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Paleoliticul superior vechi în România
- o redefinire culturală necesară
Marian Cosac•

Periodizarea clasică a paleoliticului superior din România are la bază conceptul evoluţiei locale

in situ

şi/sau

regional. În fapt, tradiţional, paleoliticu!' superior este privit ca o finalitate evolutivă a unor industrii din paleoliticul
mijlociu 1• Astfel, contribuţia Musterianului de tradiţie acheuleană-MTA de la Ripiceni Izvor la apariţia primului facies
caracteristic paleoliticului superior,

faciesul de tip Mitoc,

şi a Aurignacianului inferior este acceptată,2 o teorie

insuficient demonstrată şi bazată pe aspectele formale şi procentuale ale principalelor grupe de utilaje. Constatăm că
acest concept a devenit o noţiune care conţine premise axiomatice, de fapt, remarcăm o transformare a acestuia într-o
convenţie terminologică, aparent de la sine înţeleasă, devenind un model de interpretare liniar, evolutiv şi în directă
interdependenţă, un scenariu de evoluţie pseudo-istorică.
Modelul evolutiv, la nivel teoretic, este o preluare
superior exprimate de C.S. Nicolăescu-Plopşor în

1957.3

grosso modo a viziunii liniare

asupra apariţiei paleoliticului

După C.S. Nicolăescu-Plopşor, faza de debut a paleoliticului

superior, este reprezentată de Szeletian, definit ca un musterian superior în care formele bifaciale sunt asemănătoare
vârfurilor foliacee szeletiene4• Szeletianul este considerat o
tehnologic elementele Levallois sunt acompaniate de

fază intermediară între paleoliticul mijlociu şi Aurignacian,

tehnica laminară, tipologic formele carenoide şi foliacee sunt

însoţite de racloare şi bifaciale. C.S. Nicolăescu-Plopşor a atribuit szeletianului toate ansamblurile unde au apărut forme
bifaciale şi/sau foliacee. Astfel, firesc, au fost identificate etape în evoluţia Szeletianului: moustero-preszeletianul,
moustero- szeletianul, szeletiano - aurignacianul5.

Spre un demers interdisciplinar. În 1972, M.Bitiri pune în discuţie posibilitatea existenţei unei contempo

raneităţi temporale între industriile paleoliticului mijlociu final şi paleoliticului superior vechi. În opinia sa, paleoliticul
mijlociu a fost înlocuit

de cultura aurignaciană într-o fază bine formată, care încă din Wiirmul mijlociu (WII), a
cuprins întreg teritoriul României şi nu este exclus ca în unele cazuri, acesta să fi coexistat cu ultimele locuiri târzii
musteriene. 6
După anul

coordonat

de

K.

1970,

analizele polinice efectuate de M. Cârciumaru 7 şi ulterior programul de datare cu radiocarbon

Honea8,

au

pus

în

evidenţă

diversitatea

culturală

din

debutul

paleoliticului

superior

şi

contemporaneitatea temporală, în cadrul aceluiaşi complex climatic, a industriilor paleoliticului mijlociu final cu acelea

caracteristice paleoliticului superior vechi. În acest sens, M. Cârciumaru observa faptul că

perioada cu totul finală a
stad
_ iului glaciar ce a prec�dat complexul interstadial Ohaba şi cele două oscilaţii climatice Ohaba A şi Ohaba B, din
cadrul acestui complex de încălzire se caracterizează prin coexistenţa culturilor musteroide de tranziţie cu cele din
paleoliticul superior.9 Pe de altă parte, rezultatele analizelor polinice au plasat paleoliticul superior din regiunea
subcarpatică a Ceahlăului anterior celui din zona Prutului Mijlociu.10 Menţionăm că aşezările în care a fost relevată
prezenţa unui "Aurignacian inferior" (cazul clasic Cetăţica I - Ceahlău) au reprezentat, după

1966,

punctul de referinţă

pentru definirea şi apariţia paleoliticului superior, din industrii aparţinând paleoliticului mijlociu, în regiunea nord-estică
1
a României. 1
Mostrele prelevate pentru datarea cu radiocarbon din siturile plasate în zona Carpaţilor Meridionali şi pe
terasele Prutului şi Bistriţei, au completat şi modificat această imagine. Datările absolute au confirmat evoluţia şi
•

Facultatea de Ştiinte Umaniste, Universitatea Valahia Târgovişte, Bd. Carol I, nr. I O, 0200, Târgovişte.

1 C.S. Nicolăescu-Plopşor,

Le Paleolithique dans la Republique Populaire Roumaine a la /umieere des dernieres recherches, în Dacia, N.S., I,

Bucureşti, 1957, p. 41-59; M. Bitiri, Cu privire la începuturile paleoliticului superior, în SC/V, tom. 16, nr. I , Bucureşti, 1965. p. 5-16; Al. Păunescu,

Începuturile paleoliticului superior în Moldova, în SC/VA, tom. 38, nr. 2, Bucureşti, 1987, p. 87-108; V. Chirica. Unele observaţii cu privire la
începuturile paleoliticului superior în zona ?rutului Mijlociu, în Arheologia Moldovei, XII, laşi, 1988. p. 11-22.

2 M. Bitiri. M. Cârciumaru,

Consideraţii asupra unor probleme privind de::vo/tarea paleoliticului superior şi mediul său nutural pe teritoriul

României, în SC/VA, tom. 32, nr. 1, Bucureşti, 1981, p. 3-19.
'C.S. Nicolăescu-Plopşor, op. cit.

'Ibidem. p. 49.

� C.S. Nicolăescu-Plopşor,

Le Paleolithique dans la Republique Populaire Roumaine a la ..... , în Dacia, N.S., I, Bucureşti, 1957, p. 41-59; C.S.

Nicolăescu-Plopşor. Şantierul arheologic Bicaz, în Materiale şi cercetări arheologice, VII, Editura Academiei, Bucureşti, 1961. p. 37-38.

6 M. Bitiri,

Paleoliticul în Ţara Oaşu/ui, Centrul de informare şi document;u-e în ştiinlele sociale şi politice. Bucureşti, 1972, p. I 05.

Afediul geografic în Pleistocenul superior şi culturile paleolitice din România. E d. Academiei, Bucureşti. 1980.
• K. Honca Chronometry of the Romanian Middle and Upper paleolilithic: implications of current dating resu/ts, în Dacia, N.S., XVII, 1-2.

7 M. Cârciumaru.

Bucureşti, 1984, p. 23-39.

• M. Cârciumaru, op. cit. p. 105.
10
11

ibidem.
C.S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, FI. Mogoşanu,

Le Pa/eo/ithique de Ceahlău, în Dacia, N.S., X, Bucureşti, 1966, p. 5-105; L Roşu, Unele

aspecte ale paleoliticului superior în România, în Revista Mu=eelor, 6. 111, 1966. p. 481-484.
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persistenţa unor industrii de aspect musterian până în jurul a 30.000 ani B.P.: peştera Gura Cheii, musterian II, GrN
11.619: 29.700 +2400/-1.800 ani B.P. şi peştera Bordul Mare, musterian IVb, GrN 14.627: 28.780 +/-290 ani B.P.12
Analizele polinice, 13 coroborate cu rezultatele analizelor absolute au relevat faptul că schimbări culturale semnificative
au loc între aproximativ 40.000 şi 30.000 ani B.P., perioadă caracterizată de un peisaj stepic şi un climat riguros, mai
exact glaciarul care separă complexele interstadiale Nandru şi Ohaba, fapt ce a favorizat migraţia sau înlocuirea
ierbivorelor şi a impus deplasarea grupelor umane. În acelaşi timp, dacă analizele polinice şi absolute au pus în evidenţă
contemporaneitatea unor industrii cu o variată componentă culturală în zona Prutului Mijlociu şi Bistriţei, este
observabilă izolarea şi retardarea cronologică a paleoliticului mijlociu final din peşterile carpatice şi penetrarea unor
elemente de factură szeletiană Ia Remetea Şomoş I - Ţara Oaşului şi peştera Spurcată - Nandru. 14
Paleoliticul mijlociu din peşterile carpatice - incapacitate evolutivi? Din punct de vedere tehnologic, prin
absenţa elementelor Levallois (consecinţă probabilă a calităţii materiei prime), aparent cu o excepţie la Gura Cheii Râşnov,15 paleoliticul mijlociu din peşterile carpatice este total diferit în componenta culturală, deci putem discuta de
tradiţii diferite, de paleoliticul mijlociu din zona Prutului Mijlociu, unde tradiţia culturală reprezentată de musterianul
de tradiţie acheuleană (Micoquian?), cazul de Ia Ripiceni Izvor, prezintă o importantă componentă Levallois şi
Blattspitzen, acompaniate de tehnica lemelară şi un utilaj caracteristic paleoliticului superior.16
Plecând de la rezultatele analizelor polinice, al analizelor absolute şi al datelor stratigrafice, este observabilă
existenţa unui hiatus cronologic/climatic, între etapele de locuire atribuite paleoliticul mijlociu final şi paleoliticul
superior, în toate peşterile carpatice vizitate de comunităţile paleolitice.
Cronologic, grosso modo, sunt decelabile două etape ocupaţionale, separate de o cezură stratigrafică: una ce se
încadrează în evoluţia clasică a paleoliticului mijlociu şi marcată de datările din peşterile Cioarei-Boroşteni (GrN 15.049: 30.730 +/-420 ani B.P., Musterian, strat D), Mare-Moeciu (GrN 16.141: 34.000 +/-500 ani B.P., Musterian),
Bordul Mare-Ohaba Ponor (GrN 11.618: 39.200 +4.500/-2.900 ani B.P.) şi o alta ce evoluează după 30.000 ani B.P., în
timpul desfăşurării unui optim climatic, complexul interstadial Ohaba, care este contemporani cu prezenta
Aurignacianului mijlociu pe terasele Prutului şi Bistriţei. Din punct de vedere faunistic este observabilă dispariţia lui
Mammutus primigenius din regiunea Prutului Milociu, dar şi schimbări ale compoziţiei faunistice în regiunea Carpaţilor
Meridionali.
Din p\Hlct de vedere tehnologic şi tipologic se poate afirma, având ca punct de plecare rezultatefe publicate sub
forma unor simple rapoarte de săpătură (excepţie face doar peştera Cioarei de Ia Boroşteni1'), că nu sunt decelabile
deosebiri semnificative intre aceste două etape ocupaţionale. Gama utilajului finit este nediversificată, suporturile sunt
în general aşchiare, lamele sunt aproape absente şi este normal ca aceste etape ocupaţionale, în cea mai mare parte doar
simple halte de vânătoare, să nu reprezinte în totalitate o tradiţie culturală. În acelaşi timp, calitatea materiei prime a
avut un impact deosebit asupra aspectului şi varietăţii utilajului litic.
Cronologic este observabilă retardarea, cultural unele tendinţe de adaptare sunt evidente, orientarea debitajului
spre obţinerea unor suporturi standardizate şi laminare, dar evoluţia ulterioară a acestui musterian tardiv nu este
cunoscută. Ipotetic, paleoliticul mijlociu final din Ţara Oaşului a fost raportat la paleoliticul mijlociu din peşterile
carpatice.18
Este acceptată evoluţia şi adaptabilitatea unei componente culturale din paleoliticul mijlociu. În opinia lui FI.
Mogoşanu, paleoliticul cuarţitic din peştera Hoţilor reprezintă saltul cel mai important de trecere de la paleoliticul
mijlociu la cel superior sau mai precis, de trecere de la vremurile paleoliticului mijlociu (stadiul Wurm I şi interstadiul
19
Wiirm I-II) la cele ale paleoliticului superior (Wurm II). Saltul cultural nu este privit ca o tendinţă de tr.ansformare
spre o industrie de tip paleolitic superior, mai degrabă ca manifestări timide în tot timpul paleoliticului superior,20

