă a î ntregii politici d e pace, colaborare ş i bună veci
nătate pe care, in tiparele epocii î ntratît de agitate d i ntre cele două răz
boaie m ondiale şi într-o d eplină continuitate cu mari'le tradi ţii ale tre
GUtului românesc, o întruchipa Nicolae Ti tulescu se r egăseşte admirabil
exprimată într-o declaraţie a sa d i n iul i e 1936 : „Vreau pacea. Pentru
aceasta ne trebuiesc alianţe şi amiciţii cu toate popoarele. fără deosebire.
Eu nu fac o alegere între gloanţele care s-ar putea îndrepta spre ţara
noa8tră, Eu vreau ca România să trăiască. Şi va trăi, .căci acţiunea ei nu
consistă în a substitui o ostilitate unei alte ostill ităţi, ci în a suprapune o
pri etenie peste o altă prietenie".
Evocînd trad iţiile diplomaţiei româneşti, căreia Nicolae Tittilescu, u n
strălucit fiu a l României, dar ş i u n admirabil craiovean, i-a dat o deose
bită valoare în peri oada i nterbelică, nu putem să nu amintim că ;în aceeaşi
peri o adă un Take Ionescu şi un Ionel Brătianu, u n Grigore Gafencu şi
un I. G: Duca au exprimat şi ei, în limitele epocii şi societăţii respective,
idealurile păstrării şi afirmării statului naţional u nitar, făurit prin voinţa
maselor în 1 9 1 8 . Totodată , istoria relaţii lor i nternaţionale ale României
oferă de-a lungul secolelor o s uită de exemple care arată preponderenţa
pe . o.are diplomaţia românească o acordă din vechime bunei vecinătăţi.
Heferindu-ne la diferite epoci istorice, am · putea numi misiunile diplo
matice pe care marele rege geto-dac Burebista le încredi nţa lui Acornion
acum peste . două milenii pentru a stato.rnicii relaţii de bună vecinătate
cu imperiul roman, condus de Cezar ; capitulaţiile pri n care domnitorii
români reglementau relaţiile cu Poarta otomană în spiritul bunei vecină
tăţi, ceea ce a permis, între altele, în secolul XIX, ca, prin conservarea
autonomiei şi a statutului lor Sf?ecial, ele să ofere spriji n substanţial în
renaşterea- statelor şi culturilor naţionale d i n centrul şi sud-estul
european.
·
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De la altitudinea la care revoluţia socialistă a ridicat istoria româ
nească, ţara noastră a dobîndit pe arena internaţională recunoaşteri de
excepţională valoare în ultimii 1 5-20 ani şi în acest domeniu. Astfel, încă
din 1 960, România a iniţiat, în cadrul Adunării Generale a O.N.U., pro
iectul de rezoluţie intitulat „Măsuri pe plan regional în vederea îmbu
nătăţirii relaţiilor de bună vecinătate între statele europene aparţinînd
unor sisteme economice si
0 sociale diferite". Generatoare a unor intense si
prelungite i nterferenţe C onstructive politico-diplomatice, „rezoluţia euro
peană" de la Naţiunile Unite - cum a fost ea nominalizată î n jargonul de
lucru al diplomaţilor - a strîns î n jurul ei, în cei cinci ani d e prezenţă
activă pe agenda 0.N.U. 1 960-1 965, zece coautori : Austria, Belgia, Bul
garia, Danemarca, Finlanda, Iugoslavia, Olanda, România, Suedia, Unga
ria. Semnificaţia de rezonanţă îndepărtată a rezoluţiei adoptate în decem
brie 1 965 a făcut ca peste ani ea să fie numită „preludiul la Conferinţa
pentru securitate şi cooperare în Europa" . ln contextul· de la sfîrşitul anu
lui 1 965, secretarul general al 0.N.U. intuia o întreagă evoluţie interna
ţională cînd spunea în faţa Adunării Generale : „După părerea mea,
această rezoluţie conţine un număr de principii şi relaţii ale cooperării
i nternaţionale la nivel regional, care sînt în deplină concordanţă cu ţelu
rile Cartei O.N.U. şi sînt apte, dacă sînt aplicate la problemele practice,
să contribuie în mod direct şi pozitiv la destinderea încordării şi la îmbu
nătăţirea relaţiilor dintre naţiuni pretutindeni":
Sesizînd caracterul evolutiv, neuniform, gradat şi totodată, însemnă
tatea deosebită a destinderii în Europa, rezoluţia exprima convingerea că
orice îmbunătăţire a relaţiilor pe plan european, răspunzînd intereselor
statelor din această regiune a lumii, exercită, în acelaşi timp, o influenţă
pozitivă asupra ansamblului relaţiilor internaţionale şi contribuie la
crearea unei atmosfere favorabile cauzei păcii şi securităţii internaţionale
şi soluţionării marilor probleme încă nerezolvate. Subliniind importanţa
menţinerii şi extinderii contactelor între aceste state .pentru d ezvoltarea
colaborării paşnice între popoarele continentului european în vederea
întăririi pe toate căile a păcii şi securităţii în Europa, Adunarea Generală
a 0.N.U. a chemat guvernele statelor europene să-şi intensifice eforturile
îndreptate spre îmbunătăţirea relaţiilor reciproce în vederea creării unui
climat de încredere, favorabil unei rezolvări eficiente a problemelor care
frînează încă destinderea în Europa şi în întreaga lume.
In regiunea Balcanilor, României i-au revenit constant în epoca post
belică iniţiative de natură să înlesnească raporturile de bună vecinătate.
Referindu-se la aceasta preşedintele Nicolae Ceau.şescu sp{mea : „România
militează în mod ferm pentru dezvoltarea unor largi relaţii de prietenie,
colaborare şi bună vecinătate între toate ţările din Balcani, pentru trans
formarea Balcanilor .intr-o zonă a păcii şi cooperării rodnice între popoare.
După cum se cunoaşte, în această zonă a Balcanilor există atît ţări socia
liste, cit şi ţări nesocialiste. După părerea mea, tocmai această realitate
este un motiv de a se acţiona pentru ca între toate ţările să se dezvolte,
în spiritul coexistenţei paşnice, relaţii ample de colaborare, bazate pe în
credere şi respect reciproc, pe principiul i ndependenţei .şi suveranităţii
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naţionale, pe deplină egalitate în drepturi şi neamestecul în treburile
interne. O atenţie deosebită trebuie dată intensificării colaborării econo
mice, politice, ştinţifice şi culturale - domenii în care aipreciez că ţările
balcanice pot realiza mult. I n acest cadru cred că s-ar putea asigura reali
zarea unor importante obiective şi lucrări de interes comun care să facili
teze progresul şi dezvoltarea fiecărui stat şi să contribuie la crearea unui
climat de cooperare rodnică, reciproc avantajoasă între toate popoarele
care trăiesc în această zonă. Dealtfel, intr-un şir de d omenii există forme
de colaborare între ţările balcanice create de-a lungul timpului şi care
s-au dovedit foarte utile ; aceasta poate stimula interesul pentru stabi
lirea unor modalităţi de colaborare ·Concretă între ţările balcanice în do
meniile economic, ştiinţific, tehnic şi chiar politic pe baza respectării
dreptului fiecărei ţări, a fiecărui popor de a-şi organiza viaţa aşa cum
doreşte. Considerăm că un obiectiv major al popoarefor care trăiesc în
Balcani este de a face totul pentru transformarea acestei regiuni într-o
zonă a păcii, fără arm e nucleare, fără baze militare străine, în care să se
afirme cu putere spiritul colaborării şi bunei vecinătăţi. Apreciez că reali
zarea unui climat de largă colaborare în Balcani ar influenţa pozitiv
a tmosfera poliHcă de pe continent, ar contribui la realizarea securităţii
�i destinderii în Europa şi în lume".
In actualele circumstanţe internaţionale, cînd încordarea şi neîncrede
rea se manifestă cu o virulentă recid ivă în relaţii1e dintre state, cînd feno
menele de criză mondială se înteţesc, iar d ecalajele se adîncesc, revine
politicii externe a României socialiste, preşedintelui Nicolae Ceauşescu,
meritul de onoare de a fi lansat iniţiative de pace ce vădesc o profundă
şi înaltă responsabilitate şi se bucură de un amplu ecou în lume.
LE BON VOISINAGE - IDEE CENTRALE DE L'ACTION
POLITIQUE DE NICOLAE TITULESCU
CRISTIAN POPIŞTEANU
R.ESU�
Nicolae Titulescu a ete l'un des C.l mbattants: Ies plus. ardents pour le maintien,
la consolidation et la defense de la Paix puisque toute son activite a poursuivi la
promotion de son principe de la „securite collective" de tous Ies I!:tats qui ne
puvait se realiser, selon lui, que par le DROIT. Cela impose â tous Ies I!:tats de
reconnaître, en vertu de leur propre souverainete et de leur independance nati.lnale
qu'a part Ies forces brutales des armes, il existe une LOl INTERNATIONALE qui
repose sur la conscience de la solidarite des peuples qui determine l'egalite des
I!:tats-grands, petits et moyens - et aussi le respect reciproque, la non-ingerence
dans Ies affaires interieures des autres I!:tats. la repudiation de la force et l'elimi
nation de la menace avec la force.
II faut retenir que Titulescu a reorganise - en 1934 - „la PETITE ENTENTE'"
et la meme annee, le 9 fevrier, apres de grands efforts personnels, il a cree et signe
â Athene ce qu'on a appele „L'ENTENTE BALCANIQUE" et que c'est touj .lurs
en 1 934 qu'il a reussi â determiner la reprise des raports diplomatiques avec
l'Union Sovietique.
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GEORGETA NIŢU
•

UNELTE ARHAICE DE PESCUIT
PE VALEA DUNĂRII OLTENE

Pescuitul a constituit o ocupaţie secundară pentru multe zone din ţara
noastră. Bogăţia în peşte a Dunării �i bă lţilor aferente ei a făcut ca această
îndeletni cire să capete aici, în sudul Olteniei, o mai mare dezvoltare î n
toate tim pu ri le.
Inventarul instrumentarului pentru pescuit a fost deosebit de bogat şi
adaptat nu numai la multitudinea speciilor de peşti 'Şi la modul de viaţă
al acestora, ci şi la natura apelor (Dunăre sau bălţi), la natura bazinului
hi drografic şi l a scopul în care se pescuia. Astfel, se poate vorbi de un
pescuit pentru asigurarea nevoilor curente de hrană şi care nu impunea
n e ap ă ra t o spec i a l iza r e, putînd fi practicat în
ega'lă măsură de bărbaţi,
femei şi copii, şi un pescuit de amploare, cînd cea mai mare parte din can
titatea de peşte era comercializată. ln acest ultim caz peiscuitul determină
o oarecare specializare şi o asociere între mai m u lţi pescari.
Cercetarea i nstrumentelor folosite la pescuitu l în Dunărea olteană şi
în bălţile ei se face cu atît mai necesară odată cu transformările survenite
în ultimele decenii : asanarea bălţilor şi î nd iguirea Dunării, marile con
strucţii hidroenergetice, modificarea cursului văii etc. Lucrările de îmbu
nătăţiri funciare d in Lunca Dunării (lucrări de desecare, drenare, irigare,
m ăs uri h idroameliorative) se înscriu în cadrul acţiunilor susţinute în ve
derea valorificării tuturor resurselor na tural e , a lărgirii şi diversificării
producţiei materiale. Această activitate, pe lingă pr odu cţi i •agricole foarte
mari obţinu te în pri mi i ani, a condus însă şi la u nele implicaţii negative
în r elaţi a societate-mediu ambiant. B ălţi le Dunării, ca unităţi teritoriale
complexe, se caracterizau î nainte d e îndiguire prin exces de umiditate,
provocat de revărsările periodice ale Dun ării care aduceau cu ele nu
numai mari cantităţi de aluviuni care spălau s ăruri l e şi cr�au un mediu
propice dezvoltării vi eţii vegetale şi anim al e, ci şi mari cantităţi de .peşte.
I ndiguiri:e şi desecările au stăvilit, pe de o parte, revărsarea masivă a ape,
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lor, dar, pe de altă parte, au condus la pierderea unei bogate faune pisci
cole şi ila scăderea ferfrlităţii solurilor, sporind în schimb pericolul sără
turării acestora 1.
Modifcările survenite în peisajul geografic au repercursiuni directe în
structura instrumentelor de pescuit, multe din unelte dispărîn:d sau schim
bîndu-şi funcţionalitatea. S-au păstrat şi adaptat doar acele forme utili
zate la un pescuit în Dunăre, lingă mal, sau în micile bazine lacustre care
s-au mai păstrat după lucrările d e amelioraţie. Aşa sînt unele unelte din
plasă, de dimensiuni .reduse, şi cele din fier (undiţa, cîrHgele şi carmacele).
Tipologizarea uneltelor de pescuit o facem în: fun<:ţie de natura materia
lului din care sînt .confecţionate şi, implicit, a modului in care sîn:t acţio
nate2. Astfel se pot distinge patru categorii de unelte : 1 ) unelte ascuţite
din metal ; 2) unelte confecţionate din nuiele şi stuf ; 3) unelte confecţio
nate din plasă ; 4) unelte confecţionate din reţea.
Uneltele ascuţite din metal au cunoscut forme variate, adaptate la con
diţiile unui pescuit în Dunăre şi bălţi. Dintre exemplarele cele mai arhaice
amintim ostiile:1, osiile" sau gidele\ cum sînt cunoscute pe valea Dunării
oltene, instrumente cu largă aplicabilitate şi pc rîurile interioare. Dacă
cele folosite pe rîurile mici, de m unte, aveau forma şi mărimea unei fur
culiţe, cele utilizate pe Dunăre erau cu mult mai mari, atît furca pro
priu-zisă cît şi minerul de lemn pe care este montată. Furca are 36 coarne .prevăzute cu ciocuri sau zîmbocuri (fig. 1 ) . Ostiile erau utilizate
la vînarea cra,pului in bălţi, la stufărişuri, la ape limpezi şi iarna la copcă.
Undiţa cq miner de lemn era numită bejuicăli, bijuică sau bujuică7• ln
sectorul din · ·amonte al Dunării oltene (zona Porţile de Fier-Gog�u) s-au
utilizat undiţe cu mai multe cîrHge, numite strune . Minerul este mai gros
şi mai scurt ca la undiţă, i ar de sfoara principală sînt prinse alte sfori
mai mici cu cîrlige şi oîte o bucăţică de plumb care le fixează pe fundul
apeis. Hapca era un cîrlig mai gros, ancorat de mal, folosit la pescuitul
somnului. Pentru prinderea peştelui mare (crap, morun, nisetru, cegă)
s-au folosit cîrligele sau şirele de cîrlige . Pripoanele foloseau momeală
pentru atragerea peştilor iar carmacele se agăţau d irect de col'lpul aces
tora (fig. 2). Pripoanele variază în funcţie de numărul şi forma cîrligelor,
după lungimea şi grosimea funiilor, după adîncimea la care sînt aşezate
şi după specia de peşte prinsă. Astfel , unele pripoane sînt alcătuite din
2-3 undiţe prinse pe o sfoară mai groasă şi ancorată direct pe fundul
apei. Instrumente asemănătoare sînt cunoscute în zona Romanaţilor sub
denumirea de cleşte cu cîrlige, în zona Mehedinţiului sînt m�mite zănci sau
'l. V. Mihăilescu, In ce condiţii devine mediul înconjurător obiect de studiu al
geografiei, BSRG, serie nouă, vol. IV, Bucureşti , 1976, p. 6.