componentă culturală ce contribuie Ia naşterea culturii Schela Cladovei.21
Factorul uman - o ecuaţie nerezolvatl. Discutând în 1956 plasarea relativ târzie a paleoliticului mijlociu din
peşterile carpatice, C.S. Nicolăescu-Plopşor acceptă că în ultima etapă de dezvoltare această cultură este contemporană
cu homo sapiens fossi/is. Concepţia lui C. S. Nicolăescu-Plopşor se bazează pe descoperirea unui Homo sapiens fossi/is
în mediu musterian retardat, în peştera Muierilor de la Baia de Fier.22 Poziţia stratigrafică este considerată sigură, iar
starea de fosilizare identică cu aceea a oaselor de mamifere, materialul osteologic este în asociaţie cu un utilaj de cuarţit.
Pentru clarificarea vârstei acestor fosile umane din peştera Muierilor, cât şi a acelora din peştera Bordul Mare-Ohaba
Ponor, este necesari o reevaluare a asociaţiilor culturale, dar aşa cum sublinia C.S. Nicolăescu-Plopşor, pentru a vedea
dacă nu ne aflăm în faţa unor interpretări startigrafice eronate, este necesară obţinerea unor datări absolute pentru
12

Al. Pluncscu, Cronologia paleoliticului şi mezoliticului din România în contextul paleoliticului central-i!sl european, în SC/VA, tom 35, nr. 3,

Bucureşti, 1984, p. 235-265.
13

M. Cârciumaru, op. cit.

14 B. J1B1gbert, Câteva consideroţii privind unele forme de 1111elte bifaciale paleolitice , în Ac... Musei Napocensis, XIV, Cluj-Napoca, 1977, p. 1 - 1 1 .

1'

Al. Plunescu, Paleoliticul din peştera Gura Cheii-Râşnov şi unele consideraţii privirtd cronologia locuirilor paleolitice din sud-i!stul Transilvaniei,

în SC/VA, tom 42, nr. 1 -2, Bucureşti, p. 5-19.
16

17

idem, Ripiceni Izvor. Paleolitic şi mezolitic. Studiu monografic, Editura Academiei, Bucureşti, 1 993, p. 70-1 1 3.

M. Cârciumaru şi colaboratorii, Peştera Cioarei-Boroşteni. Paleomediul. cronologia şi activităţile umane în Paleolitic, Editura Macarie,

Târgovişte, 2000.
11
M. Bitiri, op. cit., p. I 04.

1 9 FI. Mogoşanu, Paleoliticul din Banat, Editura Academiei, Bucureşti, 1978, p. 1 3 1 .

JO
21
22

ibidem.
ibidem, p. 138.

C.S.

Nicollecu-Plopşor, Date preliminare asupra rezultatel<N paleontologice de la peştera Muierilor-Baia de Fier, în SC/V, tom IV, nr. 1 -2,

Bucureşti, 1956, p. 295-207.
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precizarea vârstei acestor etape ocupaţionale, dar şi efectuare a unor analize antropologice, pentru că în ambele cazuri
acestea au un caracter preliminar şi ridică semne de întrebare. Caracteristicile moderne şi sapiensoide ale acestor fosile
sunt explicate prin plasarea cronologică relativ târzie a paleoliticului mijlociu din peşterile carpatic.
Argumentul unei redefiniri culturale: cronologia absolutl. Obţinerea unor datări absolute cât mai exacte
din contexte culturale catalogate Aurignacian inferior sau Aurignacian mijlociu permite punerea în evidenţă a unui
fenomen de difuziune culturală în regiunea nord-estică a României. În acelaşi timp, datările absolute atrag atenţia
asupra inexistenţei unei cezuri cronologice paleolitic mijlociu-paleolitic superior vechi, evoluţia în acelaşi palier
temporal pare acceptabilă, implicaţiile sunt încă puţin evidenţiate. Cultural, o redefinire este necesară, Aurignacianul
inferior nu este antecesorul Aurignacianului mijlociu, relaţiile genetice dintre aceste presupuse etape din evoluţia
Aurignacianului nu sunt suficient evidenţiate.
a) Aurignacianul inferior, identificat în siturile Ripiceni Izvor, nivelurile la-lb, Ceahlău Cetăţica I, nivelul
inferior, este considerat un succesor firesc al Musterianului de tradiţie acheuleană-MTA de la Ripiceni Izvor.23 În situl
Ripiceni Izvor între ultima etapă ocupaţională atribuită paleoliticului mijlociu (niv. VI, musterian denticulat?) şi
aurignacianul inferior, există o cezură stratigrafică, deci climatică şi cronologică. Pentru MTA, niv. IV. dispunem de
patru datări: GrN9207-43.800 +l .100 -I.OOO B.P., GrN9208-44.800 +1.300 -1.100 B.P., GrN9209-42.500 +l.300 l .100, GrN9210-40.200 + l .100 -I.OOO B.P.,24 media este în jurul a 43.700 ani B.P.25 Raportându-se la aceste datări şi
având în vedere plasarea stratigrafică a etapelor ocupaţionale, Al. Păunescu, consideră că nivelul V-MTA a evoluat între
40.000 şi 37.000 ani B.P.26 Aurignacianul inferior disgune de o datare: Bln809-28.420 +/-400 B.P., pentru nivelul Ib,
vârsta nivelului la a fost aproximată la 32.000 ani B.P.
Datarea Aurignacianului inferior de la Cetăţica I - Ceahlău a oferit o vârstă imprecisă: GrN14629->24.000
B.P., iar în punctul Cetăţica II, nivelul 1-Aurignacian inferior, a fost datat la 26.700 +/-1.100 B.P. (GrN14633). Această
etapă de locuire este considerată o fază mai târzie a aurignacianului inferior, fie etapa cea mai timpurie a
2
aurignacianului mijlociu din acel spaţiu. 8
b) Aurignacianul mijlociu, această etapă evolutivă dispune de o multitudine de datări, concentrarea siturilor
este în regiunea Ceahlăului, unele ansambluri dispunând de estimări cu o mare variabilitate în coeficientul de
probabilitate, fapt care a favorizat apariţia controverselor.
Bistricioara Lutărie, nivelul I, GrN10529: 27.350 +/-1.300 B.P., GrN11586: 28.100 +/-170 B.P., Gx844:
27.350 +2.100 -1.500 B.P., Gx8845-G: 23.560 +l .180 -980 B.P.,29GrNI1586: 24.760 +/-170 B.P.,30 GrN10529: 24.100
+/-1.300 B.P., Gx33456: 23.550 +l .150 -980 B.P.31 K. Honea atrage atenţia asupra a trei datări: GrNI0529, GrNI1586
şi Gx844, estimările concordă şi împreună sugerează o medie de 27.000 - 28.000 ani B.P.32 Un alt punct de vedere a fost
exprimat de Al. Păunescu.33 Etapa ocupaţională de la Bistricioara Lutărie - nivelul I a fost atribuită unei etape mijlocii,
probabil de sfârşir4 a Aurignacianului, Al. Păunescu considerând corecte datările Gx8845-G, GrN11586, GrNI0529 şi
Gx33456, cu o medie în jurul a 24.000 - 23.000 ani B.P.
Ceahlău Dârţu - nivelul I, Aurignacian, etapă mijIocie de început,35dispune de două datări: Gx9415: 25 .450
+4.450 -2.850 B.P.36 şi GrN12673: 24.390 +/-180 B.P.37
Un scenariu pseudo-istoric neconfirmat. La nivel teoretic, programul de datare iniţiat de K. Honea, prin
rezultateale sale, trebuia să confirme scenariul liniar al apariţiei paleoliticului superior din MTA de la Ripiceni Izvor.
Pentru succesiunea temporală MTA - Aurignacian inferior cezura stratigrafică de la Ripiceni Izvor este confirmată, cu
toate că asupra poziţiei vetrei din care a fost prelevată mostra pentru datarea Bln809 au fost ridicate unele obiecţii,38 dar
apare o contemporaneitate temporală evidentă Aurignacian inferior - Aurignacian mijlociu. În regiunea Ceahlău, etapa
de la Bistricioara Lutărie nivelul I-Aurignacian mijlociu, cu o medie a datărilor în jurul a 27.000 - 28.000 ani B.P.,
precede Aurignacianul inferior de la Cetăţica II datat la 26.700 +/-110 ani B.P. şi este contemporană cu Aurignacianul
inferior de la Ripiceni Izvor 28.420 +/-400 ani B.P. Mai atragem atenţia asupra unui fapt, evaluarea diferită a
rezultatelor analizelor absolute, cazul Bistricioara Lutărie - nivelul I este relevant în acest sens.39 Reevaluarea încadrării
culturale, cât şi o mai mare concordanţă între mostrele prelevate şi contextele culturale, este extrem de necesară.
ll

2'
2'

26

27

28

29

Al. Păunescu, inceputurile pa/eoliticului superior

11
12

186.