2. O clasificare complexă a uneltelor de pescuit a făcut-o Grigore Antipa în
Pescliria şi pescuitul la Dunăre, Bucureşti, 1916.
3. Termen folosit în zona Romanaţi, Dolj şi Mehedinţi.
4. Termen intîlnitJ la Balta Verde.
5. Termen utilizat la Ostrovul Mare.
6. Termen întîlnit pe valea superioară a Dunării oltene, zona Mehedinţi.
7. Gr. Antipa, op. cit„ p. 298.
8. Ibidem, p. 299.
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zăuci, iar în zona Calafatului zaute şi sînt alcătuite din şase pînă la
douăsprezece cîrlige prinse pe o sfoară cătrănită de 1 0- 1 2 m ancorată cu
un capăt pe mal de o streajă, i ar celălalt capăt fixat pe fundul apei (fig. 3).
Tot în sectorul mehedinţean, sforile constituiau o î�iruire de 50 sau
100 undiţe ancorate la un capăt, celălalt capăt suspendat pe o tigvă fiind
lăsat liber9.

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Diferenţierea carmacelor depinde de specia de peşte prinsă, cunoscîn
du-se bine modul de viaţă şi perioada cînd au loc migraţiile, adîncimea
apelor, starea lor, anotimpul, temperatura etc. Existau carmace de cegă,
denumite cărmăceZe lO, ori carm ace pPntru morun şi ni!ietru, aşa numitele
perechi 1 l instalate de-a latul vad u r ilor cil' pe C'ursul superior al Dunării
oltene. Ele aveau 5- 1 0 perechi d l' C'i rli�,:P la o d i s ta nţă de circa 4 m.
Capetele sforilor erau fixate cu p i e trl' pe fund ul ape i , iar cirligele sus
pendate prin susţinerea lor de tigve. PPntru întindl•rea pripoanelor l?i
recoltarea peştelui prins, pescarii utilizau cinurill' .!;ii luntriile. La exem
plarele foarte mari, pentru ameţirea pe.!jitelui, se folosea cuca, un fel de
măciucă de lemn.
Uneltele din nuiele şi stuf, folosite adesea pe rîurile interioare, au cu
noscut o Jar.gă utilizare, mai ales, în bălţile Dunării. Intensificarea pescu9. Existau pripoane de fund, pripoane de suprafaţă, pripoane de crap, S )mn,
cegă etc„ vezi Gr. Antipa , op. cit„ p. 2 99.
1 0. Ibidem, p. 321.
1 1 . Ion Ionescu de la Brad, Agricultura română fn judeţul Mehedinţi, Bucureşti,
1 868, p. 85.
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itului a făcut ca multe din uneltele confecţionate din astfel de materiale
să fie înlocuite cu materiale mai uşoare - plasele - ele păstrîndu-şi în
general forma, dar fiind mai uşor de mînuit.
Dintre instrumentele arhaice confecţionate din nuiele amintim coşul
fără fund numit ţopaică sau coş. A'Cesta este împletit astfel încît beţele în
jurul cărora se face îngrăditura să fie mai lungi, pentru a permite fixa
rea pe fundul apei (fig. 4). Uneori ţopaica putea fi improvizată dintr-un
coş cu altă destinaţie în gospodărie. Cu ea se pescuia prin bălţi, în stu
fărişuri, „cînd vine crapul la bătaie", prin gîturile şi cozile bălţilor, locu
rile pe u nde se face alimentarea şi evacuarea apelor din bălţi, ori pe
Dunăre, la „întinsură" . In zona Romanaţi s-au utilizat coşurile de formă
trapezoidală, avînd de-a latul gurii un mîner de lemn. Se .pescuia prin
afundarea repetată a acestora în apa bălţilor. Coşurile oarbe, utilizate în
bălţile Dunării, erau cu mult mai mari şi aveau o formă oarecum sferică,
spre deosebire de coşurile utilizate pe rîuri, cu forme alungite şi dimen
siuni reduse. Gura întoarsă, sub formă de pîlnie, este numită vîrşog, iar
corpul coşului, unde intră peştele, butie. Pentru evacuarea conţinutului
se desfac nuielele prinse în mănunchi la capătul posterior. Coşurile se
fixau pe fundul apei cu ajutorui unor prăjini sau erau Legate de o salCie
de pe malul apei (fig. 5). Pentru atragerea peştelui, se ungea gura coşului
cu mămăligă. Tot din categoria coşurilor oarbe erau şi vîrşiile compuse
din coşuri mari sferice (butia), un gît întors tronconic, terminat spre
partea anterioară cu o răsfrîngere şi o gură largă - pălăria12 (fig. 6).
Vîrşiile erau fixate pe fundul apei cu ţăruşi şi orientate cu gura î n di
recţia cursului apei. De multe ori, utilizarea vîrşiilor se asocia pe gîrle
cu o instalaţie confecţionată din stuf şi paie, numită iaz sau pod, un fel
de prag care lăsa din loc în loc ochiuri libere unde se aşeza gura vîrşiei1:1
(fig. 7). Coteţele din stuf, alături de garduri şi paturi, sînt considerate
printre cele mai vechi instalaţii fixe. Coteţele se compun din ochiul cote
ţului, o î ngrăditură în formă de inimă, şi aripa sau streaja, plasă de
trestie aşezată în faţa coteţului cu rostul de a dirija peştele spre gîrlici
(locul de intrare). La prinderea peştelui se foloseau în egală măsură
ochiurile de coteţ şi coteţele propriu-zise. Ochiurile de coteţ se aşezau în
stufărişuri sau pe marginea bălţHor închise cu plasă de trestie, acolo unde
era un mic curentili (fig. 8). Ele erau utilizate de o mare parte a locuito
rilor satelor de pe valea Dunării, scoaterea peştelui prins în interior fă
cîndu-se cu mina sau cu minciogul. Ochiurile de coteţ se asociau, de multe
ori, cu alte instalaţii fixe, gard ul şi pleterul de stuf, fiind aşezate fie pe
o latură a acestora (fig. 9) fie pe ambele laturi (fig. 1 0). Cu o mai mare
11'2. Multe documente istorice, datate încă din veacul al XIV-lea, vorbesc de am
ploarea pescuitului în regiunea Porţilor de Fier. ln anul 1374, Vlaicu Vodă dăruieştP
mănăstirii Vodiţa, intre altele, „La Dunăre venitul domnesc de la B vîrşii şi tot
vlrul cel din mijloc cu toate ale lui", danie întărită necontenit în cursul secolelor
XV-XVI mănăstirii Tismana căreia ii fusese închinată ctitoria lui Vlaicu. Nu
putem preciza dacă traducerea de vîrşie este corespondentul virşiei cunoscută dP
noi, ori era un instrument ajutător la garduri.
I :I. Metodă de pescuit intilnită în zona Mehedinţiulul (satele Balta Verde, Go2oşu).
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eficienţă se foloseau coteţele cu o aripă şi cu două aripi. C oteţele cu o
aripă (fig. 1 1 ) se aşezau fie cîte un ul, fie grupate cîte două, cu aripile dis
puse perpendicular pe pleterul de stuf ,(fig. 1 2), fie înlănţuite prin aripi,
d istanţa d intre ochiuri f i ind de 4-5 metri . Coteţele cu 2 aripi permiteau
prinderea unor canti tăţi mai m ari de peşte deoarece d ispunerea aripilor
permitea formarea a trei guri de intrare în och iul de coteţ (fig. 1 3) . !năl
ţimea pînzei (împletitura din stuf şi papură) d in care sînt confecţionate
coteţele -'ii aripile variază în funcţie de adîncin-.ea apei în care sînt utili
zate, ele putînd fi d e 2, 3, 4, 5 voiuri, voiul fiind porţiunea cuprinsă între
d ouă legături orizontale. Pentru închiderea bălţilor d upă revărsă.rile Du
nării s-au folosit m ai multe ti puri de garduri. Pleterul simplu cu înălţime
cie 1 , 5 m se bătea pe toată 'lungimea malurilor şi era confecţionat din ma
teriale uşoare lstuf, tulpini de floarea soarelui, nuiele). Pe lîngă pleter se
aşezau vîrşiile şi ochi urile de coteţ. Gardurile sterpe se construiau de-H
c urmezişul unei gîrle mari de scurgere în scopul întreruperii legăturii
dintre Dunăre şi baltă. Înălţimea gardurilor �i rezistenţa lemnului din care
erau confecţionate depindeau d e viteza de scurgere şi adîncimea apei. Di•

obicei gardurile sterpe se confecţionau din lă nieţi bătuţi în pămînt într-o
poziţie înclinată şi fi xaţi în partea superioară ele o grindă d i n lemn d1•
salcîm aşezată orizontal, ele care se legau cu sîrmă sau sfoară, în răscol .
lt>gătură răsucită în jurul gri nzii. Uneori gard urilor sterpe li se adaugi\,
,;pre ba'tă, un al d o i le a gard , mai puţin rezistent (plasă), din lănteţi dl'
bra d , care lasă, cl i n loc în loc, cite o deschidere (limbă). Între primul şi ni
doilea gard se formează un fel de obor în care peştele, î n retragerea s a
spre Dunăre', rămîne pri ns ca într-o capcană şi d i n care se poate scoate' cu
ajutorul unor unelte si mple (fig. 1 4) . Acolo unde gîrla are o pantă ele
scurgere' domo3Jă şi o secţiune transversa'lă mai îngustă, pentru mări rea
Yi tezei de scurgere, se bat pe fundul apei nişte părugeni pe care se aşează
pămînt, formîndu-se o supraînălţare în formă de prag sau pat. In faţa
acestu ia, în locul d e cădere a,l apei, se aşează leasa, coş din n u i ele care
reţine peştele (fi g. 1 5) . Aceste sisteme de instalaţii sînt �i astăzi ut'ilizate
în zona Ca' afatu! u i . La gîrlele m ici, în cazul în care curentul este mai pu
ternic şi nu se pot face alte sisteme de închidere, se scot cîteva ostreţe în
locul unde apa are viteza cea mai mare �i se i nstalează u n sac de plasă.
Astfel de garduri au funcţionat în zona Romanaţi, la Orlea, în sudul Dol
j ului , la Nedeia, pe gîrla de scurgere a bălţilor Nedeia, Cîrna, Măceşu15,
la Gîrla Mare, semnalat în 1 9 7 416, întîlnit de noi î n zona Calafatului, 'în
cercetările întreprinse în anul 1982. Gardurile în formă de leasă se fă
ceau, mai a'es, la canalele mari de scur.gere unde curentul nu era prea
puternic. Aici, pentru mărirea vitezei curentului se construia un gar:d cu
aripile aşezate în forma literei V, cu capetele pe m aluri şi cu vîrful în
mi jlocul curentu l u i undC' se lăsa o deschidere corespunzătoare instalării
u nui sac ·lung d i n plasă. Astfel ele instalaţii, în zona Mehedinţiului purtau
H. Ion Ionescu de la Brad, op. cit., p. 87.
1 '1 . Gr. Antipa, op. cit., p. 5115.

16. I. Diaconescu, Studicn zur Europăischen
Baja, 1976.
17. Ion Ionescu de la Brad, op. cit., p. 87.
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t1umele de gărduş 17. La fel erau gardurile cu cutiţă sau leasă, la gura că
rora se aşeza coşul, cutiţa sau leasa, construită astfel încît să poată fi
ridicată ş i coborîtă cu uşurinţă. La gura lesei se aşeza un sac mare de
plasă. Garduri mari au funcţionat în zona Romanaţi (Orlea), Dolj şi Me
hedinţi. Una din cele mai vech i lese oltene a fost cea de pe Gîrla Repede
d i n complexul de bălţi de la Jiul de Jos. Această gîrlă e ,pomenită în do
cumente de pe vremea lui Mircea cel Bătrin, iar prezenţa gardului e sem
n alată într-un document de la 1 658 pri n care Mihail Rad u Voievod întă
reşte mănăJStir i i Xenophon de la Muntele Athos posesiunile ei între care
„satul Recica şi cu Săliştea Plopilor d i n judeţul Dolj cu toate bălţile cite
sînt d i n apa Jiului şi cu leasa de la Gîrla Repede". Consemnarea gardului
e făcută ca un fapt bine cunoscut, ceea ce denotă existenţa lui cu multă
vreme înainte18. Date cu pri v f re la pescui tul cu garduri deţinem şi din
prima jumătate a secolului al XVIII-lea şi provin d i n corespondenţa pe
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care o ducea administraţia austriacă a Olteniei fa 1 723 cu Mustafa, paşă
de Vidin, în legătură cu refacerea i nstalaţiei de pescărie pe care oltenii
vroiau s-o facă în mijlocul Dunării, în faţa pălăncii de la Rahova, î n ilocul
u nei i n stalaţii asemănătoare care fusese mai înainte. Se pare ică era vorba
de u n gard d e dimensiuni reduse, asemănător gărduşului d escrise d e Ion
Ionescu de la Brad, in Mehed inţi, deoarece ·el nu u nea ambe.le m aluri ale
Dunării. Tot un astfel de gard este prezentat de L. P. de Marsigli în Des
cription du Danube, numai că era compus din trei unghiuri ascuţite aşe
zate unul Hngă altul avînd la vîrful lor cîte un sac19. Toate aceste măr
turii vorbesc despre continui tatea şi vechimea unor astfel de instalaţii în
Oltenira.
18. C. C. Giurăscu, Istoria pescuftului şi a pisciculturii în România, vol. I, Bucu
reşti, 1964, p. 126.
19. Ibidem, p. 98-99.
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Uneltele de pescuit confecţionate din plasă şi lemn au cunoscut o mul
titudine de forme, de la cele mai si mple, mici şi arhaice, pînă la cele mai
evoluate, de mari dimensiuni, adaptate unui pescuit intensiv. La rîndul
lor, u neltele din plasă se pot clasifica astfel : 1) unelte în formă de sac
cu miner ; 2) unelte sub formă d e capcană ; 3) unelte d i n plasă care prind
peştele, înconjurîndu-1 ; 4) plasă în formă de sac ; 5) plase aruncătoare.