K. Honea, Chronometry ofthe Romanian Middle and Upper paleolilithic: implications ofcurrent dating resu/ts, în Dacia, N.S„ XVII, 1 -2. p. 35.

Al. Păunescu, Începuturile paleoliticului .... „ în SC/VA, tom

ibidem, p.

38,

nr.

2,

Bucureşti,

1 987, p. 87.

99.
idem, 1991, p. 68.

K. Honea, Cronologia paleoliticului mijlociu şi superior în România: implicaţiile rezultatelor actuale ale datării cu carbon radioactiv, în Revista

mu=eelor şi monumentelor, nr. 3, Bucureşti,
10

în Moldova, în SC/VA, tom 38, nr. 2, Bucureşti, 1987, p. 87-108.

idem, Ripiceni Izvor. Paleolitic şi mezolitic. Studiu monografic, Editura Academiei, Bucureşti, 1993 , p.

ibidem. p.

1984,

p.

53.

1 998, p. 68.

Al. Păunescu,

69.

K. Honea, Chronometry ofthe Romanian Middle . . . „ în Dacia, N.S„ XVII, 1 -2, p. 27.
'' Al. Păunescu, Cronologia pa/eoliticului şi mezoliticului din România in contextul paleoliticului central-est european, în SCH'.4, lom
Bucureşti, 1984, p.
"
ibidem. p. 284.
"
ibidem.
16

K. Honea, op. cit, p. 28.

17 Al. Păunescu,

19 Al. Păunescu,

nr.

3,

1998, p. 68.
1988. p. 19.
SC/VA, tom 35, nr. 3,

Paleoliticul şi epipaleoliticu/ de pe teritoriul Moldovei cuprins intre Carpaţi şi Siret, voi. 1/1, Editura Satya Sai, Bucureşti,

'"V. Chirica, Unele observaţii cu privire la începuturile paleoliticului superior in =ona Prutului Mijlociu, în Arheologia Moldovei, XII, laşi,

Bucureşti.

35,

235 -237.

Cronologia paleoliticului şi mezoliticului din România în contextul paleoliticului central-est european, în

1984, p. 248; K.

Honea, Chronometry ofthe Romanian Middle . . . „ în Dacia, N.S., XVII, 1-2, p.
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27.

Aurignacianul de la Mitoc Malu Galben. Situl de la Mitoc Malu Galben ocupa un loc important în evaluarea
impactului unui fenomen de difuziune culturală în faz.a de debut a paleoliticului superior vechi. În acelaşi timp,
succesiunea Aurignacian - Gravetian sugerează o tranziţie locală, in situ, nu există un hiatus între nivelul aurignacian
final şi cel mai vechi nivel gravetian.40
Dispunem de următoarele datări: GrN20443 - 30.240 +470 -440 B.P., GrN l 2636: 28.910 +/-480 B.P.,
GrNl 2637: 31.850 +/-800 B.P., GrN l 3007 - 30.000 +/-6.500 B.P., GrN l 5404 - 29.410 +/-310 B.P., OxA l646 - 31.100
+/-900 B.P. şi GrN20443 - 30.240 +/-440 B.P., GrN l 454: 29.410 +/-310 B.P. 41 Media sugerează un interval cuprins
între 29.100 şi 32.650 ani B.P.42 şi plasează evoluţia Aurignacianului de la Malu Galben anterior Aurignacianului
inferior de la Ripiceni Izvor, sau cel puţin sugerează evoluţia în acelaşi palier temporal. Aurignacianul inferior de la
Cetăţica I şi II - Ceahlău, cât şi etapa mijlocie de la Bistricioara Lutărie şi Dârţu - Ceahlău evoluează ulterior fazei de la
Malu Galben, de fapt considerăm Aurignacianul de la Malu Galben ca o etapă de manifestare timpurie a tradiţiei
culturale prezente la Bistricioara Lutărie şi Dârţu.
Observaţii: Pe haz.a datărilor absolute, a analizelor polinice şi a evidenţelor arheologice putem avea o imagine,
este adevărat fragmentară, asupra apariţiei paleoliticului superior, cât şi asupra perioadei finale a paleoliticului mijlociu.
Este cert că în debutul paleoliticului superior sunt prezente două linii evolutive diferite din punct de vedere al
componentei culturale, una reprezentată de Aurignacianul clasic de la Mitoc Malu Galben şi alta, în care contribuţia
paleoliticului mijlociu este evidentă, prin filiaţia facies de tip Mitoc (Valea Izvorului) - Aurignacian la-lb (Ripiceni
Izvor) - Aurignacian inferior (Cetăţica I, II). Această contemporaneitate cronologică reclamă o redefinire culturală a
ansamblurilor atribuite Aurignacianului inferior.
Persistenţa elementelor de morfologie Levallois şi a tehnicii bifaciale în faciesul de tip Mitoc, cât şi în
Aurignacianul la-lb de la Ripiceni Izvor, este evidentă şi explicată prin contribuţia substratului cultural reprezentat de
musterianul de tradiţie acheuleană. 43 Aceste transformări culturale din regiunea Prutului Mijlociu au loc sincron cu
penetrarea unei comunităţi reprezentată cultural de Aurignacianul tipic (Aurignacian mjlociu?) la Mitoc-Malu Galben,
datat anterior a 30.000 ai B.P.44
Este observabilă izolarea culturală a Aurignacianului de la Malu Galben într-un mediu dominat de tehnica
Levallois şi elemente Blattspitzen, probabil aflat în plin regres datorită dispariţiei mamutului din regiune. În acelaşi
timp, este acceptabil un fenomen de aculturaţie din direcţia Aurignacian - paleolitic mijlociu de tehnică Levallois.
Putem constata faptul că elemente caracteristice Blattspitzenkulture, acompaniate de tehnica Levallois,
influenţează paleoliticul superior din zona Prutului Mijlociu. Cert este că în nord-estul României nu există o cezură
cronologică şi culturală, între paleoliticul mijlociu final şi ceea ce a fost numit Aurignacian inferior.
Analizele polinice şi absolute au relevat prezenţa a două fenomene antagoniste: de continuitate şi de
discontinuitate, în faza de debut a paleoliticului superior. Persistenţa unor elemente caracteristice Paleoliticului
mijlociu, în ansamblurile aurignaciene de la Ripiceni Izvor şi Cetăţica I, cât şi totala absenţă a acestora din ansamblul
aurignacian de la Malul Galben, susţin această ipoteză. Un hiatus cultural este observabil la nivelul Aurignacian inferior
- Aurignacian mijlociu, când probabil se manifestă şi la nivel antropologic.

40

K. Honea, Tranziţii culturale în paleoliticul superior timpuriu şi cronostratigrafia de la Mitoc Malu Galben (jud. Botoşani), în Arheologia

Moldovei, XVII, Editura Academiei, Bucureşti,
" K. Honea, op. cit., p. 12 7.

1994, p. 125.

42 V. Chirica, Ginsements paleolithique de Mitoc, le Paleolithique superieur de Roumanie a la lumiere des decouvertes de Mitoc, Editura Helios,

200 1 , p. 104.
M. Bitiri-Ciortescu, Paleoliticul de la Mitoc Valea Izvorului. Probleme privind începutul pa/eoliticului superior pe teritoriul României, ia SC/l'A,
tom 38, nr. 3, Bucureşti, 1 987, 207-223.
44 M. Ott e, V. Chirica, Atelier Aurignacien a Mitoc Malul Galben (Moldavie roumanie), în Prehistoire Europeene, voi. 3, Liege, 1993, p. 55-66.
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Raport asupra săpăturilor arheologice de la Cârcea,
punctul „HANURI" - campania 2000 Marin Nica, Simona Lazăr,
Dan Bălteanu, Florin Ridiche