D i n plasele în formă de sac care ridică şi filtrează ·peştele amintim :
Minciogul sau răcea,
cum i se spune în zona Porţilor de Fier20, este o plasă mică de format conic
fixată pe un lemn terminat cu o bifurcaţie de ale cărei capete este prinsă
o nuia, privită, care dă forma circulară gurii mineiogulu i. Asemănător
minciogului, în Romanaţi se utilizează tîrbocul, cu care se pescuieşte pe

minciogul, tîrbocul, chipcelul, cîrstctşul, sacoviştea .

sub maluri , pescarii folosindu-se de ştioldice, beţe lungi, scobite la un
capăt care prin lovirea în apă produc un zgomot caracteristic, care atrage
peştele2J . Chipceluz:.1.2 este o u n ealtă alcătuită d i ntr-un m i ner lung �i două
nuiele semicirculare încrucişate, n umite privite, de care sînt prinse col
ţurile unei plase pătrate. Cu chi pcelul se pescuieşte în Dunăre de la mal
şi la baltă din luntre. Uneori se foloseşte un si stem de pîrghii pentru ac
ţionarea lui. Cîrstaşul23 sau posfatul2" este o unealtă s ub formă de lingură,
compusă dintr-un schelet de lemn (sulul, ierneagul şi nuielele) pe care
este întinsă o plasă (fig. 1 6) . Fiind un instrument greu, pescarii foloseau
un sistem de pîrghii pentru a-l manevra. In zona Porţilor de Fier s-a uti
l izat o unealtă asemănătoare cîrstaşului , dar mult mai mare, numită sa

covişte. Scheletul de lemn compus d i n sul, strenac şi mîinile sacului f ixau,
prin intermediul unei sfori , povara sacului, o plasă numită sac. Cu saco
viştea se pescuia la 2-3 metri distanţă de mal , de aceea era nevoie să se
construiască o schelă termi nată la capăt cu o punte, splau, de care se an
cora sacoviştea. La această instalaţie se adaugă o apărătoare d i n crengi
şi lemne cu scopul de a orienta peştele spre gura sacoviştei23 (fig. 1 7).
Ghelbereul, utilizat în zona Mehedinţiului, este constituit dintr-un sac de
plasă cu gura fixată pe o nuia ; el se ţine de un miner fixat într-un lemn

bifurcat ce-i serveşte drept punct de sprijin26. In sudul judeţului Dolj s-a
utilizat sacul de scoici, asemănător minciogului , numai că în j u rul gurii
era montat un triung h i d e fier ce avea pe una din

laturi d inţi ca 1a

greblă27.

20. Gr. Antipa, op. cit„ p. 375.
2 1 . Fr. Dame, lncercare de terminologie poporană română, Bucureşti, 1898 , p. 125.
22. Denumire utilizatâ în zona Mehedinţiului.
23. Termen folosit in zona Romanaţi.
24. Termen intîlnit în Z )na Romanaţi. Vezi Fr. Dame, op. cit.„ p. 124 şi TachP
Papahagi, Images d'etnographie roumaine, I II, Bucureşti, 1934, p. 16P
25. Gr. Antipa, op. cit., p. 381-384 .
26. Ibidem, p. 364-38 5 .
2 7 . Ibidem, p . 390.
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A semănătoare cu vîrşiile din nuiele şi funcţionînd ca o capcană, sînt
vîrşiile confecţionate din plasă, în formă de sac, întinse pe cinci cercuri
de nuia, al căror d iametru descreşte de la gură spre bază. Gîtul întors ca
o pîlnie şi compartimentarea sacului nu permite i eşirea peştelui prins. De
prima nuia se fixează o aripă, plasă lungă şi îngustă care .orientează peştele
spre gura vîrşiei. De obicei aceste vîrşii se fixau perechi pe fundul apei,
'ii a u, cînd aveau două aripi, ele se fixau pe gîrle, în forma literei V, ca un
fel de leasă cu vîrşia la mijloc (fig. 18). Pe gîrle, u nde apa se îngusta, se
aşeza vîrşie lîngă virşie, barînd cursul văi i (fig. 19).
Din plasele care înconjoară peştele, .pe Dunărea olteană s-au utilizat
jegajniţele .şi v oloacele. Jegajniţa, jiga,jniţa, sau jeganiţa .este o plasă drept
unghiulară de 2-6 m lungime şi 1-1,5 m lăţime, fixată la capete de
două minere de lemn. Este purtată de doi oameni : unul merge la adînc şi
altul pe lîngă mal. Volocul, alovul sau plasa, are o formă asemănătoare
dar de d imensiuni mult mai mari (lungimi de 30-60 m şi chiar 80 m şi o
lăţime de 2,5-3 m). Marginea de sus este susţinută de o frînghi e numită
plută şi marginea de jos de o alta numită dolniţă. Volocul era mînuit de
trei oameni : unul mergea pe lîngă mal, ceilalţi doi cu luntrea pe curentul
apei. Atît jegajniţa cit şi volocul formează prin modul de fixare pe mi
nere un sin sau o burtă care menţine în interior peştele prins. După
parcurgerea unei distanţe de 50-60 m în sensul curentului, pescarul de
la adînc se apropie d e mal şi printr-o mişcare simultană şi bruscă răs
toarnă conţinutul plasei.
Din gama variată a plaselor sub formă de sac întrebui nţate în apele
noastre, pe valea Dunării oltene am intîlnit trei asemenea forme : lăptaşul
sau luptaciu cu adîncimi de 1 5 m şi gura de formă dreptunghiulară, lungă
de 3,5 m (fig. 20). î n timpul pescuitului gura sacului se menţine deschisă
datorită unor frînghii situate pe marginile superioară şi inferioară pre
văzute cu plute şi plumbi . Ele sînt întărite de d ouă stinghii de lemn fixate
pe lăţimea gurii. De acestea sînt prinse sfori , numite şi codule, cu care
se mînuieşte sacul. Oria are o formă asemănătoare, cu gura largă, lăsînd
pe părţile laterale două deschizături, numite paznice. Marginea de sus şi
de jos este susţinută de cite o sfoară, numită povară. De povara de sus
sînt prinse două streje (sfori nu prea groase), iar de sfoara de jos sînt le
gate, prin i ntermediul a două greutăţi (postăveţe), două odg oane. Oria se
mînui a de capetele strejelor şi odgoanelor (:fig. 2 1 ) . D imensiunile ei variau
în funcţie de condiţiile hidrografice ale bazinulu i Dunării. Astfel, în zona
Romanaţi şi Dolj oriile erau mari, pe cînd cele din zonia Mehedinţi aveau
dimensiuni reduse (3 m adîncime şi 3 m lungimea guri i). Cu lăptaşul şi
oria se pescuia din lu ntrii , la adînc, pe mijlocul Dunării :şi la gropi 28 •
D intre uneltele utilizate pri n aruncare, cel mai frecvent era prostovo
lul, o plasă rotundă cu o circumferinţă de 1 2-20 m. Prin ochiurile de la
marginea lui este tra�ată o sfoară groasă, numită obor, de care sînt prinse
bucăţi de plumb şi strejele, sfori mai subţiri , care, trecute printr-un inel,
sînt strînse într-un belciug. Mînuirea prostovolulu i cere o anumită înde
mînare . El trebuie aruncat astfel i ncit să rămină perfect întins pe supra28. Ibidem, p. 523-525.
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faţa apei. Strîngerea se face prin acţionare asupra capetelor strejelor, ceea
ce duce la răsfrîngerea poalelor prostovolului spre i nterior, prinzînd peş
tele ca într-o capcană. Năvoadele, folosite la pescuitul în bălţi, erau mai
mici decît cele utilizate la Dunăre. Dacă primele aveau doar 1 0-20 m
lungime, celelalte atingeau 1 50-300 m. Partea centrală a năvodului, nu
m ită matiţă, are formă de sac avînd de o parte şi alta două aripi din plase
înguste şi lungi. Gura năvodulu i este ,susţinută de frînghii, numite cheile
năvodului, marginea superioară a aripei de un odgon cu plute, iar mar
ginea inferioară de un odgon cu plumbi numit dolniţă. Capetele sînt prinse
de clece, nişte bare de lemn de la capătul aripilor. Năvodul se mînuieşte
ele frîne, prinse de clece, de către mai mulţi pescari în două sau trei lun
trii. Cu năvodul se pescuieşte şi iarna, sub gheaţă, prin copci (la vistirie).
Ultima categorie o constituie plasele din reţea. O mare utilizare au
avut-o setcile simple d intr-o plasă deasă şi setcile cu sirecuri, rărişuri, sau
radine, alcătuite din două plase (deasa cu o sirecură şi deasa cu două
sirecuri). Eficienţa setcilor la pescuit depinde de cetcuirea acestora (aşe
zarea pînzelor pe odgon) . La Dun ăre setcile se lăsau libere sau se ancorau
la unul din capete. La baltă ele erau fixate la ambele capete cu prăjini.
Alteori ele se manevrau cl i n cinuri sau luntrii . Cu setcile se prindeau mai
ales scrumbii, crapi, i ar în zona Porţilor de Fier, cegă . O altă unealtă din
reţea, utilizată în zona Porţilor de Fier, a fost trandadaia sau tîrîtoarea.
Perfect adaptată la pescui tul în gropile adînci, ea are forma unui evantai,
cele trei rînduri de :Plase fiind fixate î ntre două braţe de lemn articulate.
Are o deschidere cu un diametru de 3-3,5 m, marginea inferioară a pînzei
avînd o formă semicirculară şi fiind întinsă pe o sfoară 2!l.
După cum se cunoaşte, sectorul Dunării oltene, alături de celelalte mari
bălţi (Greaca, Ialomiţa şi Brăila) şi ele Deltă, a reprezentat dintotdeauna
cel mai important domeniu piscicol al ţării n oastre. Cu toate a<::e stea, în
zona de care ne ocupăm, deşi locuitorii satelor dunărene în mare număr
şi în anumite perioade de timp au practicat pescuitul nu numai pentru
consumul propriu dar .şi pentru comercializare, nu putem vo�bi de o spe
cializare propriu-zisă a •s atelor respective, pescuitul î nscriindu-se ca o ocu
paţie complem�ntară pe Ungă cele principale, de cultivare a plantelor şi
creşterea animalelor.
ARHAIC FISHING GEAR USED ON THE OLTENIAN
DANUBE VALLEI
GEORGETA NITU
SUMMARY
After presenting the favourable conditions offered by the geographic environment
with a view to fishing practice, the authoress makes a deep and thorough analysis
of the tools used by fishermen.
Bringing forward the varied range of toJls utilized in this zone, which is one
of the most important for the Romanian fishing, the authoress comes to the coo
clusion that they can be found as four main types :
1. sharp tools made out of metal.
2. toJls made out of wattle and reed.
3. tools made out of net.
4. tools made out of severa! nets.
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ŞTEFAN EN ACHE
•

ARHITECTURA POPULARĂ DIN SUDUL OLTENIEI
(I)

Dacă nordul Olteni ei s-a i mpus pri ntr-o arhitectură a lemnului de o
înaltă valoare plastică, sudul se remarcă prin realizări originale derivate
din particularităţile mc'cli ul u i natural geografic, social-economic, istoric,
d i n varietatea materi alelor şi tehnici lor de construcţie şi decorare, din
specificul inventarului de motive dc'corative utilizate etc.
Această s inteză atît ele completă, pe care o realizează arhitectura, a
m aterialelor de constru cţie şi cunoşti nţelor tehnico-ştiinţifice cu artele
specifice d iverselor epoci traversate, face greu sesizabilă originea diver
selor particularităţi zon ale, mecanismul de constituire şi evoluţie al aces
tora. De aceea este necesară evocarea fie şi numai sumară a factorilor
care au determinat specificul a r h i tecturii d i n această parte a Olteniei,
aşa cum este cunoscută de n o i a z i .
U n rol important l - a avut d esigur med i ul natural geografic c u parti
cularităţile de climă, r e li ef, la care locuinţa a trebuit să se adapteze,
furnizînd totodată m ater i a pri m ă necesară construcţiilor. Astfel, exis

tenţa spaţi ului semidesch i s, ele tre c er e clin in terior spre exteriorul locu

i nţei (tindă, prispă, balcon) se datorează regi mului clim atic, necesităţii
protejări i accesul u i locui nţei, i n d iferent că este bordei, casă boierească
sau palat domnesc. De asen-,enea, str uctura solului a facilitat încă din

neolitic îngroparea locuinţei în cîmpie .7 i zona coli nară pentru a realiza
o protecţie mai bună împotriva vînturilor şi frigului în condiţiile unor
tehnici rudimentare de construcţie, spre deosebire de zona montană unde
duritatea rocilor nu a perm i s construcţia bordeielor. Vegetaţia specifică
diverselor unităţi de rel ief a ofe r i t materialul necesar construcţiei locuin
ţei, contribuind la configurarea zonelor arhitecturale.

In acest sens, în

sudul Olteniei, care se id entifică în general cu vechile limite administra
tiv-teritoriale ale j udeţelor Romanaţi, Dolj şi partea sudică a judeţului
Mehedinţi, există următoarele u n i tăţi de relief, care au dat naştere la
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�ot atîtea zone de arhitectură 1 : Cîmpia Romanaţilor ; Cîmpia Băileştilor ;
Cîmpia Blahniţei ; Cîmpia Înaltă a Bălăciţei - cu aspect colinar şi care
cupri nde partea sudică a P i emontului Getic ; Piemontul Olteţului (par
tea sudică).
Î n sudul Olteniei existau masive păduroase la sfîrşitul secolului al
XVIII-lea care coborau din m unţi acoperind cîmpia pînă la localităţile
Cuşmir, Cioroiu, Segarcea, care au asigurat materialul d e construcţie
necesar locuinţelor2• Păduri existau de asemenea pe valea D u nării, Jiu1 ui iar localităţile Craiova, Caracal, Segarcea aveau în preajma lor păduri.
Trecerea la practicarea unei agriculturi intensive, la î nceputul seco
lului al XIX-lea, a fost însoţită de tăierea pădurilor pentru obţinerea
locurilor de arătură, îndeosebi a celor de la contactul cu stepa. Pînă
la 1 900 au dispărut vechile păduri dintre Craiova, Caracal şi Olteţ. De
asemenea au dispărut şi pădurile ce înconjurau Segarcea i ar satele Bîrza,
Ţugureşti, Padea etc„ care la 1 790 erau aşezate î n m i j locul pădurii, erau
acum înconjurate d e fineţe. La fel s-a întîmplat cu păd urea existentă
î ntre Pristol, Gruia, Izvoarele, Pătule, Cuşmir, Gîrla Mare. Existenţa
încă a unor masive păduroase în Cîmpia !naltă a Bălăciţei, în :partea
sudică a Piemontului Olteţului, la mijlocul secolului al XIX-lea cînd se
conturează o nouă epocă în construcţia arhitecturală, a avut o impor
tanţă deosebită în constitui rea unei arhitecturi a lemnului în această parte
a Olteniei.
Dintre esenţele lemnoase existente în sudul Olteniei frecvent utilizate
in construcţia locuinţei au fost : gorunul, cerul şi stejarul. I ncepînd cu a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca urmare a defrişării u nor masive
păduroase de stejar existente de-a lungul Dunării şi a reactivării din
această cauză a nisipurilor zburătoare, a început plantarea pădurilor de
salcîm care vor furniza m aterialul lemnos pentru construcţia componen
telor lemnoase ale locui nte i . Mentionăm de asemenea existenta în albia
apelor ce traversează Cîm ia Înal tă a Bălăciţei a pietrei (sîgă) care va fi
folosită la construcţia temeliei caselor şi mai rar a pivniţelor. Paiele de
griu şi secară, trestia şi cocenii de porumb au fost utilizate la acoperirea
locuinţelor. Acestea constituie, î n mare, inventarul materialelor d e con
strucţie furnizat de mediul natural geografic care a influenţat într-o bună
măsură evolutia si specificul arhitecturii din sudul Olteniei. Alături de
acestea s-au ol it şi cărămida arsă pentru construcţia zidurilor, i ;r

p

:

f �

tabla şi ţigla pentru acoperire. La aceste materiale, î n general scrnn pe,
aveau acces numai clasele înstărite ale societăţii. lncepî9 d cu primele
decenii ale secolului al XX-lea cărăm ida arsă va deveni materialul de
construcţie dominant în sudul Olteniei.
Dar materialul de construcţie nu este suficient şi n u poate explica evo-