În perioada 03.07-30.07.2000 s-au continuat săpăturile arheologice în staţiunea preistorică de Ia Cârcea punctul
"Hanuri", campania având ca obiectiv delimitarea complexelor de locuire preistorice surprinse în secţiunile săpate în
1999. În acest scop s-a trasat S XIX de la distanţa de 0,50 m de caseta C 3/ 1999, urmărindu-se delimitarea locuirii din
epoca bronzului. Încă de la adâncimea de 0,20 m în caroul 2 s-a delimitat vatra locuinţei epocii bronzului de formă
rectangulară (V 2) cu dimensiunile de 0,60 x 0,60 m (Fig. 1/2). Aceasta nu s-a mai păstrat întreagă, are crusta uşor
bombată, groasă de l cm, puternic crăpată ca o dovadă a unei îndelungate folosiri. Ea a fost amenajată direct pe solul
aşezării epocii bronzului reprezentând ultimul nivel de locuire al acesteia. Acest lucru se poate observa şi din faptul că
vatra suprapune stratul epocii bronzului, de culoare cenuşie, gros de 0,60 m (fig. l / l ). Nivelul epocii bronzului
suprapune un strat de culoare gălbuie, gros de 0,60 m al aşezării gumelniţene (fig. 1/2). între vatră şi capătul S XIX s-au
observat o masă densă de cioburi şi chirpic (fig. 1/2). Ceramica descoperită aici este tipică fazei clasice a culturii
Verbicioara.
La 4 m est de vatra descrisă anterior a fost delimitată o altă vatră aparţinând probabil unei alte locuinţe, căreia
îi aparţine şi un strat de fragmente ceramice vizibil în profilul secţiunii pe o distanţă de 3,00 m. Această vatră (VI ) are
forma rectangulară cu dimensiunile de 0,70 x 0,80 m (fig. 1/2) şi este foarte bine conservată. Pe peretele de nord al S
XIX se observă şi gropile de pari ale locuinţei care pornesc chiar de la nivelul de călcare al acesteia.
În caroul 3 la 0,70 m adâncime s-a delimitat a treia vatră (V 4 ) a aşezării epocii bronzului cu dimensiunile de
0,50 x 0,90 m (fig. 1/2) care se continuă în peretele secţiunii. Ea este uşor bombată spre centru şi puternic crăpată
prezentând două straturi supţiri de �ţuire fiecare cu grosimea de cca 3-4 cm. Şi această vatră suprapune un strat de
culoare cenuşie cu grosimea de 0,25 m aparţinând tot epocii bronzului, în care a fost descoperit, sub vatră, un ciob al
culturii Verbicioara. Profilul din imediata apropiere a vetrei arată o grosime a stratului de locuire de 0,70 m (fig. 1/ 1 ).
Pe peretele de est, stratul epocii bronzului are aceeaşi grosime de 0,70 m, fapt confirmat şi de poziţia unei alte
vetre aflată în peretele din caroul 5 la acelaşi nivel cu vatra descrisă anterior. Între cele două vetre, stratul culturii
Verbicioara este deranjat de o groapă hallstattiană care atinge şi nivelul Gumelniţa. În caroul l în colţul de vest al
secţiunii la adâncimea de 0,50 m în perete se observă resturile unei alte vetre.
În caroul 3 la 0,5 m sub vatra locuinţei din epoca bronzului şi la o adâncime de 1 ,20 m faţă de solul actual (fig.
1/1) s-a conturat o altă vatră (V5) care aparţine locuirii din aşezarea culturii Gumelniţa. Această vatră are dimensiunile
de 0,65 x 1,00 m (fig. 1/2) şi se continuă în peretele secţiunii. Nivelul de locuire gumelniţean este indicat de două
râşniţe, descoperite una în caroul 4 iar cealaltă în caroul l . În carourile 2-3 s-au observat clar podeaua locuinţei
gumelniţene amenajată din lut şi un strat de pietricele (fig. 1/2).
În carourile 1-2, stratul culturii Gumelniţa măsoară l m grosime. Podeaua locuinţei gumelniţene cu grosime de 0,50 m
este perforată de o groapă de par ce porneşte din podeaua locuinţei gumelniţene surprinse în caroul 4 . Altă groapă de
par apare pe latura de vest a locuinţei. Aceasta a fost delimitată de o alta printr-un şanţ puţin adânc. Podeaua de lut a
locuinţei prezentate mai sus suprapune o groapă Startevo-Criş săpată la adâncimea de l ,20 m faţă de nivelul antic de
călcare şi 3,70 m faţă de nivelul actual al solului. Dimensiunile mari şi inventarul bogat ale gropii - cranii umane,
ceramică, unelte, fragmente de vetre şi chirpic, urme de cărbune şi cenuşă, oase de animale - ne fac să credem că
aceasta este cea mai mare groapă menajeră găsită la periferia aşezării Startevo-Criş de la "Hanuri".
Deoarece zona centrală a aşezării preistorice de la "Hanuri" nu a fost cercetată până în prezent în punctul cel
mai înalt al acesteia a fost trasate S XXI, cu dimensiunile l ,25 x 5,70 m şi paralel cu aceasta cu un martor de 0,50 m
SXXII, cu dimensiunile de l ,80 x 7,00 m.
Nici în secţiunile S XX şi S XXI cercetarea nu a putut fi finalizată pe întrega suprafaţă deschisă din aceleaşi
motive. Cele două secţiuni au fost trasate în zona centrală şi mai înaltă a aşezării, iar principalul obiectiv urmărit a fost
identificarea traseului şanţului de apărare al aşezării Verbicioara.
I
În S XX (5,20 x l ,25 m) în stratul vegetal de culoare cenuşiu ni!gricioasă au apărut fragmente ceramice lucrate
: la roată tipice epocii daco-romane. Începând cu adâncimea de 0,40 m s-a reuşit delimitarea unui complex de locuire:
, groapa unui bordei cu o formă probabil rectangulară, colţurile rotunjite (fig. 1/4 ). Au fost identificate două gropi de pari
dispuse în linie, distanţa dintre cele două, plasate la extremităţi fiind de cca. 4,00 m. Cea din colţul de sud-vest a
_

_
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perforat vatra (V4) unei locuinţe Gumelniţa (fig. 1/4). Gropile de par s-ar putea să fi fost amplasate chiar pe mijlocul
bordeiului, care în acest caz ar fi avut o orientare est-vest şi acoperişul în două ape. Podeaua bordeiului a apllrut la
adâncimea de 1,00 m şi era amenajată prin aplicarea unui strat de lut. Profilul bordeiului a putut fi studiat mai bine pe
peretele sudic al S XX (fig.115) unde s-au observat două straturi de umpluturi ale locuinţei îngropate: un strat de cenuşi
gros de cca. 1,40 m situat imediat deasupra podelei, suprapus de un strat de culoare cenuşie puternic tasat. Nivelul
Gumelniţa, a cărui limită inferioara se afla la adâncimea de l ,15 m, a fost deranjat de săparea gropii bordeiului astfel
încât nu s-a putut preciza nici forma şi nici dimensiunile locuinţei preistorice, singurele indicii identificate ale acesteia
fiind două vetre şi podeaua de lut. Vatra strllpunsll de groapa de par a bordeiului are formll ovali cu diametrul maxim de
0,80 m şi grosimea de 0,10 m (fig. 1/4; 1/5). O altll vatrll a aceleiaşi locuinţe a fost identificată în apropierea gropii de
par din colţul de sud-est al bordeiului (fig. 1/6).
Pentru delimitarea bordeiului a fost trasat! S XXI cu dimensiunile de 8 x 2m, lângll profilul sudic al S XX (fig.
113) cu un martor între ele de 0,30 m. în această secţiune a fost identificat un al treilea colţ al bordeiului. Tot aici a putut
fi precizat! o succesiune stratigrafici mai complex! decât în S XX - în care nivelurile preistorice sunt deranjate de
, intervenţia din epoca romană. Au fost identificate:
I .O vatrll (V2) şi o groapll de epoci hallstattianll cu ceramici tipici pentru cultura Basarabi.
2.Două niveluri din epoca bronzului - cultura Verbicioara. Celui mai vechi îi aparţine şanţul de apărare (fig.
1/3). Acest şanţ a fost suprapus de resturile unui cuptor (fig. 1/3) de ars ceramici şi de o vatrll (V3), ambele aparţin unei
faze ulterioare a culturii Verbicioara. Vatra numllrul 3 este suprapus! de cea aparţinând culturii Basarabi.
3.La capitul de sud al S XXI la adâncimea de 0,35 m a fost identificat! o altă vatrll (VI) care aparţine unei
locuinţe cu ceramici tipică fazei Gumelniţa IV contemporani cu Sălcuţa IV. Această vatrll are dimensiunile de 1,25 x
0,80 m ce a fost amenajată pe un pat de cioburi.
Dintre complexele identificate în campania 2000 evidenţiem resturile cuptorului de ars ceramică din cultura
Verbicioara, care are gura în formll de arcadă, ornamentată (fig. 1/3) constituind un unicat în aria acestei culturi ca şi
locuinţa de tip bordei, al cărei inventar conţine atât ceramică daco-romană lucrat! la roatll cât şi fragmente lucrate cu
mâna din pastll zgrunţuroasă, cu forme care nu se regăsesc în repertoriul ceramicii sec. II-III d. Hr. şi care cel puţin în
etapa actuală a cercetllrii - fără a fi fost încheiată cercetarea întregului complex şi luând în considerare starea
fragmentară a materialului - par să aparţină unei epoci mai târzii.
încă din primele campanii de săpături din anul 1971, la periferia de sud a aşezării de la Cârcea din punctul
"Viaduct" mai precis în zona gropilor menajere au ieşit la iveală, pe lângă ceramica pictat! din neoliticul timpuriu şi cea
a eneoliticului, tipică culturii Gumelniţa (fig. 3, 1/11).
Ceramica descoperit! în stratul inferior din partea cea mai înalt! a tellului de la "Hanuri" în grosime de peste 2m
ne-a oferit de asemenea numeroase eleme. nte tipice aceleiaşi culturi începând încă din prima fază Boian V, Gumelniţa I.
Tipice acestei faze I sunt caracteristice fragmentele ceramice provenite de la vase semisferice cu gura larg
deschis!, ornamentat! la exterior cu motive de benzi paralele sau oblice excizate larg pentru a fi încrustate cu vopsea
roşie, crudă (fig. 2/1, 2, 9). Aceeaşi tehnică de ornamentare de tradiţie Boian V, Gumelniţa 11 va fi folosit! şi pe
străchini (fig. 3/3) pe umărul puternic bombat şi buza scurt! (fig. 2/5, 7) din fazele evoluate ale acestei culturi (fig.
2/14). Motivul canelurilor de aceeaşi veche tradiţie este folosit mai ales pe gâtul cilindric al vaselor de tip amforă de
mari dimensiuni (fig. 3/2) cât şi pe umărul bombat al acestora (fig. 3/6).
Combinarea motivelor de puncte cu cel canelat de tradiţie Boian V, Vădastra IV, este folosit, mai ales pe
umărul bombat al vaselor cu gâtul uşor arcuit (fig. 3/10). Motivul parantezelor imprimat pe umărul bombat al vaselor,
motiv clasic al culturii Gumelniţa, este de asemenea folosit frecvent pe ceramica de uz comun din aşezarea de la
"Hanuri" şi "Viaduct".
Liniile incizate paralel (fig. 2/9; 11) de tradiţie liniar ceramică (fig. 2/10) acoperă uneori întreaga suprafaţă a
vasului cruţând în relief, benzi orizontale (fig. 4/11) motive şi tehnică specifice ceramicii culturii Gumelniţa încă din
fazele timpurii. Motivul cercului incizat larg între spirale excizate (fig. 2/5) sau romburi umplute cu puncte (fig. 2/3)
reprezint! tipuri şi tehnică de tradiţie Vădastra IV2 şi Boian3•
Pictura cu grafit deşi mai rar folosit! sub forma liniilor paralele dispuse atât pe interiorul cât şi pe exteriorul
străchinilor (fig. 2/6a, 6b, 12) constituie încă o dovadă a păstrllrii tradiţiei de ornamentare tipică culturii Boian V,
Gumelniţa I. O dovadă în acest sens îl reprezint! atât formele străchinilor (fig. 3/3, 5, 7, 9) şi castroanelor (fig. 2/4, 8,
13; 3/1, 11) cât şi capacele de vase (fig. 3/8; 9/9a, 9b). Acesta din urmă este tipic culturii Gumelniţa (fig. 9/9a, 9b). Dar
cel mai convingător în acest sens este fragmentul de idol de la fig. 9/1 a, 1b, descoperit la baza aşezării gumelniţene. El a
aparţinut unei figurine de mari dimensiuni, cu gât înalt şi faţa obţinut! prin strângerea lutului între degete, tehnică şi
forme tipice idolilor culturii Boian-Giuleşti de la Piatra-sat (fig. 9/2-4) şi Boian V (fig. 9/8).
·

1 Eugen Comşa, Complexul neolitic de la Radovanu, C11/turd şi civilizaţie la Drmdrea de Jos, VIII, Călăraşi, 1 990, p. 60-63, fig. 2 1 -24; Marin Nica,
"Arhivele Olteniei" 4, SN. 1985, p. 38, fig. 2/1 , 1 2, 18.
2 Idem, p. 44, fig. 6/4.
3 Idem, p. 45, fig. 7/1.
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Deşi în cele două aşezări de la Cârcea şi Sălcuţa ceramica prezintă numeroase asemănări, din punct de vedere
al pastei, modelării şi al formelor există totuşi câteva deosebiri determinate de fondul cultural local de tradiţie Boian V
Gumelniţa pe care s-au format cât şi de relaţiile cu aşezările eneolitice învecinate.
Ca forme comune amintim mai ales vasele cu torţile supraînălţate, elegant arcuite4 care pornesc obişnuit din
buza vasului (fig. 6/3, 6, 13) mai rar din mijlocul vasului (fig. 6/5) sau de sub buză (fig. 6/14) amintindu-ne parcă de
bolurile cu toartă de tip Boian-Giuleşti (fig. 6/16). Majoritatea vaselor descoperite în aşezarea de la "Hanuri" (fig. 5/118; 6/1-13; 7/3, 4; 9/10, 11, 17) au în general acelaşi profil cu cele descoperite în aşezarea de la Sălcuţa "Piscul
Cornişorului" faza Sălcuţa IV�. Amintim, mai ales despre vasele tronconice6 şi bitronconice7 cu buza uşor îngroşată
prevăzută cu urechiuşe8 plasate, în cazul nostru, în partea superioară a vasului (fig. 6/4; 9/17) identice ca formă cu
urechiuşele de pe vasul pictat cu grafit din aşezarea de la Vlădila (fig. 7/6) şi care aparţine fazei Cernavodă I-Ulmeni9•
Pe gâtul unui pahar de formă bitronconică de tradiţie Boian-Giuleşti (fig. 7/2) din aşezarea de la Sălcuţa au fost
modelate 4 urechiuşe de tip Cernavodă I, identice cu cele de la Ulmeni şi Vlădila.
Dacă în aşezarea neolitică de la Cârcea "Hanuri" nu au fost descoperite încă vase cu torţi pastilate, tipice celor
de la Sălcuţa ci numai de tip Scheibenhenkel (fig. 4/2) în schimb ceramica ornamentată cu motive plastice de tradiţie
Gumelniţa sub forma unor nervuri (fig. 6/1, 10, 15; 9/15) şi pictura cu roşu crud combinat cu motivele canelate (fig. 6/2,
7) persistă încă. Fragmentul de măsuţă de formă rectangulară (fig. 4/7a, 7b) reprezintă încă un exemplu în acest sens.
De asemenea, lipsa ceştilor cu toartă unghiulară şi a ornamentului pastilat pe umărul acestora în aşezările de la
Cârcea "Hanuri" şi "Viaduct" cât şi ceramica ornamentată cu striuri realizate cu pieptănul, tehnică de influenţă indo
europeană de tip Cernavodă I pătrunse pe culoarul Vardar-Morava, constituie dovezi elocvente în a aprecia că aşezările
eneolitice din bazinul inferior al Jiului reprezintă o evoluţie locală cu puternice tradiţii gumelniţene pe un substrat mai
vechi de tip Boian V-Gumelniţa I.
Fenomenul indo-europenizării manifestat, la început, prin ceramica cu pasta nisipoasă, aspră ornamentată
uneori cu şnur (fig. 8/3) s-a încheiat printr-o restructurare şi unificare culturală pe spaţii largi cunoscută sub numele de
cultura Cernavoda III care în cele două aşezări de la Cârcea "Hanuri" şi "Viaduct" este bogat reprezentată prin vetre,
locuinţe şi ceramică tipică acestei culturi (fig. 115, 1; 8/2, 5, 7-13, 15-19; 4/2, 4, 8).
Deşi fragmentară, ceramica descoperită prezintă elemente clare de pastă, tehnică de modelare, forme şi mai
ales motive tipice culturii Cernavoda Ill.
Predomină formele de vase cu corpul bombat, cu pereţii lustruiţi de culoare cenuşie, prevăzută cu torţi
tubulare, modelate obişnuit sub buza vasului (fig. 4/8; 8/5, 11, 12; 9/12) sau dispuse vertical pe maxima rotunjime a
vasului (fig. 7/7). Zala modelată plastic sub toarta vasului (fig. 4/2; 7/5) reprezintă încă un element caracteristic acestei
culturi de tradiţie Sălcuţa IV.
O altă formă specifică acestei culturi sunt vasele sau cupele cu picior înalt de tip Lasinja10•
Fragmentele ceramice ornamentate cu motive dispuse în zig-zag larg pe o suprafaţă aspră de culoare cărămizie,
cenuşie, tipice culturii Cernavoda III (fig. 4/4; 8/2, 7-9) au fost descoperite împreună cu cele de tip Celei (fig. 8/la, lb;
6a, 6b, 6c, 14; 9/7a, 7b) şi cu alte fragmente ornamentate în aceeaşi tehnică (fig. 8/10, 13, 15-17) ce amintesc de
viitoarele motive de pe ceramica culturii Coţofeni.
Este important de amintit că şi vetrele locuinţelor de tip Cernavoda III din aşezarea de la Cârcea "Hanuri" erau
ornamentate cu motive incizate larg dispuse în zig-zag (fig. 4/5, 6) au o situaţie inedită întâlnită până în prezent în aria
acestei culturi.
Ceramica descoperită în jurul vetrelor din locuinţele de suprafaţă şi în şanţul de apărare al aşezării epocii
bronzului cultura Verbicioara11, prezintă forme şi motive specifice fazei clasice a acestei culturi (fig. 10/18) cunoscută
deja în literatura de specialitate.
Predomină în general, vasele de uz comun de mari dimensiuni (fig. 10/3-6, 8, 10, 11, 18).
Castroanele cu buza lobată la fel de frecvente (fig. 10/10, 12) reprezintă un element important în explicarea
originii şi evoluţiei acestei culturi, legată mai ales de cea vestică de tip Vatina.
Cănile prevăzute cu toartă (fig.10/2, 13) ornamentată cu şiruri de puncte sunt la fel de frecvente ca şi
castroanele cu buza arcuită în interior (fig.14/15). Dintre fragmentele ceramice ornamentate evidenţiem pe cel de la fig.
10/16 cu motive incizate cu şiruri de romburi dispuse în benzi verticale şi orizontale mai rar întâlnite pe ceramica
culturii Verbicioara. Spaţiul de faţă nu ne-a permis o prezentare mai amănunţită a bogatului material ceramic şi a altor
obiecte descoperite în locuinţele de suprafaţă şi în şanţul de apărare cu palisadă incendiată de la Cârcea "Hanuri". Ceea
•