1 uţia construcţiilor şi d iversitatea stilistică a arhi tecturii d i n sudul Olte1. Paul Petrescu, Zonele arhitecturii populare din Oltenia, Oltenia I, Studii şi co
municări. Etnografie, Craiova, 1974, p. 5-9.
2. Ana Tomşa-Turdeanu,
Oltenia. Geografie istorică fn hărţile secolului al
XVIII-Zea Craiova, '1973, p. 114.
H l2

https://biblioteca-digitala.ro

ETNOGRAFIE

niei. De asemenea nu poate explica procesul atît de complex al sinte-zei
diverşilor factori pe care o realizează arhitectura. Hotărîtoare pentru în�
ţelegerea acestui proces este cunoatşerea specificului conceptului de
arhitectură, a acelui element esenţial care o individualizează şi căruia i
se subordonează toţi ceilalţi factori de la apariţia ei .şi pînă .azi. ln acest
sens, spaţiul interior configurat .şi delimitat de pereţii şi acoperişul
construcţiei formează elementu l esenţial, scopul construcţiei arhitectu
rale. Pentru că de-a lungul evoluţiei istorice, raţiunea tuturor perfecţio
nărilor constructive a fost asigurarea unei protecţii superioaTe împotriva
i ntemperiilor sau a altor primejdii, potrivit nevoilor sociale :şi a mijloa
celor materiale de care a dispus fiecare clasă· sau categorie socială în
diverse epoci istorice. Aşadar, primatul utilităţii în construcţia arhitectu
rală a stat la baza tuturor tipurilor de relaţii stabilite de arhitectură cu
ornamentica, sculptura .şi pictura, arte cu .care a colaborat atît de. intim
de-a lungul întregii sale existenţe. De asemenea, primatul utilităţii a stat
la baza independenţei arhitecturii faţă de orice consideraţie estetică1 o
clădire, de pildă, pu.tînd exiista fără a atinge lumea artei, sau poate avea
u valoare artistică deosebită .şi fără existenţa unor elemente decorative,
spre deosebire de ornamentică, sculptură, care pot fi anulate ca arte prin
neînd eplinirea unor norme general estetice. La baza acestei particulari
tăţi stă modul diferit de contigurare a spaţiului. ln timp ce în arhi.tectură0
spaţiul creat după cum am văzut are un caracter real (în acest spaţiu
omul desfăşurîndu-.şi activitatea) î n ornamentică, scu1ptură, pictură, spa
ţiul are un caracter m i metic. De aici şi colaborarea indelungată dar ine
gală a picturii cu aceste arte, fiecare avînd posibilitatea să-şi desfăşoare
totalitatea virtualităţilor estetice, fără a fi stînjenită cu nimic de spaţiul
eonfigurat în arhitectură. (Asupra acestui aspect vom reveni la capitolul
privind ornamentica.)
Inţelegerea specificului sudului Olteniei n-ar fi posibilă dacă nu . am
reaminti particulari tăţile relaţiei d i ntre arhitectură ş i structuTile eco
nomico-sociale, relaţie capabilă să explice evoluţia discontinuă a arhitec..c
turii .şi delimitarea în timp .şi spaţiu a unor tipuri de locuinţe.
Schimbările intervenite în structura economică a unei epoci au fost'
i ntotdeauna însoţite de o nouă constelaţie socială, caTe, la rîndul ei, a.
determinat noi moravuri şi norme de comportament, noi idealuri sociale"
aspecte ce le vom regăsi în modul de construcţie .şi decorare a locuin
ţei etc. Structurile sociale, indiferent de gradul dezvoltării economice,
cenzurează accesul la realizările progresului economic .şi tehnic al epocii ·
prin intermediul claselor .ş i categoriilor sociale. l n evul mediu acestea
sînt mai simple şi mai omogene, mai ferm delimitate, apartenenţa la o
dasă sau categorie socială impunîndu-se membrilor societăţii cu o forţă
mult mai mare decît în epocile ulterioare. Unitatea stilistică a arhitecturii medievale tîrzii (conace boiereşti, cule) ilustrează această realitate
indiferent de zona în care sînt amplasate, conacul Coţofenilor în Dolj sau
cel al Glogovenilor î n Mehedi nţi, după cum existenţa aceluiaşi tip de
locuinţă pentru toţi locuitorii unui sat medieval de aceea.şi condiţie so
cială este o realitate tot atît de bine cunoscută. Existenţa tîn evul mediu
13
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unui număr relativ mare de ţărani liberi în Gorj şi a insulei de moş
neni în Romanaţi a avut o i mportanţă deosebită în îmbogăţirea arhitec
turii (şi nu numai a arhitecturii ) cu aspecte noi coiliStructive, plastice şi
decorative relevate d e cercetătorii etnogr:afi, aspecte care vor fi încorpo
rate sau nu, noilor realizări arhitecturale d i n cea de a doua j umătate a
secolului al XIX-lea, cînd civilizaţia populară va intra într-o nouă fază
a ,dezvoltării sale istorice.
Improprietărirea ţăranilor în 1 864 şi transformarea gospodăriei ţără
neşti în unitate producătoare de mărfuri pentru schimburile de tip capi
talist au determinat schimbări profunde la toate nivelele existenţei so
ciale, care se vor reflecta .şi în modul de construcţie, organizare şi decorare
a interiorului locuinţei. Elementul nou pe care îl aduce această epocă
este caracterul de masă al transformărilor. Spre deosebire d e nordul Olte
niei, unde exista deja o arhitectură a lemnului cri stalizată, aceasta u rmînd
o evoluţie firească de perfecţionări tehnico-constructive, de îmbogăţire şi
diversificare a decorului , arhitectura sudului Olteniei a fost confruntată
cu discontinuităţi capitale, constructive şi plastice, generate ·pe de o parte
de renunţarea la bordei ca tip de locuinţă, i.ar pe de altă parte de uti
lizarea unor materiale şi tehnici noi d e construcţie.
Efectele împroprietăririi ţăranilor din 1 864 au avut consecinţe mult
mai mari în satele din sudul Olteniei decît în cele din nord, pentru că
numărul satelor aservite (clăcă,şeşti) era mai mare. De asemenea, fertili
tatea solului îndeosebi în cîmpia Olteniei a oferit posibilităţi rapide de
creştere a producţiei cerealiere destinate schimburilor comerciale, ame
liorîndu-se starea economică a marii majorităţi a ţărănimii pe care se
întemeiază, de fapt, efervescenţa constructivă în a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea. Edificatoare în acest sens este situaţi·a socială a ţără
nimii d i n sudul Olteniei comparativ cu cea din nord reflectată în statistica din 1 83 1 3.
Tola( sale
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In aceste condiţii

o

importanţă deosebită a avut-o tradiţia arhitectu

rală existentă în fiecare zonă la jumătatea secolului trecut, pentru că,
aşa cum aminteam, noile realizări arhitecturale vor prelua, după cum
vom avea posibilitatea să constatăm, aspectele locale ale acestei tradiţii .
3. Henri H.

Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, V. I Bucu

reşti, 1958, p. 37.
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Potrivit structurilor social-economice - (arhitectura constituind cro
n ica clădită a unei epoci d upă cum constata G. M. Can tacuzino ) - tra
d iţia arhitecturală din sudul Olteniei era formată d i n case, conace boie
reşti , cule şi case întărite, construite din materiale d urabile (cărămidă
arsă). Esen ţa ,acestei arhitecturi constă în aceea că dezvoltă planul locuin
ţei ţărăneşti tradiţionale. De aici apartenenţa ei la stilu l arhitecturii popu
lare, dar ca un c apito l distinct al acesteia datorită necesi tăţilor clasei
sociale care a generat-o şi epocii în care a fost creată. Similitudinile
stilistice ale arhitecturii ţărăn eşti dezvoltate în s ec olu l al XIX-lea cu cele
eile arhitecturii boiereşti medievale, se întemeiază î n parte .şi pe caracte
rul obie cti v al dezvoltării spaţului i nterior al locuinţe i A rhi tectura ţără
nească urmează într- un anume fel, dar într-un timp istoric destul de
scurt, drumul parcurs de locuinţa boierească început odată cu c ons titui
rea boierimii oa clasă socială . Adoptarea decorului neoclasic de către
clasa noastră domi nantă începîncl cu deceniul al treilea al secolului a'l
.

XIX-lea (casa Glogoveanu din Craiova existentă şi azi a fost prima lo
cuinţă clin Oltenia decorată în stil neoclasic) a r upt u n itatea sti lis ti că a
a r h it e ctu ri i româneşti.
O altă componentă a tr ad i ţiei arhitecturale locale o reprezintă arhi
te c tura urbană dezvo l t a tă în oraşele Craiov,a şi C arac al Importanţa aces
tei tradiţii constă nu n umai în originalitatea ei" dar şi în d iversitatea de
tipuri de locuinţe, de modele decorative oferite satelor din zonă. Struc
tura socială a popu laţiei Craiovei este din acest punct de vedere semni
ficativă. Astfel la 1 8 32, d i n 3 3 5 0 de familii, 75 e rau de boieri, 992 de
negustori şi meseria1şi, 640 de p l u gar i , 340 de robi, 70 de bulgari şi sîrbi,
74 de transilvăneni (germani)· '. Relaţia arhitecturii ţărăneşti cu cea
urbană este însă mult mai complexă. Aspectele concrete ale acesteia vor
fi tratate în c api tol ul reze rv a t orna m ent ici i ar hitectu rale .
Referitor la ar hite ctu ra satelor d i n sudul Olteniei Raicevich nota în
1788 : „Casele ... sînt construite sub păm în t şi se cheam ă bordeie. Din
depărtare nu se poate vede1a decît fumul ce iese pe coşuri, i ar d e aproape,
n u mai acoperişul care este prea .puţin înălţat de la pămînt, astfel că iarba
creşte pe deasupra. Locuitorii fug de drumurile m ari şi c au tă pentru
aşezarea s1ate�or vreo vale sau loc înfu n dat spre a nu fi văzuţi de trecători
�i spre a se feri de .prădări şi de încăkări .
Satele de munte sînt ma i vesele, casele înă'lţ ate sînt destul de comode,
avînd staule şi magazie pentru păstrarea proviziilor . . .
Alături de bordei, care era dominant în unele sate de oîmpie, în zona
colinară ex i s tau locuinţe de s u prafaţă construite din pari îngropaţi î n
pămînt cu pereţii d i n nuiele î mpletite . De asemenea erau ,şi locuinţe din
bîrne dispuse în cununi orizontale, dar construite într-o tehnică infe.

.

"

4. Constantin Joja, Paul Petrescu, Arhitectura urbană românească din secolele
al XVIII-Zea şi al XIX-Zea, Craiova, Studii şi cercetări; de istoria artei, nr. l, 1968,
p. ti9-78 ; Constantin Joja, Specificul arhitecturii urbane româneşti, Studii şi cerce 
tări de istoria artei nr. l, 1970, p. 73-79, idem, Sensuri şi valori regăsite, Bucu