Dumitru Berciu, Contribuţii la problemele neo/itic11/11i in România in lumina noilor cercettiri, Bucureşti, 1 96 1 , p. 322, fig. 1 45/2, 3, 7, 8; p. 323, fig.
1 46/ 1 - 1 0; p. 323, fig. 1 47/ 1 .
i Ibidem, p . 3 1 8, fig. 1 4 1 / 1 -8; p . 3 19, fig. 1 42/1 - 1 1 .
6 Ibidem, fig. 1 42/12.
7 lbid<'m, fig. 1 47/6, 7.
8 Jhi<lem, fig. 1 42/12.
•Sebastian Morintz, Petre Roman, "Dacia" SN. 1968, p. 64, pi. 1 4/5; p. 65, pi. 1 5/2; p. 68, pi. 1 8/6.
10 Nikola Tasic, Praistorija Iugoslavenski. Zl!malja Eneo/it, Saraievo 1979, pi. 5/4, 5; idem, Eneo/ithic Cultures o/Central and west Balkans, Belgrad
1995, p. 39, pi. 3/2 1 , 22.
11
Marin Nica, Bogdan Tănăsescu, Oltenia. Shulii şi Com11nictiri XI, Craiova 1 999, p.5- 1 7 .
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ce este important de ştiut este că aşezarea epocii bronzului de la "Hanuri" aparţine fazei clasice a culturii Verbicioara
cu două etape de evoluţie: prima etapă coincide cu momentul săpării şanţului prevăzut cu palisadă şi cea de-a doua,
posterioară incendierii acestuia când se amenajează cuptoare şi vetre pe vechea umplutură a acestuia (fig. 113).
în umplutura de pe fundul şanţului au fost descoperite ceşti de dimensiuni mici, cu partea inferioară joasă,
fundul uşor curbat din care porneşte toarta care se leagă de gura dreaptă (fig. 1111, 2) sau lobată (fig. 1114, 5). într-un
singur caz toarta porneşte de sub buză amintindu-ne de formele pre-Verbicioara descoperite la Locusteni12 şi Cârcea
Viaductn. Ele se deosebesc prin gura lobată şi prezenţa primelor motive incizate fin sub forma şirului de triunghiuri
haşurate (fig. 1115), o simplă bandă verticală cu haşuri incizate în formă de cruci (fig. l l /6a, 6b). Fundul uşor curbat
este marcat cu o cruce fin incizată mărginită de un şir de puncte lunguieţe. Pe toartă sunt de asemenea, incizate trei linii
scurte.
Tehnica inciziilor fine cât şi simplitatea motivelor dispuse pe corpul ceştilor de mici dimensiuni ar putea
reprezenta primele manifestări ale purtătorilor culturii Verbicioara, anterioare celei clasice când ceştile de formă sferică
sunt prevăzute cu torţi supraînălţate terminate cu proeminenţe de tip "ansalunata" (fig. l l /7a, 7b) ornamentate cu
aceleaşi motive liniare incizate şi însoţite de puncte dar dispuse mai variat. Ele reprezintă astfel prototipul motivelor de
pe vasele din fazele evoluate ale culturii Verbicioara14•
Câteva piese modelate din lut de mici dimensiuni (fig. 4/9, IO; 11/8) descoperite în stratul de locuire au putut fi
folosite la meşteşugul ţesutului şi torsului (fig. 4/19; 1118) iar cea de la fig. 4/9, un simplu dop modelat din lut folosit la
vasele cu gura îngustă cu caracter de cult.
Săpăturile anterioare din punctul "Viaduct" au dat la iveală mai multe complexe de locuire cu ceramică tipică
culturii Basarabi care a fost deja publicată15•
Noile cercetări efectuate în aşezarea de la "Hanuri" au demonstrat că nivelul de locuire hallstattian este în cea
mai mare parte deranjat de lucrările agricole şi în acest caz, materialul hallstattian a putut fi descoperit doar în gropi
(fig. 9/16) sau în umplutura şanţului de apărare al aşezării epocii bronzului (fig. 9/14).
Fragmentul ceramic descoperit în groapă provine de la o ceaşcă cu toartă în bandă lată, trasă din buză, care se
termină pe umăr. Toarta este ornarnentată cu două şiruri de triunghiuri pe umăr.
Ciobul găsit în umplutura şanţului de apărare al epocii bronzului provine de la o strachină cu marginea
răsfrântă în exterior omarnentată cu registre formate din b�i haşurate în interiorul cărora se află o spirală continuă şi
cu triunghiuri haşurate oblic. Cele două fragmente ceramice aparţin culturii Basarabi care a mai fost semnalată la
Cârcea, în aşezarea de la "Viaduct".
Cele 16 fragmente ceramice (fig. 7/9-16, 18-23) şi o ceaşcă (fig. 7/17) descoperite în umplutura gropii
bordeiului aparţin, în egală măsură, categoriilor de uz comun şi fină.
Cele din a doua categorie, lucrate la roată dintr-o pastă fină, nisipoasă, cu pereţii frumos lustruiţi de culoare
cenuşie, provin de la vase în formă de străchini cu fundurile proeminente şi pereţii uşor curbaţi, omarnentaţi cu motive
liniare, lustruite de tradiţie dacică (fig. 7/13, 16) căni cu pereţii subţiri (fig. 7/10, 11) curbaţi, cu umărul canelat (fig.
7/21), gâtul uşor arcuit (fig. 10/11) şi fundul inelar (fig. 7/22).
Cele din prima categorie, de uz comun, provin de la vase borcan (fig. 7/12, 15, 17-20, 23) modelate cu mâna
fie dintr-o pastă grosolană din pietricele şi cioburi pisate, aspră la pipăit (fig. 7/12, 15, 18, 19) fie dintr-o pastă nisipoasă
cu pereţii neteziţi de culoare cărămizie, cafenie ornamentată cu linii incizate paralel pe gâtul arcuit al vasului (fig. 7/20)
şi cu brâuri alveolate (fig. 7/14, 23) ambele de tradiţie dacică.
Ceaşca de forma vasului borcan (fig. 7/17) cu pereţii neteziţi de culoare cenuşie cărămizie ca şi cele de uz
comun (fig. 7/15, 19) reprezintă prototipurile aceloraşi forme din aşezările prefeudale16 din sec. VI.
Materialul destul de redus cantitativ descoperit pentru prima dată într-un complex arheologic, parţial
decopertat, face dificilă încadrarea lui culturală şi cronologică. Este pentru prima dată când în cele două aşezări de la
"Hanuri" şi "Viaduct" în contextul aşezărilor daco-romane (sec. II-III d. Hr.) au ieşit la iveală şi materiale care prin
caracteristicile lor sunt mai târzii, cu elemente apropiate de cele din epoca prefeudală (sec. VI) împreună cu cele de
tradiţie daco-romană. în acest caz ele ar putea fi încadrate în sec. IV-V d. Hr. dar numai cu descoperirea şi a altor
complexe cu un bogat material arheologic convingător în acest sens.
Deşi săpăturile din campania anului 2000 nu au putut fi duse până la solul viu pentru obţinerea datelor
stratigrafice complete, rezultatele s-au dovedit totuşi, surprinzătoare, legate mai ales de originea şi evoluţia eneoliticului
de tip Boian V-Gumelniţa IV, necunoscut până la această dată în bazinul mijlociu al Jiului, de cunoaşterea tipurilor de
locuinţe de suprafaţă şi a cuptoarelor de ars ceramică de tip Verbicioara şi ca noutate amintim descoperirea gropii
primului bordei cu ceramică post daco-romană (sec IV-V).
Continuarea săpăturilor în tell-ul gumelniţeano-sălcuţean - Cemavoda III şi care este suprapus de o aşezare
post daco-romană, se impune de la sine.
·

12
Marin Nica, "Drobeta" VII, 1 996, Turnu-Severin, p. 2 1 , fig. 4/1, 3, 6.
1 3 Ibidem, fig. 4/4.
14 /bidem, fig. 5/6; 6/1 , 3, 8; 7/1 , 2, 6, 9b; 8/1 , 5, 7-10.
15 Alexandru Vulpe, "Dacia" NS. XXX, 1 -2, 1 986, p. 76, pi. 5/1 - 1 3 .
1 6 Mulţumim pe această cale d-nei Violeta SUlnescu pentru efortul depus la relizarea desenelor.
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Prezenţa fragmentelor ceramice de tip Celei-Orlea-Sadovec (fig. 8/ l a, l b; 6a-6c; 9/7a, 7b) în straturi şi
complexe de locuire de tip Cernavoda III deschid perspectivele rezolvării relaţiilor cultural cronologice dintre cele două
aspecte culturale din perioada de tranziţie la epoca bronzului. Prezenţa fragmentului ceramic ornamentat cu motiv
şnurat (fig. 8/3) ne asigură încadrarea cronologică a ceramicii Gumelniţa IV de la "Hanuri" în orizontul cultural
Cernavoda I.
Continuarea săpăturilor în viitoarele campanii se impune cu atât mai mult cu cât despre aşeurea celui mai
vechi neolitic din ţara noastră aflat la baza tell-ului gumelniţean nu se cunoaşte mai nimic. Tot ce s-a publicat până în
prezent nu reprezintă decât câteva complexe de locuire aflate la periferia sudică a aşezării.

LISTA FIGURILOR

Fig. I. Cârcea "Hanuri" 1-4 planul şi profilul complexelor de locuire preistorice şi prefeudale din secţiunile
XIX şi XXI; 5 profilul gropii bordeiului prefeudal.
Fig. 2. Cârcea "Hanuri" 1-4, 6a-9, 11, 12, 13 ceramică din faza timpurie a culturii Gumelniţa; 5 din faza
Gumelniţa IV; IO fragment ceramic cu motive liniare; 14 Drăgăneşti-Olt din faza GUIJ1elniţa II.
/
Fig. 3. Cârcea "Hanuri" 1-11 ceramică de tip Gwnelniţa, faza timpurie.
Fig. 4. Cârcea "Hanuri" I, 3, 11, 12 ceramică de tip Gwnelniţa, faza timpurie; 2, 7a, 7b din faza Gumelniţa IV;
9, IO din faza Gumelniţa timpurie; 4, 8 ceramică de tip Cernavoda III; 5, 6 fragmente de vatră cu motive Cernavoda III.
Fig. 5. Cârcea "Hanuri" 1-18 ceramică din stratul Gumelniţa IV.
Fig. 6. Cârcea "Hanuri" 1-15, 17-18 ceramică din stratul Gumelniţa IV; Piatra-sat, "Vadul Codrii", 16 bol de
tip Boian-Giuleşti.
Fig. 7. Piatra-sat, "Vadul Codrii" I pahar bitronconic de tip Boian-Giuleşti; 2, Sălcuţa "Piscul Cornişorului"
pahar bitronconic din nivelul Sălcuţa IV; Vlădila "Ogoi", 6 pahar din faza Cemavoda I-Ulmeni; Cârcea "Hanuri" 3-5, 7
din nivelul Gumelniţa IV; 9-23 ceramică prefeudală.
Fig. 8. Cârcea "Hanuri" l a, l b, 6a-6c ceramică de tip Celei-Orlea-Sadovec din stratul Cernavoda III; 3 din
stratul Gumelniţa IV; 2, 5, 7-13, 15-19 din stratul Cernavoda III; 4 din stratul epocii bronzului.
Fig. 9. Cârcea "Hanuri" l a, l b, 5, 6 reprezentări antropomorfe din stratul Gwnelniţa.
Fig. IO. Cârcea "Hanuri" I-IO ceramică din faza clasică a culturii Verbicioara.
Fig. 11. Cârcea "Hanuri" 1-8 ceramica din faza timpurie a culturii Verbicioara.
.

LES RESULTATS DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DEROULES
A CÂRCEA - "HANURI", L. ANNEE 2000
Resume
Nos recherches archeologiques de l'annee 2000 dans l'etablissement prehistorique de Cârcea - "Hanuri" a eu
comme resultat Ies decouvertes des vestiges de deux de Verbicioara, une habitation de type Gumelniţa et une fosse
menagere de grands dimension avec ceramique de type Stan�evo-Criş.
Dans Ies deux sections fouillees au niveau Ies plus haut du site on a delimitte des traces d'un âtre ceramique de
type Gumelniţa IV, deux âtres de type Verbicioara qui se superposent le contenu de la fosse de l'etablissement de
I'epoque du bronze.
L'ensamble d'habitations prehistorique stratigraphiquement ont ete boulverses par la hautte creusee dans le sol
avec la ceramique de l'epoque post-romaine probablement datent de IV-V siecles Apres Ch.
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Brenita, o asezare neolitică
din bazinul râului Iskăr - Bulgaria
'

'

Evghenia Naidenova.
Gheorghi Ghaneţovski, Marin Nica
,

Aşezarea neolitică de la Breniţa situată la aproximativ 40 km sud de Dunăre a fost identificată şi cercetată de
Bogdan Nikolov între anii 1974- 1 979.
Deşi publicate sumar, rezultatele cercetărilor de la Breniţa' au trezit un deosebit interes ştiinţific în rezolvarea
problemelor culturilor neolitice de la nord şi sud de Dunăre mai precis a celor situate în bazinele Isklrului şi Oltului.
Dispariţia prematură a autorului săpăturilor de la Breniţa a împiedicat, pentru o bucată de vreme, prelucrarea şi
publicarea bogatului material arheologic depozitat în muzeul din Vraţa. Şi cum acesta prezintă un deosebit interes
ştiinţific atât pentru arheologii de la Oreahovo, Vraţa cât şi a celor de la Craiova s-a ajuns la o colaborare a autorilor
acestui studiu preliminar. În acest scop doctorandei Evghenia Naidenova i s-a oferit posibilitatea de a cunoaşte
caracteristicile ceramicii de tip Dudeşti-Vădastra şi Boian-Giuleşti descoperite în aşezările din bazinul inferior al
Oltului, corespunzătoare cultural şi cronologic cu cele din aşezările neolitice din bazinul lsklrului.
Ca specialist în cunoaşterea ceramicii de tip Boian-Giuleşti, Dudeşti-Vădastra şi Vinu, descoperită în
aşezările din zona noastră, am fost invitat de către directorul muzeului din Vraţa, Gheorghi Ghaneţovski şi Evghenia
Naidenova pentru a tria materialul ceramic cel mai caracteristic culturilor Boian-Giuleşti, Vinu şi Gradeşniţa,
descoperit în aşezarea de la Breniţa, pe care Evghenia Naidenova îl va publica în lucrarea de doctorat. în acest scop, în
vara anului 2000 Gheorghi Ghaneţovski şi Evghenia Naidenova au reluat săpăturile din aşezarea de la Breniţa având
drept scop verificarea stratigrafică şi încadrarea cronologică şi culturală a noilor descoperiri în comparaţie cu cele ale
lui Bogdan Nikolov.
La 12 m nord de vechile săpături, s-a deschis o casetă de 4 x 3m. După datele publicate de către conducătorul
primei campanii de cercetări de la Breniţa2, stratul de cultură are grosimea de 2,20 m (fig. 113).
în sondajul nostru s-a observat că nivelul steril nelocuit se află la adâncimea de 2,90 m. Pe profilul sondajului
nostru s-au delimitat, stratigrafic, după resturile unor lipituri de culoare gălbuie, 5 niveluri de locuire (fig.1-2). Toate
nivelurile de lipitură gălbuie nu sunt arse şi nu reprezintă o masă compactă. Se constată numai pe alocuri, sub formă de
pete amestecate cu pământ. Deci nu avem date sigure că straturile de lipitură, nearsă, ar reprezenta podelele unor
locuinţe de suprafaţă. Aglomerări de bucăţi de lipitură arsă, care pot fi interpretate drept urme de cuptoare au fost
descoperite numai în cadrul nivelului al Iii-lea (fig. 111). Presupunem că aceste straturi de lipitură reprezintă depuneri
menajere. Aceleaşi straturi de lipitură de culoare gălbuie s-au delimitat şi în cele 7 niveluri de locuire unde primul a fost
distrus, parţial, de apele râului Iskăr, situaţie dovedită de sondajul arheologic al lui Bogdan Nikolov (fig.113).
în decursul săpăturilor din anii 1974- 1 979 B.Nikolov3 distinge 6 orizonturi de locuire. Primele două orizonturi,
inferioare, le situează în ultima fază ale neoliticului târziu "faza Breniţa"4, sincronă cu cele ale neoliticului târziu Karanovo IV (Tracia), Ussoe II (N-E Bulgariei), Vinu B (Serbia), Vădastra II şi Boian-Giuleşti (România)5•
Următoarele 4 orizonturi sunt datate la începutul epocii eneolitice şi atribuite primei faze a culturii Gradeşniţa.
După aprecierile lui M. Nica culturile neoliticului târziu, amintite mai sus, corespund fazei Vinu C, iar cele eneolitice,
fazei Vin�a D.
Rezultatele săpăturilor din anul 2000, confirmă pe cele ale lui Bogdan Nikolov; astfel cele 3 niveluri
superioare din profilul sondajului nostru şi din profilul săpăturilor vechi aparţin culturii eneolitice Gradeşniţa (fig. 1113). Un al patrulea nivel corespunzător acestei culturi nu a fost identificat.
Prin analiza materialului ceramic putem preciza că primele două niveluri inferioare din sondajul nostru (fig.
111, 2) şi din profilul săpăturilor vechi (până la adâncimea de 1 ,70- 1 ,90 m), din punct de vedere cronologic şi cultural
aparţin aceleiaşi perioade de dezvoltare. După pastă, forme şi modul cum a fost modelată ceramica din aceste niveluri
inferioare poate fi împărţită în 3 categorii.
1

Bogdan Nikolov, Selişre or kâsnia neo/ir pri s. Breniţa, "Arheologhia ", nr. 4, 1 986, p. 5-17.

5

Mitrea L., Constantin P„ Mareriale şi cercerdri arheologice Vili, p. 1 76- 1 77.