reşti, 198 1 .
5. • * * Meşteşugari şi negustori din trecutul Craiovei, Bucureşti, 1957, p. 2 1 2 .
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rioară celor din nordul Olteniei. La sfîrşitul secolu'lui trecut, dr. Gh. Crăi
niceanu sublinia modul defectuos de îmbin are al bîrnelor şi d imensiunile
foarte mici ale caselor. Acea,stă realitate demonstrează că tradiţia cons
trucţiei locuinţei d in lemn este de d ată mai recentă. Cercetările de teren
atestă existenţa bordeiului cu d ouă încăperi în partea colinară a sudului
Olteniei (Cîmpia Înaltă a Bălăciţei). Acestea se deosebesc de cele din
cîmpie prin 'locul de amplasare al intrări i, care era dispusă pe lungimea
bordeiului, impusă de înclinaţia terenului şi necesitatea scurgerii apei.
Statistica clădirilor întocmită de Marţian în 1 859, deşi imprecisă, oferă
totuşi o i magine de ansamblu a materialelor de construcţie utilizate, în
Oltenia, din •Care se pot trage concluzii şi asupra sistemului constructiv6.
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La această statistică sînt necesare cîteva prec1zari. D i n categoria clă
dirilor de „pămînt" fac parte locuinţele cu schelet d in lemn şi pereţii din
nuiele împletite şi '1ipitc c u lut. Nu intră în această categorie casele cu
pereţii din „pămînt bătut" d eoarece a.ceastă tehnică de realizare a zidu
lui apare şi se generealizează după anul întocmirii statisticii lui Marţian.
De altfel în 1 895 dr. Gh. Crăiniceanu, în inventarul clădirilor pe care îl
realizează şi în care citează statistica lui Marţian, adaugă la categoria
c:lădirilor de „pămînt" cuvîntul nuieie. Imprecizia statisticii lui Marţi•an
vizează şi numărul bordeielor, deoarece cu treizeci de ani mai tîrziu,
în 1 8 8 9 , alte date statistice, ca Dicţionarul geografic întocmit de C. Locus
teanu, indicau pentru Romanaţi 1 7 882 de boroeie faţă de 1 5 1 2 1 în 1 859.
La baza acestei concluzii a stat se pare uti lizarea lemnulu'i şi cărămizii
in construcţia pereţilor unor bordeie şi înregistrarea cenu�arelor, mult
. m ai numeroase la sfîrşitul secolului al XIX-lea, la categoria bordeielor.
Din punctul nostru de vedere aceste inadvertenţe au mai puţină im
portanţă. Prezenţa încă a bordeielor într-o proporţie atît de î nsemnată l a
jumătatea secolului trecut, utilizarea masivă a lemnului în construcţia
lor, decorarea intrării cu motive scUJlptate (capete de cai} şi crestate
(geometrice) similare Gorjului şi Maramureşului, într-un cuvînt, marea
longevitate a acestui tip de locuinţă (începînd cu neoliticul şi pînă la în
ceputul secolului XX), îi conferă o valoare deosebită. De asemenea, im
portanţa bordeiului constă, după cum vom vedea, şi în geneza unor tipuri
de locuinţe de la suprafaţa solului de o mare originalitate prin s implita
tea formelor şi echilibrul volumelor, construcţii pe care le vom întîlni
6. Dr. Gheorghe Crăiniceanu, Igiena ţăranului român, Bucureşti, 1895, p. 44.
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numai m Romanaţi unde bordeiul a epuizat totalitatea sistemelor con
structive ale epocii şi deci a posibilităţilor obiective d e dezvoltare. Stu
diul evoluţiei bordeiului, al trecerii la locuinţa de suprafaţă, oferă con
diţii unice de cercetare, am putea spune de laborator, prin pos'i bilitatea
observării tuturor fazelor ele dezvoltare. Persistenta încă si azi a unei
imagini globale, nediferenţiate asupra bordeiului, i d�ntifkarea lui (de alte
categorii de cer.cetători decît etnografii) cu locuinţa insalubră simbol al
mizeriei ţăranului român, este numai parţi.al j ustificată. De aceea vom con
sacra acestui tip m ultimilenar de locuinţă un ·capitol specia:!.
Lemnul a fost, după cum indică şi statistici le, materi·alul dominant de
construcţie. De asemenea, cărăm ida arsă a avut o pond.ere mică , fiind uti
lizată de clasele înstărite ale societăţii româneşti . Dacă lemnul a fost ma
terialul cel mai des întîlnit, sistemul constructiv utilizat d iferă . Deosebim
astfel, în ordine cronologică, si sten-,ul constructiv avînd ca elemente por
tante stîlpii de lemn sau parii îngropaţi în pămî n t pe care se sprijinea
acoperişul iar pereţii d i n nuiele împletite lipite cu lut. Acelaşi sistem con
structiv îl întîlnim şi la bordeie. Ceea ce deosebeşte locui:1ţa de suprafaţă
de bordei este poziţia faţă de sol, aspect care a imprimat note d eosebite
î n construcţia pereţilor şi acoperişului şi în final o evoluţie deosebită în
raport cu locuinţa de la suprafaţa solului. Acest sistem constructiv apărut
încă din neolitic v a cunoaşte perfecţionări importante care vor conferi un
grad sporit de solidibate, o protecţie superioară împotriva frigulu i , ume
zelii etc. şi în final posibilităţi n oi de dezvoltare a spaţiului interior, de
creştere a numărului încăperilor focuinţei.
Un alt sistem constructiv care utilizează tot lem nul ca materie primă
este cel al bîrnelor aşezate în cununi orizontale care fol'mează pereţii -lo
cuinţei , fiind totodată şi elementele de sprijin a'l0 •acoperişului. Gradul
sporit de rezistenţă şi protecţie este evident. Acest s i stem constructiv este
mai nou. El nu putea lua n aştere decît în cond iţiile• u nui inventar perfec
ţionat şi diversificat d e unelte de metal. Săpătur ile arhedlogke au reliefat
existenţa acestui sistem constru cti v la Cireşu7 m jud eţul Mehedinţi î n
epoca geto-dacică. Prezenţa casei d i n bîrne p e r�li cful columnei l u i Tra
i.an de la Roma indică numărul mare de case din lem n . Documentele scrise
consemnează existenţa în evul med i u a multor locuinţl' :d i n bîrne. De ase
menea, acest sistem constructiv se întîlneşte frecvl'n t în secolul al
XVIII-lea în satele din s udul Olteniei la construcţia biserici lor. Sînt con
semnate biserici dîn lemn la Castranova ( 1 7 1 3) , Di oşti ( 1 80:1), Amărăştii
de Jos ( 1 8 1 2), Bechet ( 1 8 1 2) , Bîrza (1822), Cîrna ( 1 845) etc.
Cărămida arsă ca materiaJ. de construcţie a fost i ntrod usă odată cu cu
cerirea Daciei de către roman i. Proporţia utilizării acestui material va
riază în funcţie de realităţi'le social istorice ale fiecărei epoci . Retragerea
administraţiei romane în secolul al Iii-lea e . n . urmată apoi de epoca mi
graţiilor a d iminuat întrebui nţarea cărămizii ca material de construcţie.
7. Corneliu Mărgărit Tătulea, O nouă locuinţă geto-dacică descoperită la Cireşu
;ud. Mehedinţi, Drobeta, 1974, p. 129-139.
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Întemeierea statului feudal independent în Ţara Românească, 1a î nceputul
secolului al XIV-lea, va m arca o nouă epocă nu numai în d ezvoltarea ar
hitPcturii, dar şi în extinderea cărămizilor arse ca materie primă.
Acestea constituie în rezumat materialele si
'
. tehnicile d e constructie
utilizate în sudul Olteniei pîn ă la jumătatea se colului trecu t. Referitor ia
modul de organizare a spaţiului i nterior consemnăm generalizarea locu
inţei cu două încăperi . Prima dintre acestea (ogeacul sau cunia) adăpostea
vatra cu ţestul care serveau la pregătirea hranei, i ar cea de a doua în
căpere, cu soba oarbă (soba), era folosită pentru odihnă pe timpul nopţii.
Subliniem importanţa generalizării sobei oarbe pentru î ncălzit spre sfîr
şitul evului mediu, secolul al XVIII-lea, în mediul rural pentru îmbună
tăţirea condiţiilor de locuire şi posibHităţile pe care le deschidea înmulţirii
pieselor de decor interior, evoluţiei decorului şi cromaticii8. Mobilierul
era î n general simplu . şi se compunea din masă rotundă· joasă, scaune,
laviţă, lăzi de mălai sau făină (aşezate în încăpere cu vatra), paturi d i n
ţăruşi d e lemn bătuţi î n pămînt, ladă d e zestre, cuiere d i n lemn sau fier
pentru haine (dispuse în încăperea cu soba oarbă). Cuierele au fost pre
cedate de culmea de lemn sau de sfoară.
Ţesăturile de interior speci fice cuprindeau : scoarţe, velinţe, cergi, că
pătîie şi ştergare. Acest i nventar extrem de sumar era specific locuinţei
ţărănimii aservite care consti tuia majoritatea populaţiei la începutul se
colului al XIX-lea, potrivi t datelor statistice ale epocii ami ntite de noi.
Face excepţie, desigur, inventarul mobilierului şi ţesăturilor de decor i n
terior proprii păturilor înstărite ale ţărănimii datorită în primul rînd as
pectului calitativ al locuinţei, realizată din materiale durabHe, (lemn, că
rămidă), cu 3 şi 4 încăperi de dimensiuni mai mari care permiteau şi soli
citau un număr mai mare de piese decorative. În această categorie i ntră
şi casele îngropate (bordeiele) moşnenilor d i n Romanaţi. Fac excepţie de
asemenea i nterioarele locui nţelor categoriilor sociale înstărite din oraşe,
mici boieri, negustori, funcţionari ai admi nistraţiei statului, meseriaşi.
Spre d eosebire de ţărănimea înstărită, aceste categorii sociale, datorită
poziţiei economice şi aspiraţiilor socia1le, vor adopta treptat începînd cu
secolul al XIX-lea modul de viaţă occidenta.!l cu implicaţiile cunoscute î n
schimbarea portului, decorarea locuinţei ş i organizarea interiorului, a mo
bilierului urban şi picturii ca element decorativ. Fenomenul este mai com
plex deoarece schimbările n-au l oc uni form , în cadrul <liver11elor categorii
sociale existînd indivizi care îşi construiesc, decorează şi organizează lo
cuinţa în manieră tradiţiona•lă .
Aceasta este, în mare, imaginea arhitecturii d i n sudul Olteniei la jumă
tatea secolului trecut, cînd n oile condiţii social-istorice au determinat
schimbări profunde la toate nivelele existenţei sociale.
8. Corneliu N. Mateescu, Săpăturile arheologice de la Cruşovu î n Materiale şi
cercetări arheologice, vol. III, Bucureşti, 1957, p. 103-1 13.
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MATERIALE ŞI TEHNICI DE CONSTRUCŢIE
Toate marile epoci de creaţie arhitecturală au fost însoţite de utitliza
rea unor materiale şi teh ni ci n o i de construcţie, d e îmbunătăţirea celor
e x iste n te , necesitate in-.pusă de idealurile sociaie a1l e diverselor clase şi
categorii, de poziţia economid în cadrul soci etăţii româneşti. Importanţa
materialelor şi tehnicilor de construcţie în evoluţia arhitecturii, a esteticii
arhi tecturale nu poate fi îndeajuns s ubli niată aici . Pentru că solilditatea
construcţiei, asigurarea unor condiţii superioare de locuire ronstituie nu
nu m ai s co pu l pri n c i pal al cons tru cţiei arhitecturale, dar şi punctul de ple
c a re al apariţiei preocupărilor de natură estetică.
Ceea ce caracterizează activitatea constructi vă în cea de a doua jumă
tate a secolulu i al X TX-lea este ritmul dinamic şi amploarea transformă
r il or . Ac0'stea vizează, pe de o parte, perfecţionarea sistemelor construc
tive t r a di ţ io n ale i ar pe de altă parte adoptarea u n or materiale şi tehnic'i
e x i s te n t e deja, dar utilzate pînă î n acel moment d oar de <::l asele şi cate
gori i l e s ociale înstări te. De asemenea, In sudul Olteniei (satele situate de-a
lungul Dunării), datorită u nor cond i ţi i specifice, vom asista şi la i nt rod u 
cerea u no r materi ale şi tehnici noi, cum este cea a pămîntului bătut, în
reali zarea pereţilor l o c u i nţei, a pivniţelor etc. Această perfecţionare con
s tr uctivă se d i fe renţ ia ;i: ă în funcţie de articulaţii l e esenţiale ale locuinţei
de care d e pi nd e solidi tatea (temelia, pereţii şi :tcop erişu;l) . Rostul temC'liei
es te , după cum se şti e, înăl ţarea l ocuinţei de la sol pentru evitarea ume
zirii p ereţi lor de a p :i. scursă de pe acoperiş, perm'iţînd totodată existenţa
unui strat de pămînt uscat izolator între nivelul solului şi spaţiul interior.
Tem elia conferă î nsă locui nţei şi un grad sporit de rezistenţă. Astfel, mi
len ara l ocuinţă r e al i za tă din sti'lpi de lemn fixaţi în pămînt şi pereţii din
nuiele l i pi te> cu lut cunoaşte îmbunătăţiri substanţi a l e. ln primul rînd
s tî l pi i (montanţi) care s usţineau acoperişul nu vor mai fi îngropaţi d spri
j i n i ţi pe o ta1pă de lemn. Ulterior se vor folosi şi popi din cărămidă arsă
pentru ca în final î nt rpaga tem elie să fie construită d in acest material.
Progrese importante se înregistrează şi în modul d e construcţie al pereţi'lor
care nu vor mai fi realizaţi din împletitură <lP nuiele, ci din stinghii sau
bucăţi de lemn fi xatP î n cuie de o parte �i d e al ta a mon tanţilor, între
care se introducea părnînt umed a mes te cat cu pleavă. Se obţinea astfel
n grosime a pereţilor de 1 8/20 <:: m cu o re zistenţă mult mai mare decît îm
pl e t i tu ra d i n nuiele. Aceşti pereţi puteau fi tencuiţi cu un strat de pămînt
sporind astfel grosimea pereţilor. Această încărcare cu pămînt nu p utea
fi su portată de vehicul sis te m de construcţie al împletituri•lor de nuiele.
Rezistenţa pereţ ilor era sporită şi de contrafisele de lemn şi scoabele de
fier ce fix au mo n t anţi i clC' talpa casei şi de cu nuna superioară a grinzilor.
Locuinţele construite din bîrne d i spu se în cununi orizontale erau ru)e
;i:ate direct pe pămînt (mai rar) , pe o temelie de piatră (sîgă) sau de cără
m idă (în partea coli nară a sudului Olteniei) . Interesant este faptul că şi
în caz ul acestui sistem constructiv o mare parte a locu inţe lor au talpa
spri j i nită p e bunduci sau popi de lemn atingînd u neori înă'lţimea de
!10-60 cm . Intre bu nduci se zidea cărămidă arsă sau piatră (sîgă). ln u nele
,

199
https://biblioteca-digitala.ro

OLTENIA
cazuri se îngrădea temelia cu nuiele împletite. In evoluţia tehnicii de con
strucţie a locuinţei cu pereţii din lemn distingem două etape cărora le
corespund aspecte tehnico-constructive diferenţiate calitativ. In primul
rînd, trad iţia constructivă loca•lă în care bîrnele erau cioplite sumar, mai
puţin evoluate <lecit cea din Gorj şi d espre care Dr. Gheorghe Crăiniceanu
spunea că este imperfectă din cauza lipsei etanşeităţii bîrnelor, aspect care
se poate constata şi azi la exemplarele care se mai găsesc în teren. Lo
cuinţele realizate în această tehnică sînt în general d e dimensiuni mici,
nedepăşind două încăperi . Modul de îmbinare a bîrnelor este în cheotoare
dreaptă şi mai rar în cea rotundă, aşa cum se întîlneşte în Vîlcea. Aceste
observaţii sînt valabile pentru locuinţele de lemn din Cîmpia lna11 tă a Bă
lăciţei. Pentru că în satele d i n partea colinară a sudului Olteniei, cuprinsă
intre Jiu şi Olt, tehnica bîrnelor cioplite se perfecţionează continuu pină
în primele d ouă decenii ale secolului nostru, rea'lizîndu-se locuinţe cu un
număr mai mare de încăperi pe temelie de cărămidă arsă, aşa cum se în
tîlnesc la Melineşti sau Murgaşi .
Cea de a doua etapă se caracterizează prin tehnica d e obţinere şi fini
sare a bîrnelor. Acestea nu mai sînt cioplite, ci despicate cu firizul (fe
restreul) . Grosimea lor n u depăşeşte 8-1 0 cm. Din această cauză ş i bucă
ţile de lemn obţinute se vor numi „blăni". De altfel, locuitori i satelor din
Cîmpia !naltă a Bălăciţe i, î n care s-a practicat această tehnică î n a doua
jumătate a secolului a1l XIX-lea, numesc aceste 'locuinţe „case din blane"
datorită tehnicii de despicare a copac'ilor similară celei î n care se obţi
neau blanele (scînduri) pentru diversele nevoi ale gospodăriei (împrejmuiri,
magazii etc. ) . Consecinţa aplicării noii tehnici d e despicare a trunchiurilor
de copaci este obţinerea unui material de construcţie �lane) - cu su
prafeţe regulate şi un finisaj superior care permitea o etanşeitate perfectă,
deci o izolare mai bună a i nteriorului, conferind totodată şi o valoare
estetică pereţi'lor exteriori . Grosimea mică a blane1or a impus un mod nou
de îmbinare la capete, şi anume, î ntr-un stîlp ulucit pentru a spori gradul
de rezistenţă al pereţilor în susţinerea acoperiişu'l ui. Se realizează în acest
mod o sinteză originală a celor două sisteme constructive tradiţionale de
susţinere a acoperişului - stîLpi fixaţi în păimîn t <Şi cununi de bîrne ori
zontal e. La unele construcţii se întilneşte si încheierea blanelor în cheo
toare dreaptă, dar, în aceste cazuri, blanele au o grosime mai mare iar
locuinţa este de dimensiuni mai mid şi cu un numă·r restrîns de încăperi.
Adoptarea acestui sistem constructiv a oferit posibilitatea d ezvoltării în
plan a locuinţei, iar pe de altă parte valorificarea într-o măsură incom�
parabil mai mare a materialului lemnos existent în zonă, � trunchiurilor
de copaci d e mai mici dimensiuni. Dacă la primele construcţii stîlpii de
susţinere (montanţi) aveau practicate acele şănţuleţe (uluc) în care erau
fixate capetele blanelor, la cele mai noi se adaugă pe m o ntanţi „plaivaze"
(lănteţi) care preiau sarcina ulucului. Pentru mărirea rezistenţei pereţilor
locuinţei realizate în acest sistem , blanele sînt fixate în cepuri de lemn
(pişleag) . ln această tehnică s-a construit în satele d i n C.î mpia !naltă a
Bălăciţei pînă î n primele două decenii ale secolului nostru.
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O altă tehnică constructivă, apărută în a doua jumătate a secolului tre
cut în satele de pe valea Dunării de la Izlaz la Cetate, este cea a tehnicii
pămîntului bătut. Insuficienţa materialelor de construcţii , costul ridicat
al celor existente, (cărămidă arsă , 'lemnul) inaccesibile unor categorii mai
puţin înstărite ale ţărănimii, a favorizat proliferarea noii tehnici. Locuin
ţele realizate în această tehnică erau mai ieftine decît cele d i n paiantă.
La Grojdibod, în Romanaţi, de pildă, casele din paiantă erau făcute numai
de cei înstăriţi. Situaţia diferă de la un grup de sate la altul în funcţie
d e materiile prime existente, clar �i ele aria de circulaţie a meşterilor
constructori.
Materialul de construcţie utilizat era pămîntul de culoare neagră ames
tecat cu pămînt galbe n . Nu trebuia să conţină nisip d i n motive uşor de
î nţeles. De aceea în unele sate ca Dăbuleni, Mîrşani această tehnică nu s-a
folosit. Tehnica înălţări i pereţilor este similară turnării betonului în con
strucţiile moderne. In cofraje de scînduri sprijinite de „înfigători" (pari
bătuţi în pămînt la d istanţă de 70-80 cm) se punea pămîntul umezi t cu
apă d upă care era bătut cu maie·le d e lemn de către meşter. Cu un mai
numit „pană" era bătut pămîntul de lîngă scînduri. Pentru mărirea re
zistenţei se puneau în zid paie, viţă de vie, k-m1w ele 1-2 m lungime. La
colţurile clădirii se puneau de asemenea pari cl i n salcîm care rămîneau
încastraţi în zid . Grosimea zidului aj ungea pînă la 80 cm. Temelia era
săpată pînă la 50-60 cm adîncime, pînă la vatra neumblată. Construirea
de nişe în pereţii casei pentru amenajarea dulapurilor (în încăperea cu
vatra), este o practică generală la acest gen d e construcţii. I nteresant este
faptul că tot din pămînt bătut erau construite �i pivniţele di'Spuse sub
locuinţe (la Bistreţ, Catane, Negoi etc.). De asemenea în Dolj s-a practicat
şi construirea de beciuri 1a suprafaţa solului. Această tehnică de construc
ţie s-a folosit în satele din Romanaţi pînă la jumătatea secolului nostru.
O caracteristică a locui nţelor este dimensiunea mai mare a încăperilor,
în raport cu cele realizate d i n lemn.
Un material de construcţie mai puţin utilizat a fost chirpiciul sau cără
mida nearsă. Aceasta se realiza din pămînt amestecat cu pleavă turnat în
tipare de lemn şi apoi uscat la soare. Izolat se mai întrebuinţează şi azi
cărămida nearsă ca material de umplutură în construcţia pereţHor, dar
funcţia de sprijin a acoperişului este preluată de m ontanţi d i n beton. In
ventarul materialelor de constru cţie s-a îmbogăţit îndeosebi în ultimele
trei decenii cu un nou prod us, betonul utilizat la construcţia temeliilor,
a boiandrugilor la uşi şi ferestre a centurilor, stîlpilor bakoanelor, a pe
reţilor pivniţelor etc. De asemenea introducerea plăcilor B.C. A., a chirpi
ciului din ciment (cărămizi d i n ciment, nisip şi piatră) a modificat tradiţia
constructivă, sporind gradul de rezistenţă al construcţiilor. Progresul tehnologiilor de producere a materialelor de construcţie (cărămidă. ciment.
tablă, ţiglă etc.), a redus treptat dependenţa arhitecturii de materiile prime
furnizate de mediul natural geografic, provocînd schimbări în estetica lo
cuinţei tradiţionale.
Inchiderea spaţiului interior delimitat de pereţi s-a făcut, indife�ent de
materialul din care era construită locuinţa , cu grinzi de lemn dispuse
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transversal. Peste capetele gri nz i lor se aşeza praştia casei pe care se spri
j ineau căpri ori i . Aceştia erau fi xaţi în partea superioară prin cuie de lemn
sau fier, pri ntr-o chingă orizontală (cleşte) la locuinţele de mici d imen
siuni. La cele cu mai multe încăperi, căpriori i se spri j i neau pe un lemn
numit cal (n»ăgar) sau grindă în Ro mm aţi (grinzile purtau denumirea aici
<le curmezişuri). În cazul unor căpri ori mai puţin rezistenţi Ia încăperile
de d imens i u n i mai mari, acoperişul era consolidat prin popi laterali uniţi
pri ntr-un lemn transversal care este numit, în termeni locali, jug sau
scaun. Înălţimea acoperişului era proporţională cu lăţimea încăperilor. Ea
reprezenta două treimi din l u ngi mea grinzilor transversale. L a casele aco
perite cu tabl ă în ălţimea era mai mică datorită posibilităţii d e scurgere
mai rapidă a apei . Acopl'ri şul locuinţelor era construit în patru ape, exis
tînd izolat şi case al c{iror a coperiş era n u mai în două ape, în special la
C 'ele înălţate pînă în anul lDOO. Trestia şi paiele au fost util izate ca ma
teriale de acoperire şi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, întîlnin
d u-se mai rar şi în primele dc·c enii a1e secolului al XX-lea. Şindrila uti'li
zată în partea colinară a sudului Olteniei, tabla şi ţigla (olănită şi în formă
de solzi) au fost materialele domi nante folosite la acoperire în satele din
a ceastă parte a Olteniei . Ţigla olăn ită a încetat să mai fie utilizată după
1920.
U n aspect constru ctiv i m portant î l co nsti t u i e înălţarea pereţilor locuin
ţei deasupra grinzilor cu 5 0-60 ccntinH'tri, zid pe care se sprij inea aco
perişul. Raţiunile acestei înălţări erau ele natură d i·versă (aşa după cum
cxp'.ică meşterii con stru ctori), practică şi estetică. Mărea, pe de o parte,
dimensiunea streaşi nei evitîncl umez irea temeli e i de apa scursă de pe aco
periş, i ar pe ele altă parte, crea un alt raport di ntre înălţimea pereţilor si
acoperiş, oferi nd posi bilitatea închiderii acestui spaţiu cu scînduri, apli
cării ele elemente decorative cum sînt consolele construite d in lemn. Case
in conso1 e lconsuri, consoane) se constr u i a u şi atunci cînd grinzile erau de
mai m i c i dimensi u n i şi nu 0rnu suficient de rezistente. De asemenea , con
solele erau aplicate ch i ar şi l a locuinţele realizate din păim înt bătut, în
i.lCeste cazuri zidul s e continua cu pai antă.
In ceea ce priveşte constru cţia plafoanelor constatăm trei modalităţi.
Pri ma consta din aşezarea de scînduri peste grinzile de lemn. Plafonul
nu era văruit. Se păstrau totodată şi grinzile aparente. A urmat apoi şi
prinderea de .Jănteţi pe grinzi . Pentru a face priză tencuiala, lănteţii erau
crestaţi cu tesla . Ultimul si cel m a i răspîndit azi n-od d e construcţie a ta
vanelor este cel realizat d i n vălm(e, scripce (bucăţi de lemn învelite cu
pămînt amestecat cu pak u scate la soare şi aşezate între grinzi) . In alte
cazuri vălugele nu mai erau învelite cu pămînt, acestea fiind 'acoperite de
ll n strat i zol ator el e pămînt umed amestecat cu pleavă. Pentru ca ten
cuiala să poată face priză la plafonul reali zat în acest fel, se puneau ostreţe
(trestie) .
Tencuiala era preparată, la casele vechi , din pămînt galben amestecat cu
pleavă de griu pentru primul strat apli cat pe pereţi. Cel de al doilea strat
era preparat d i n pămînt cu n i si p. În cazul cînd erau folosite ostreţe, ten
cuiala avea în compoziţie var, nisip, cîlţi sau păr de capră. în ultimele
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d c u ă decenii s-a generalizat aplicarea unui strat de gips pe ostreţe care
era acoperit ulterior cu tencuială de var şi nisip. Deşi în aparenţă nesem
nificative, aceste perfecţionări calitative au condus treptat la o mai bună
i zolare a încăperilor, la un grad superior de finisare, facilitî ncl trecerea
la o nouă viziune decorativă a i nteriorului locui ntei în care nota domi
nantă este dată de zugrăvirea pereţilor în zilele noa�tre.
Referitor la tencu i rea pereţilor constatăm diferenţieri în funcţie de na
tura materialelor de construcţie. Casele cu pereţii d i n n u i ele împletite şi
din paiantă erau de regulă tencu i te atît în i nterior cît şi în exterior. La
cele d i n lemn, tencuirea era precedată de crănţuire (apli carea de şipci
pri nse în cuie pe pereţi) similară „cercuiri i" din Vîlcea peste care se aplica
stratul de tencuială preparat d i n pămînt galben cu pleavă (primu l strat)
şi pămînt c u nisip cel de al doi lea. La casele din pămînt bătut, pentru a
face priză tencu iala, erau f ixate în zid bucăţi de cărăm i dă sau ţiglă (pe
reţii se încolţurau) d upă care era apli cat stratul de tencuială. Varul şi
nisipul se folosea îndeosebi la casele ele cărămidă arsă.
L'ARCHITECTURE POPULAIRE DU SUD DE L'OLTENIE
.)TEF.1N ENACHE
RESUME

Cet article traite de l'a1-chitecture populairc du sud de l'l>It!· n i t' . Bicn q ut• moins
speetaculaire que celle du nord de l'Oltenie, l'architectur·e du Sud st• distingue
par des realisations originales qui derivent des particularitl's du mil il'LI naturPl
geographique, soeio-economique, historique, de la variete des matcl"iaux et des
techniques de construction et de decoration, du spt;ci fique de l'i nventaire de motifs
deeoratifs utilises etc.
On y presente, de fac;on s .)mmaire, Ies facteurs qui ont dC:·lprmini'' le spC:'ci fiquc
de l'architecture de cette zone de l'Oltenie : k' milieu naturd g(•ographique avcc
r,es particularitf>s de climat, relief, vegc•tation, la structui·e du sol et Ies conditions
socio-historiques auxquels l'habitation a du s'adapter.
Afin de bien cornprendre le processus complexe de la synthesc de divers facteurs
que l'habitation n�alise, on analysc le concept d 'architectun' et surtout l 'cspace
interieur en tant qu'dernent qui l'ind ividualise et auquel sont subordonncs tous
Ies autres facteurs rnentionnes plus haut. C'est de cette perspective qu'on etudie
et presente Ies rnateriaux et Ies ·techniques de construction utilises dans le sud
de l'Oltenie.
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MARCEL BERENDEI, SORIN SEBASTIAN DUICU
•

STILURI ŞI VARIANTE
DE DECORAŢIE EXTERIOARĂ
A EDIFICIILOR CRAIOVENE
LA SFIRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA 
INCEPUTUL SECOLULUI XX

ln a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Craiova a cunoscut o dez
voltare economică, d emografică şi culturală deosebită. Pe fondul apariţiei
şi dezvoltării a numeroase întreprinderi industriale a sute de ateliere
şi instituţii, s-a simţit nevoia creării şi extinderii unei industrii a materia
lelor de construcţie : cărămizi, în producerea cărora s-a remarcat firma
„P. Andreescu", înfiinţată în anul' 1 898 şi fabrica „Cernele", specializată
în producerea de ţigle şi sobe de teracotă, la care s-au adăugat ateliere
de dulgherie, tîrn plărie, fierărie şi feronerie.
Această dezvoltare a fost însoţită de rapida creştere a fondului con
struit, de intensificarea preocupărilor pentru modernizarea oraşului. Stră
zile capătă tot mai m ult o aliniere antestabilită construcţiilor, unele imo
bile au fost luminate electric încă clin anul 1 887, iar din anul 1 895 oraşul
a beneficiat de o uzină electrică 1 . Au fost construite numeroase edificii
după planurile unor arhitecţi străini de prestigiu ca Paul Gottereau, Al
bert Galleron, Emile Doucet, F. Bulfon, peisagiştii Emmanuel Redont şi
Emile Pinard. Aceştia, sau arhitecţi români care construiau în spiritul şco
l ilor occidentale : I . M. Socolescu, Dimitrie Maimarolu, Ion Berindey,
Francisc Billeck, C. Băicoianu, Toma Dobrescu, craiovenii Costa şi Ne
delcu etc. · au realizat numeroase locuinţe şi construcţii de utilitate pu
blică. Aceste clădiri au fost realizate în stiluri d iverse : romantic, neore
nascentist, neobaroc, neoclasic, secesion, majoritatea fiind însă marcate de
eclectism2• La realizarea lor au participat meşteri străini : francezi, ger
mani, cel mai adesea italieni cît şi români precum antreprenorul Al. Drîm
băreanu, „meşteri de lucrare", sau decoratori în piatră, stuc, sau pictori
decoratori din care amintim pe : Francisc Tribalski, Paul Vescovy, Pietro
Pascutini sau F. Kraul.
1. • • • Istoria Craiovei, Editura „Scrisul Românesc", Craiova, 1977, p. 62 65
şi 76-78.
2. Vezi tratarea detaliată a problematicii eclectismului la V. G. Marica, Discuţii
pe marginea eclectismului fn arhitectura secolului al XIX-lea, în Revista muzeel01·
şi monumentelor. Monumente istorice şi de artă, nr. 2 , 1000, p. 15-18.
-
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Edific i i le constru ite în arh i tectura stilurilor „istorice" constituie fondul
principal, domin ant, care se păstrează d i n a doua j umătate a secolului al
XIX-lea şi î nceputul secolului XX, completînd fondul de monumente me
d i evale şi pe cele de arhitectură specific orăşănească, cu elemente proprii
arhitecturii româneşti trad iţionale, vari antă a unei arii geografice mai
l argi, balcanice:1.
Avînd în vedere actu alita tea acţiunii ele sistematizare a centrului istoric
al municipiului, ne propunem să prezentăm edifici i le de amploare medie,
categorii de construcţii care pînă în preze n t nu au intrat în preocupările
istori c i l o r ele arh i tectură.
Fondul arhi tectural constru i t în a doua j umătate a secolului a l XIX-lea
şi începutul secolu1u i al XX-lea, d i n care se mai păstrează circa 200 de
imobile, ilustre,1z<i toate stiluri " e „ istoric2" şi se disti nge pri n bogăţia şi
d iversitatea elementelor decorative, (utilizate în funcţie de materialul cl i n
care au fost rc:1 1 i z ate : i psos, tL'rac :>tă , 1emn, metal) , diversitatea compo
ziţiilor decorative ale faţadelor, c u marcarea etajelor, ceea ce concen
treaz[1 a k n ţ i a �i cond u ce în fa pt, la unitatea de ansamblu.
E '. emente s p ,'cificc sti:ului r o m a n t ic, cornişe care ami ntesc m aşiculiu
rile şi respectiv arcatura ron-. anică se î ntîlnesc la imobilele d i n strada
Maxim Gorki n r . -lO r_ri d i c _1t î n a n u l 1 867) şi nr. 6 1 .
1 n categori a ed i f i c i i lor c u arhi tectura i nspirată de neoclasi cism se înca
drează imobile�e cl i n s trad a : U n i ri i nr. 77 (fig. 1 ) (ri d i cată în anul 1 8 86),
·c:nirii nr. 1 20 (fig. 2) �i Miha i l KogM niccanu nr. 13 (fig. 3), ridicată în
anul 1 894. Construcţii le st' cara cterizează prin compoziţii simetrice, do
min ate de golurile ferestrelor marcate de m uluri specifice, simple fron
toane tri unghi ulare, ritmate de pi laştri zvelţi.

,

Fig. 1 . Casa

din str. Unirii nr. 77.

3 . Constantin Joja, Despre arhitectura urbană tradiţională, în Revista muzeelor
şi monumentelo:·. Monumente istorice şi de artă, nr. 2, 1980, p. 7-14.
2013
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Stilul renascentist este prezent în compoziţii eclectice sub forma unor
c·lemente decorative din care amintim ferestrele gemene, laterale, de la casa
din strada Oltet nr. 3 si ancadramentele ferestrelor din strada Unirii
nr. 77.
Dintre edificiile de arhitectură b a r o c h i z a nt{1 se i mpun casele din : strada
România Muncitoare nr. 28 (foto nr. 4) cu un somptuos decor alcătui t din
cartuşe, putti, mascaroni, go ng or e relieîuri a n tropomorfe, gh i rla nd e şi
·

·

,

Fig. 2. Casa „T.S."
construită

în anul 1886, din str.
Unirii nr 120.
..

Fig , 3 . Casa cons"
truită în anul 1894,
din str. Mihail Ko
" gălniceanu nr. 1 3 .

vrejuri în partea superioară a fer�strelor, Ron-,ânia Muncitoare nr. 36, cu
decor sub forma unor cartuşe antropomorfe între coloane canelate cu ca
pitele compozite şi cornişă cu consolete şi medalioane în evantai, reparti
zat în partea superioară a etajului, Silozului nr. 1 5 A, prevăzută
în partea superioară a etajului cu coloane cu capitele compozite, cartuşe
cu figuri antropomorfe, o friză cu ghirlande şi cornişă cu consolete şi me207
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dalioane fitomorfe, strada Romain Rolland nr. 19, ridicată în anul 1 888,
cu ferestre grupate două cite două în compoziţii diferite şi decor specific
cu figuri antropomorfe în centrul unor cartuşe, pilaştrii şi coloane cane
late cu capiteluri compozite, pe aceeaşi stradă la nr. 6 (ridicată în anul 1 905),
dezvoltată mai mult pe înălţime, cu două faţade opuse, nord-sud, bogat

Fig. 4. Detaliu,
casa din str.
România Muncitoare nr. 28.

decorate cu elemente specif i ce. In aceeaşi ca tegori e tematică se mat in
clud edificiile : din strada Vasi'le Roaită nr. 27, construit în anul 1 878,
strada 30 Decembrie nr. 27, construit în anul 1885, strada Vasile Roaită
nr. 25 A (ridicată în anul 1 886), strada România Muncitoare nr. 1 9, con
struit în anul 1 907 şi strada Karl Marx nr. 1 1, construit tot în prima
decadă a secolului XX.
Pe un fond barochizant, întîlnim elemente ale stilului rococo la casa din
strada Unirii nr. 122 (fig. nr. 5), sub forma unui panou decorativ cu o
bogată compoziţie antropomorfă şi fitomorfă şi la imobilul din strada Unirii nr. 61 (fig. nr. 6), la care semnalăm un donjon cu trei ferestre surmon
tate de putti pe fundal de cochilie şi un corp decroşat cu un grupaj de
:J ferestre care are ca decor : putti, cariatide, urne etc.
Stilul secesion este prezent la edificiul din strada Unirii nr. 87, con
struit în anul 1908 şi mai ales la clădirea din strada A . f. Cuza nr. 2 1 ,
ridicată, în anul 1 9 1 4 , edificiu decorat cu ornamente specifice acestui cu
rent artistic, sub formă de glastre cu .lujeri şi flori stilizate (fig. 7).
Din gama bogată a panourilor decorative din teracotă sau ipsos ampla
sate la partea i nferioară a ferestrelor remarcăm 5 tipuri :
- de inspiraţie gotică, la casa din strada Maxim Gorki nr. 40 ;
- de inspiraţie empire, la casa din strada Silozului nr. 3 C (fig. 8).
de inspiraţie rococo la casa din strada Vasile Roaită nr. 2 7 ;
208
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Fig. 7. Detaliu - etaj, casa
„M.D.", construită în 1914,
str. A. I. Cuza, nr. 21.

Fig. 5. Detaliu - cartuş, casa
„C.P.", str .Unirii nr. 1 22.

Fig. 6. Detaliu,
casa din str. Unirii nr. 6 1 ,

Fig. 8. Detaliu, casa din
Silozului nr.
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- un tip care ne trimite la arta decorativă brîncovenească am remar
cat la casele din străzile : :rn Decembrie nr. 1 7, Maxim Gorki nr. 40 şi
Unirii nr. 5 1 (fi.g. 9).
In afara capite1elor semnalate se remarcă prezenţa a două tipuri mai
puţin uzitate : unul la pilaştrii casei din strada Matei Basarab nr. 7, cu
o compoziţie din palmete şi capituli de floarea soarelui 9i altul la casa din
strada Mihail Kogălniceanu nr. 1 1 , cu o figură antropomorfă încadrată de
volute fitomorfe. Dintre console, specificăm pe cele de la şarpanta casei
din strada Silozului nr. 7 cu cariatide si denticuli si ale balconului casei
din strada Unirii nr. 1 22 (fig. 1 0) repre �entînd figu�i zoomorfe.
Feroneria edificiilor cercetate se remarcă prin diversitatea stilistică,
tehnica de execuţie, de la fierul forjat la fonta turnată şi la butonii de zinc
precum şi varietatea decorului : geometric, la balconul executat în anul
1 86 7 la casa din strada Maxim Gorki nr. 42, de inspiraţie gotică cu ogive
intersectate la balconul executat în anul 1 867, la casa din strada Maxim
Gorki nr. 40, geometric �i fitomorf-stilizat, la balconul executat în
anul 1 886, la casa din strada Unirii nr. 1 20 (fig. 1 1) , de inspiraţie rococo,
realizat î n fier forjat la balconul casei din s trada Unirii nr. 1 44, de i111Sp i
raţie empire, '1a balconul casei din strada Unirii nr. 77, vase cratere, din
fontă, prezente pe cei doi stîlpi ai porţii casei din strada Unirii nr. 77
(fig. 1 2) , de inspiraţie fantastică, cu animale şi păsări într-o horibotă de
elemente fitomorfe, rea'l izate din fontă, la casa din strada Unirii nr. 94
(fig. 1 3) .
L a categoria de edificii analizate s e adaugă, de asemenea, d ecorul' artis
tic realizat în lemn prezent în principal la uşi şi mai puţin la ferestre,
păstrat într-un număr relativ redus datorită faptului că timpul şi mai
ales uzura funcţională au acţionat defavorabil asupra materialului peri
sabil din care sînt realizate.
Ansambluri complete de uşi simple sau în două canate cu tocurile ori
ginale s-au păstrat în număr relativ redus, mai semnificative fiind cele
de la casele din strada România Muncitoare nr. 1 7 şi 40. Decorul afectează
montanţii orizontali şi verticali într-un repertoriu decorativ compus din :
caneluri verticale sau în spirală, ove, perle, solzi ; cei verticali, care deli
mitează uşa de vitrină, mai prezintă o bază şi un capitel compozit. Spa
ţiile de predilecţie tratate sînt tăbliile de la partea inferioară a uşilor sau
a vitrinelor, sculptate într-un repertoriu decorativ compus din : flori sti
lizate, la edificiile din România Muncitoare nr. 6 şi 13, elemnte natura
liste, la edificiul din str. M ihail Kogălniceanu nr. 1 1 , compoziţii fitomorfe,
la edificiile din strada România Muncitoare nr. 34 şi 40, sau variante ale
pomului vieţii, la casele din strada România Muncitoare m'. 1 7 , 29 şi din
strada Karl Marx nr. 1 1 . În repertoriul decorativ se mai întîlnesc : capete
de lei (Karl Marx nr. 1 5), mascaroni (Unirii nr. 1 22) şi grifoni, în tratări
şi formaţii diferite (România Muncitoare nr. 52, 1 34, Mihail Kogălniceanu
nr. 1 3 şi Unirii nr. 57).
Prezentarea selectivă si succintă a elementelor decorative exterioare
ale edificiilor de amploar� medie ale Craiovei, ridicate în a d oua jumătate
a . secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, evidenţiază faptul că
această categorie de construcţii prezintă o certă valoare arhitecturală re210
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Fig. 9. Detaliu, casa
din str. Unirii nr. 51.
Fig. 1 1 . B

-

balcon , casa din str. Unirii
nr. 1 20.

Fig. 10. Detaliu, casa din str.
Uni rii nr. 1 22.

Fig. 13. Detaliu - balcon, casa din str.
Unirii nr. 94.
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Fig. 1 2. Vas crater, casa din str. Unirii
nr. 77.

OLTENIA
prezentînd o etapă distinctă în evoluţia arhitecturii orăşăneşti. Prin va
loarea artistică, arhitecturală şi istorică edificiile din această perioadă se
impun atenţiei noastre în condiţiile definitivării proiectului de sistemati
zare a zonei istorice a oraşului Craiova.
Atunci dnd nevoia imperioasă a sistematizării urbane impune d ezafec
tarea unor edificii (irecuperabile) din această categorie, arhitecţii şi con
structorii, muzeele trebuie să i a măsuri judicioase de recuperare a elemen
telor decorative detel.'iabile, val-0roase, după relevarea şi fotografierea de
taliată, existînd astfel posibilitatea să se constituie o colecţie d e impor
tanţă majoră pentru istoria arhitecturii oraşului Craiova.
STYLES ET V ARIANTES DE D ECORATION EXTERIEURE
DES BDIFICES DE CRAIOVA BÂTIS A LA FIN DU XIX
ET AU DEBUT DU XX SIEOLE
MARCEL BERENDEI, SORIN SEBASTIAN DUICU
RESUME
Portant du precieux fonds architectural de la fin du XIX siecle - debut du
XX siecle, Ies auteurs classent Ies (•difices spion Ies styles : romantique, neo
Renaissance, neobaroque, neo-classique, sc>cession.

,
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VIORICA TATULEA
•

GORNENŢI - UN CENTRU MEHEDINŢEAN
DE CONFECŢIONARE A MOBILIERULUI ŢĂRĂNESC

Studiile efectuate pînă în prezent asupra mobilierului ţărănesc din Ol
tenia menţionează existenţa pe teritoriul Mehedinţiului a unui număr re
strîns de centre : Obîrşia Cloşani, Motru Sec, Baia de Aramă, Izvernat,
constituite din grupări de rudari situate la mal'ginea satelor, care lucrau
la comandă pentru sat şi localităţile învecinate, dar şi pentru vînzare în
tîrgurile de la Strehaia, Baia d e Aramă şi Turnu Severin. În cursul cerce
tărilor întreprinse de noi în zonă am constatat însă că, în afara acestor
centre aşa zise „rudăreşti", au existat în nordul Mehedinţiului şi alte lo
calităţi în care prelucrarea lemnului a cunoscut, spre sfîrşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului XX, proporţii aproape de masă, fiind prac
ticată atît ca meşteşug specializat, cît şi ca îndeletnicire casnică.
Printre aşezările păstrătoare ale unor strărveohi tradiţii de prelucrare a
lemnului se înscrie şi Gornenţiul, localitate situată în Podişul Mehedinţilor,
pe valea rîului Bahna, în zona de i nterferenţă a Olteniei cu Banatul. Satul
se numără printre vechile aşezări moşneneşti, fiind menţionat la 1 868 cu
„mai bine de 150 familii de moşneni"2, care se îndeletniceau, în principal,
cu cultura porumbului şi a secarei. Tot la aceeaşi d ată, aflăm că dealurile
din împrejurimi erau acoperite cu păduri:l, în parte proprietate moşne
nească.
Terenul accidentat şi lipsa căilor directe de acces au făcut ca localitatea,
amplasată la o distanţă de numai 38 km de Drobeta Turnu Severin, să se
menţină şi astăzi într-o stare de izolare, fapt care explică conservarea a
numeroase elemente arhaice m anifestate atît în tipul de locuinţă, cit şi
în organizarea interiorului.
1 . G. Stoica, Centre specializate in confecţionarea mobilierului în Oltenia, SCIA,
seria Artă plastică, tom. 15, 2, 1968, p. 232-241 ;. Roswith Capesius, Mobilierul
ţărănesc românesc, Cluj, 1974.
2. Ion Ionescu de la Brad, Agricultura română din judeţul Mehedinţi, Bucureşti,
1 868, p. 409.
3. Ibidem.
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Abundenţa lemnulu i în zonă a determinat apariţia şi înflorirea, în a doua
jumătate a secolului al XIX-lca, a unei bogate civilizaţii a lemnului, ma
terializată î n construcţii, piese de mobi lier, obiecte de uz casnic, unelte de
muncă etc. Meşterii constructori d i n Cireşu şi Poden i , localităţi situate
în i mediata vecinătate a Gornenţiului, ajunseseră către sfîrşitul secolului
al XIX-lea la un înalt meşteşug, deplasîndu-se pentru lucru, aşa cum s-a
mai remarcat", atît în podh, cit şi în zonele limi trofe, pînă în Banat.
Cercetările anterioare au evidenţiat de asemenea practicarea în locali
tatea de care ne ocupăm a meşteşugului confecţionării baniţelor şi sitelor,
precum şi a leagănelor realizate în tehnica îndoirii prin înmuierea lem
nului în apă fierbinte·' . Dacă ari a de desfacere a leagănelor era mai re
strînsă, limitînclu-se la satel e şi comunele învecinate, care utilizau tipul
de leagăn purtat în spate, în schimb, baniţele şi sitele au cunoscut o cir
culaţie mult mai mare, „bănicerii" clin Gornenţi fi ind renumiţi în secolul
trecut, alături de cei din Băluţa (comuna Ponoarele) şi Costeşti (comuna
Balta), atît în podiş, cit şi în zona agricolă din sudul Mehedinţiului6.
In cursul cercetărilor pc care le-am întreprins în satul Gornenţi am sur
prins şi un alt aspect al practicării meşteşugulu i de prelucrare a lemnului,
care a cunoscut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul se
colului XX o mare amploare : confecţionarea mobilerului ţărănesc. Meş
terii specializaţi în acest mC'ştc'şug, rnntinuînd să rămînă în principa:l agri
cultori şi păstori, lucrau m a i aks l a comandă piese de m obilier pentru
locuitorii comunei Poden i . Materia primă o constitui a lemnul de fag, aflat
din abundenţă în pădurile' d i n împrejurimi . Deoarece meşterii nu lucrau
pentru tîrg, ci la comandă, lemnul era de obicei adus de către fiecare
c:l ient în parte, iar plata pen tru munca prestată se făcea fie î n bani, fie
în cereale7.
Dat fiind faptul că tehnica, ele lucru şi uneltele utilizate erau în genere
asemănătoare cu cele întîlnite î n întreaga ţară, nu vom i nsista asupra
acestor aspecte, ci ne vom opri doar asupra terminologiei locale.
Pentru tăierea şi despicarea copacilor în vederea obţinerii „blanelor"
(scînduri'le componente) se utilizau securea, barda, „firizul" {fierăstrău de
mină), dalta. Interesantă este concepţia care se mai păstrează încă in
conştiinţa unor informatori8, potrivit căreia tăiatul copacilor trebuie făcut
pe lună nouă, pentru ca lemnul să nu fie mîncat de carii. „Blanele" erau
,,trase la cuţitoaie", folosindu-se ca suport de lucru o instalaţie simplă, din
lemn, numită metaforic „iapă". „Ulucele", şanţurile săpate de-a lungul
picioarelor lăzii, se executau cu ajutorul „ghilăului" (horj). Tot cu ghilăul,
la care se adăuga „florarul" (com pas), se realizau „florile" (ornamentele
incizate).
4. Marcela Bratiloveanu-Popilian, Locuinţa tradiţională din Podişul Mehedinţilor,
SCIA, tom. 22, 1975, p. 155.
5. Idem , Contribuţii la cunoaşterea meşteşugurilor săteşti, de prelucrare a lem
nului din Podişul Mehedinţilor, Contribuţii istorice, filologice, socio-economice, .Cra
iova, 1980, p. 106-119.
6. Ibidem.
7. Informaţie : Căplescu I. Petre, 63 ani, Gornenţi, 1974.
8. I nformaţie : Burcu D. Ion, 40 ani, Cireşu, 1974.
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Producţia de mobilier a centrului cuprindea piese specifice interioare
lor ţărăneşti din zonă : mese, scaune, du'lapuri, hambare, lăzi de zestre,
mese-dulap, leagăne.
La Gornenţi s-au lucrat ambele tipuri de mese socotite tradiţionale în
Oltenia : atît masa dreptunghiulară, iniţial joasă, cu patru picioare fixate
oblic, care cu timpul se înalţă, formă considerată de speciali.şti ca autoh
tonă!\ cît şi masa j oasă, circulară sau ovală, de factură orientală sau bal
canică to. Acest din urmă tip apare sub două variante. Forma cea mai
veche este probabil aceea la care picioarE'le şi platforma sînt .cioplite din
aceeaşi bucată de lemn. Următoarea etapă evolutivă o constituie masa
�u picioarele cioplite separat, fixate prin îmbinare cu cep în platforma
rotundă.
Alături de mese şi în strînsă legătură cu ele, la Gornenţi se confec
ţionau două tipuri ele scaune : scaunul jos, fără spătar, de formă circu
lară, dreptunghiulară sau trapezoidală şi scaunul înalt, cu spătar, de
factură tîmplărească, împodobit cu „conveie"-ornamcnte traforate, tăiate
la „fi riz".
O piesă specifică zonei, prezentă de asemenea în producţia centrului,
a fost dulapul pentru vase, care se fixa de perete sau se sprijinea pe
laviţă (fig. 6 / 4). El era compus, în partea superioară, dintr-un raft des
rhis, pe care se sprijin eau diverse vase de bucătărie, i ar în partea infe
rioară din dulapul propriu-zis, închis cu două uşi. Alături de acest dulap
suspendat, de tip „blidar", la Gornenţi s-a confecţionat şi dulapul înalt,
închis în întregimP cu clemă sau patru uşi, aşezat direct pe podea, orna
mentat uneori cu incizii geometrice.
Rar întîlnită în producţia centrelor mehedinţenc, m asa-dulap, folosită
pentru depozitarea vaselor, a cunoscut la Gornenţi o frecvenţă destul de
mare. Ca o particularitate a unora dintre exemplarele confecţionate aici,
este prezenţa unei singure uşi, amplasată pe centru (fig. 6/3). Pe lingă
această variantă, pe care am putea-o numi locală, se întîlneşte şi m asa-du
lap cu două uşi, deobicei i negale, cu sau fără sertar (fig. 6/ 1-2).
Piesele cu cea mai mare răspîndire şi în acela.şi timp cele mai reali
zate din punct ele vedere artistic rămîn însă lăzile de zestre . Tipul con
fecţionat la Gornenţi a fost cel cu capac plan, varianta cu picioare drepte,
puţin îngustatf' spre bază 1 1 . La exemplarele mai noi asistăm la o modificare
a capacului, cele d ouă căpătîie laterale reducîndu-se la două stinghii drepte
şi înguste. Capacul prezintă astfel pe trei dintre laturi (faţada �i părţile
laterale) un fel de ramă, ornamentată cu incizii. Sistemul de îmbinare a
pieselor componente rămîne însă cel în „pană şi uluc", fixarea scîndu
rilor în „scoburi" făcîndu-se prin cuie de fier.
La începutul secolului XX, alături de lada de dulgherie, la Gornenţi s-a
răspîndit lada de construcţie tîmplărească, fără picioare, sprijinită la bază
9. Paul Petrescu, Radu Octavian Maier, în Arta populară romdneasclf, Bucureşti,
1 969, p. 216.
10. Ibidem ; G. Stoica, Arhitectura interiorului locuinţei ţărăneşti, Rimnicu VU
cea, 1974, p. 27.
1 1 . V. Tătulea, Catalogul colecţiei de mobilier ţărănesc a Muzeului Olteniei, Ol
tenia. Studii şi comunicări, 2, 1980, p. 244.
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Fig. 1. Gornenţi. Lăzi de zestre
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Fig. 2. Gornenţi. Lăzi de zestre
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Fig. 4. Gornenţi. Lăzi de zestre
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Fig . 5. Gornenţi. Lăzi de zestre
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Fig. 6. Gornenţi. Mase-dulap (1-3) ; dulap de
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pe o ramă, avînd fiecare faţă formată dintr-o singură scîndură lată, fixată
in cuie de fi er. Spre deosebire însă de lăzile tîmplăreşti din alte zone, orna
mentate prin vopsire şi pictare, după modelul celor braşoveneşti, lăzi'le de
acest gen, lucrate aici, păstrează ca tehnică de ornamentare incizia ca
racteristică pentru lada de dulgherie (fig. 3/ 4). Un exemplar care poate
fi considerat ca făcînd tranziţia d e la lada de dulgherie la lada de factură
tîmplărească, aflat în colecţia Muzeului Olteniei, a fost achiziţionat din
acest centru în urmă cu cîţiva ani (fig. 3/ 5). Piesa se caracterizează prin
lipsa picioarelor şi a îmbinărilor în „pană şi uluc", dar prezintă capac cu
căpătîie laterale, care se închide prin sistemul „ţîţînilor" executate în
prelungirea scîndurii peretelui din spate, asemenea lăzilor de dulgherie.
Faptul că lăzile din această .categorie au o vechime de circa 70-75 ani, pre
cum şi un decor asemănător, realizat în aceeaşi manieră, constînd din
motive geon-1etrice şi cocoşi, ne îndreptăţeşte să afirmăm că ele sînt opera
unui singur meşter.
Dacă mesele, scaunele şi d ulapurile înalte erau în genere simple, ne
ornamentate, în schimb mesele-dulap şi mai ales lăzile de zestre prezentau
decor incizat, realizat în special cu horj ul, dar şi cu compasul. Singura
suprafaţă ornamentată a meselor-dulap o constituia faţada. Cele două uşi
fie că formau împreună un cîmp unitar, fie că prezentau fiecare alt decor.
Ornamentele picioarelor alcătuiau împreună cu decorul ramei de sus şi.de
jos un fel de chenar pentru compoziţia centrală. Motivele ornamentale
constau din pătrate, romburi , haşuri, linii întretăiate, dispuse în registre
verticale, d ar şi d in arcuri şi sectoare de cerc.
Pe aceeaşi gamă de motive liniare se bazează şi ornamentica lăzilor de
zestre. Principalii cîmpi ornamentali ii constituie faţada, picioarele şi păr
ţile laterale. Capacul este de obicei neornamentat. Cîmpul cu cea mai am
plă compoziţie este faţada, pe care motivele sînt dispuse fie în registre
orizontale (fig. 3/ 1 , 2), fie grupate în j urul unui ornament central
(fig. 5/2, 3). In cazul ornamentelor executate cu compasul, decorul este
uneori compus din două sau trei medalioane formate din cercuri con
centrice cu o rozetă în mijloc (fig. 2/ 3 ; 5/ 1 , 4). Spre deosebire de decorul
faţadei, organizat pe orizontală, pi cioarele sînt ornamentate pe principiul
verticalităţii, iar feţele laterale au decorul dispus pe un ax central. Meşterii din Gornenţi nu au folosit culoarea în ornamentarea pieselor de
mobilier, diferenţierile de valoare fiind obţinute prin haşurare.
ln urma cercetărilor întreprinse timp de mai mulţi ani în localitatea
Gornenţi, am c-0nstatat că producţia de mobilier a centrului a cunoscut
o perioadă de maximă înflorire în primele decenii ale �ecolului xx12,
numărul meşterilor ţărani fiind destul de mare pînă către anul 1 945,
cînd meşteşugul prelucrării lemnului a intrat în regres, aşa încît în 1 970
existau doar trei meşteri activi : Anescu Gheorghe, Chiţoni Constantin şi
12. La începutul secolului XX, la Gornenţi activau nu mai puţin de 7 meşteri
sppcializaţi în confecţionarea mobilierului : Niţă al lui Pauani, Tănase Rădulescu,
Constantin Bogdan, Gheorghe Piţu, Pătru lenii, Constantin Ţăranu, Constantin
Iliescu.
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Căplescu Petre. Dintre ace.ştia numai Anescu Gheorghe mai lucra lăzi
de zestre, în timp ce ceilalţi doi confecţionau doar furci, baniţi şi leagăne.
Decorul lăzilor lucrate de Anescu Gheorghe nu mai avea rafinamentul
celor de la sfîrşitul secolului al XIX-lea, meşterul încercînd să suplinească
simplitatea ornamentelor prin vopsirea în culori stridente : mov şi por
tocaliu.
O primă concluzie care se impune cu pri:vire la producţia centrului
Gornenţi este faptul că, d eşi aici au existat puternice tradiţii în con
fecţionarea mobilierului, aria de răspîndire a produsefor nu s-a extins
dincolo de satele lin-,itrofe (Podeni, Cireşu, Malarişca), ceea ce a făcut
ca producţia acestui centru să nu fie competitivă pe piaţa tîrgurilor din
Mehedinţi, alături de a celorlalte centre cunoscute. Majoritatea meşte
rilor care lucrau mobilier se îndeletniceau şi cu confecţionarea altor pro
duse : unelte de muncă şi obiecte de uz casnic. Uneori sfera producţiei
era chiar mai largă, inc:uzînd pe lingă categoriile menţionate mai sus şi
produse de dogărie şi rotărit. Asistăm deci la perpetuarea pînă în zilele
noastre a unui fenomen foarte interesant, de mult depăşit în alte zone,
caracteristic pentru etapele mai vechi, nediferenţiate ·îndeajuns, cirul dul
gherul era în acelaşi timp tîmplar, dogar şi rotar, continuînd să rămînă
totodată agricultor.
Un alt aspect care se cuvine a fi relevat este marea amploare pe care
a cunoscut-o la Gornenţi, la sfîrşitul secolului al XIX-iea şi începutul
secolului XX, prelucrarea lemnului în cadrul gospodăriei, c a îndeletnicire
casnică. Alături de n-.eşterii ţărani specializaţi care lucrau la comandă,
pentru vînzare, numeroşi locuitori îşi confecţionau personal piesele de
mobilier de care aveau nevoie. Este o dovadă în plus a vech imii prac
ticării acestui meşteşug în localitatea de care ne ocupăm, şti ut fiind fap
tul că prelucrarea 'lemnului a fost practicată în epoci mai vechi numai ca
îndeletnicire casnică, meşterii specializaţi fiind atestaţi documentar abia
mult mai tîrziu.
GORNBNŢI - UN CENTRE DE MEHOOINŢI
DE CONFECTIONNEMENT DU MOBILIER PAYSAN
VIORICA TATULE.1
RF.:SUME
Dans cette etude, I auteur presente un centre moins connu, de Mehedinţi, de
confectionnement du mobilier paysan, dont l'aire de dispersion des produits ne
s'est pas elargi au-dela des villages limitrophes.
On presente Ies principales . categories de mobilier confectionnees â Gornenţi,
en soulignant la grande ampleur que a connu ici ce metier (pratique tant par
des artisans specialises, aussi bien que par des paysans, pour leurs propres neces
sites) a Ia fin du x1x• siecle et au debut du xx• siecle.
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