2 Ibidem, p. 5, 6.
3 Ibidem, p. 1 6.
• Ibidem, p. 1 6.
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Primei categorii aparţin vasele de uz oomun de culoare bruni sau neagra-cenuşie, cu pereţii groşi şi suprafaţa
exterioara uşor netezitl. Ca degresant, in puia vaselor s-a folosit pleava, nisipul, cioburi pisate şi miel. Unele
fragmente provin de la vase de fonnl bombatl decorate sUb bU7.I cu un şir de alveole rotunde aidoma vaselor
descoperite in aşemile de tip Boian-Giulqti', Pialra-sat7 "Vadul Codrii" de la nord de Dunlre, cele mai apropiate de
Breniţa. Ca forme se mai întâlnesc sbtchini fi cupe semisferice. pn:cum şi vase de provizii de mari dimensiuni.
Cea de-a doua categorie ceramici este rqrcz.c:ntad de vase cu peceţii groşi sau de grosime medie cu suprafaţa
lustruită negru-<:cDUŞiu şi cenuşiu. Ca fi ceramica de uz comun şi această categorie are în amestecul �ei pleavl şi
miel. Distingem in cadrul acestei c8tcgorii doul subgrupe: vase de dimensiuni mari tlrl decor şi vase ornamentate prin
tehnica exciziei. Sunt excizate benzi drepte dispuse unghiul• (fig. 211, 2, 4, 5), meandric (fig. 217, 9, 10) şi zig-zag (fig.
2/1 1). Obişnuit, motivele erau încadrate de şirul de zig-mguri (fig. 217, 8, 10) sau triunghiuri "dinţi de lup" excizate şi
incrustate cu alb (fig. 211, 3). Interesant de observat cum pe fragmentul de vas de mari dimensiuni de la fig. 2/1 şi
motivul şirului de triungbimi "dinţi de lup" impreunl cu cel liniar incadreazl aceleaşi motive realizate intr-o tehnici de
tradiţie-Bolintineanu care pune numeroase problcmc legate de geocza culturilor neoliticului târziu din bazinul Isklrului.
Este interesant de apreciat cum B. Nikolov deşi nu a fost conştient de prezenţa ceramicii de tip Boian-Giuleşti
identificată de noi, in nivelmilc inferioare de la Breniţa. a sincronizat, totuşi. acestea cu respectiva culturi. ln acest sens
cred el a fost ajutat şi de caracteristicile c:aamicii fine tipice neoliticului târziu.
A treia categorie ceramici este 1qwezoatatl de vasele fine, frumos lustruite, şi cu pereţii subţiri. Pasta vaselor
este compactă, amesttt:ad cu nisip fin şi mici uneori cu cioburi pisate mlnmt sau pleavl in cantitate redusl.
lmpresioneazi mai ales culorile neagri-ceauşic. ncagii, bruni şi_ brună-cenuşie a suprafeţelor exterioare ale vaselor
puternic lustruite pini la luciul metalic amintindu-ne de cele din aşa.arca eponimi a culturii Vinta C, ceea ce ne face sl
credem ci acestea au fost importate din aria acestei culturi. Mai bogat reprezentate sunt strlchinile bitronconice (fig.216,
12, 13, 15, 1 8-20; 3/1, 3-6, 8, 10, 12) şi cu � evazaţi (fig. 3n, 9, 1 1), cupele sau paharele de forml tot bitronconicl
dar mai adânci (fig. 2114, 16, 1 7; 3/13, 15, 1 7). Uneori buza şi umlrul sunt subliniate prin briuri înguste mai adâncite
decât suprafaţa vasului. Profilurile strlcbinilor sunt mai apropiate ca forml, daci nu chiar identice cu cele descoperite în
aşezArile cultmii Vinea şi mai puţin de cele din aria culturii Boian-Giuleşti. Oricum strlchinile şi cupele (paharele) cu
wnlrul arcuit larg şi uşor îngroşate (fig. 2119, 20; 3/14, IS-17) sunt mai timpurii decât cele cu umlrul îngroşat scurt ca
şi strlchinile cu pereţii evazaţi şi umlrul, de MmJmO ingropt scurt (fig.2112-15; 16, 18; 3/1 -12).
Dar ceea ce dl nota caracteristici, cultural cronologicl a cenmicii descoperite in aşezarea de la Breniţa este
ornamentica realizatl mai ales prin pliseuri foarte fine tipice vaselor din aşezArile culturii Vinta' fazele CI, C2 de la
Cârcea şi Vldastra'. Pliseurile foarte fine sunt dispuse oblic sau in forma osului de peşte pe umlrul strlchinilor sau pe
întreaga suprafaţl a vasului (fig. 2112, 15; 3/1, 3-6). Au mai fost descoperite funduri drepte un picior scund şi un
fragment dintr-un picior înalt cilindric � au apuţinut UDOI' cupe sau fructiere tipice in aria culturilor Boian-Giuleşti şi
Vldastra.
Ceramica fini de la Breniţa ne-a oferit cele mai multe elemente culturale tipice culturii Vinta B2-CI . Unele
forme sunt cunoscute inel din faD Vine& 82 dupl periodiDrea lui VI. Milojeie iar altele din fazele Vinea CI şi C2.
Unele analogii cu cenmica cultmilor Kanmovo IV, Bolniţa ll şi Ussoe se pot stabili prin intermediul ceramicii
descoperite in aşedrile de tip Dudeşti-Vldaslra, Vioea-Dudeşti şi Boian din Oltenia. Cronologic şi stratigrafic,
nivelurile inferioare de la Bimiţa prezintl o dapl de trecere de la neoliticul tâiZiu la eneoliticul timpuriu, exemplificatl
mai ales, prin tehnica de modelare a vaselor, mai ales lumuirca acestora cât şi unele forme de vase cu conţinut cultural
tipice eneoliticului timpuriu. Acest fenomen cultunl se sibad la nivel cronologic între Vinta 82 şi Vinta CI. Cele
trei niveluri superioare ale stratului de culturi din sondajul nostru şi din profilul vechi conţin ceramici aparţinând
primei faze a culturii eneolitice Gndeşniţa sincroni cu unele faze ale culturilor Mariţa din Tracia şi Polianiţa din N-E
Bulgariei. Reprezentativi este specia vaselor de mlrimi mari şi medii cu suprafaţă bine netezit! sau lustruit!, decorat!
prin incizie largi şi adânci. Sunt realizate linii verticale, oblice, orizontale şi paralele (fig. 2/2, 4, 5) motive
triunghiulare meandrice in fonDI de S sau romburi cu cerc in mijloc. Pasta ceramicii descris! este amestecat! cu cioburi
pisate, mici şi nisip in cantitate mare. Lustruirea suprafeţelor vaselor fine se menţine. Se perpetueazl următoarele
forme: vase sferice şi semisferice, vase cu corp bitronconic şi partea superioara conici, fonnl care este cunoscut! din
etapa precedentă, vase cu coip sferic şi gât cilindric (fig. 3/13), vase cu gât cilindric, partea mijlocie rotundl, mai înaltl
sau mai scundl şi partea inferioară conici (fig. 3/17).
Ceramica de tip Gradeşniţa se aseamlnl cu cea descoperit! in aşezarea de la Rast10• Vladimir Dumitrescu
dateazl ceramica neolitici de la Rast in etapa Vinta 82-Cl . Mai recent Sabin Luca analizând descoperirile de tip C I de
,

6 Ibidem, p. 1 76- 1 77.
1

Marin Nica, Ion Ciucl, Arhivele Olteniei, SN. S, 1 986, p. 61-n; idem, Arliivele Olteniei, SN. 6, 1989, p. 1 7-42.
Florin Draşoveanu, Banatica, Timişoua, 1996, pi. XXIV/I, 3a; XXVll/24; LXIV, LXV, CXXV, CXXVII.
9 Marin Nica, Banatica, l i , Reşiţa, 1 99 1 , p. 30S·322; ii/ai, Pontica, XXX, 1997, Constanţa, p. 1 14, fig. 6/4, 6, 9, 1 2.
10
Vladimir Dumitrescu, 1 980, 11ie Neolitltic settlernent al Rast i11: Britislt Arcltaeo/ogical Reports (BAR), 72, p. 92.
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la Liubcova constatl asemănări evidente cu ceramica de la Rast11• Florin Draşoveanu, de asemenea, sincronizeazl
ceramica Vina C I din Banat cu Rast12•
Împreună cu ceramica Gradeşniţa I noi am descoperit fragmente ceramice cu decor caracteristic culturii
Vădastra fazele III-IV. O parte din ceramica Vădastra evoluatl provine din umplutura gropii numărul 3 care aparţine
nivelului III din profilul sondajului nou (fig. 1/1, 2). Un fragment este decorat cu benzi dinţate cu romburi dispuse oblic
care mărginesc spaţiul lustruit (fig. 2/1). Un alt fragment provine dintr-un vas cu diametrul gurii foarte îngust (7 cm)
ornamentat de asemenea prin benzi dinţate (fig. 2/3). O statuetl feminini publicată de B. Nikolov prezintă de asemenea
analogii în plastica fazei Vădastra III din aşezarea de la Piatra-sat "Nucet"13•
Rezultatele cercetărilor arheologice în aşezarea de la Breniţa ne-au permis formularea următoarelor concluzii
preliminare:
-primele două niveluri, inferioare, se încadrează cronologic, între Vina B2 şi Vina C 1 , reliefând elemente
definitorii pentru perioada de trecere de la neolitic la eneolitic; această etapă este legată de unele manifestări târzii
Boian-Giuleşti de pe teritoriul Bulgariei de s"ud-vest;
-trei niveluri superioare datează din prima fază a culturii Gradeşniţa sincroni cu Vina C I ;
-prezenţa ceramicii Vădastra evoluată la nivelul Gradeşniţa I ridică noi probleme privind sincronismul şi
legăturile dintre cele două culturi;
Cercetările viitoare vor aduce noi date privitoare la sincronizarea culturilor neo-eneolitice de la sudul Dunării
cu cele din Câmpia Română.
LISTA FIGURILOR
Fig. 1 Breniţa I , 2, profilurile secţiunii nr. 2; 3 profilul secţiunii nr. I după B. Nikolov;
Fig. 2 Breniţa 1 -5, 7-1 1, ceramică cu decor excizat de tip Boian şi Vădastra; 6, 12- 1 8, ceramică fină cu decor
lustruit de tip Vinfa B2, C l , C2;
Fig. 3 Breniţa 1 - 1 7, ceramică fină lustruită şi ornamentată în tehnica culturii Vina.
BRENIŢA, UN SITE PREHISTORIQUE DU BASSIN DE LA RIVIERE
ISKĂR-BULGARIA

Resume

Les recherches recemment commencees au site neolithique de Breniţa apportent aussi des donnees
stratigrafiques qu'un nouvel encadrement culturellement chronologique du materiei archeologique decouvert.
On rappelle, dans ce sens, la ceramique neolithique de type Boian (phase Giuleşti), Vădastra et Vin�a que
presentent des analogies avec celle decouverte dans Ies sites neolithiques d'Oltenie.

11

12
13

Luca Sabin, Banatica, 8, p. 465-468.
Florin Draşoveanu, op. cit., p. 92.
Marin Nica, Ion Ciucă, op. cit., fig. 1 2/8.
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Câteva date despre a ş ezările neoliticului târziu
din împrejurimile ora ş ului Plevna - Bulgaria
Venţislav Gherghov
ln unna perieghezelor sistematice efectuate pe terasele râurilor Isklr, Osâm şi Vit au fost identificate 1 6 aşezări
din epoca neoliticului târziu. Ne vom referi numai la 4 aşezări situate pe cursul mijlociu al râului Vit.
Atezarea de la lasen. La l ,5 km est de sat în punctul "Belia briag" pe terasa joasă a râului Vit a fost efectuat un
sondaj arheologic în urma căruia s-a delimitat stratul de locuire al aşezării neolitice în grosime de 1 ,40 m format din 3
orizonturi. Primul, gros de 0,40 m, suprapune solul viu de culoare bruni. Materialul ceramic descoperit în acest orizont se
dateaz.l în neoliticul târziu. Celelalte orizonturi din partea superioară a stratului aparţin eneoliticului timpuriu de tip
Gradeşniţa. Deoarece între orizonturi nu s-a observat un hiatus se poate presupune o locuire neîntrerupt! din neoliticul
târziu la eneoliticul timpuriu. Convingătoare în acest sens sunt caracteristicile ceramicii descoperite în orizonturile de
locuire amintite mai sus.
Astfel vasele din orizonturile neoliticului târziu lucrate din lut amestecat cu cioburi pisate, mici şi nisip fin sunt
bine arse cu suprafaţa bruni deschis! sau neagră cen�ie. Exemplificlm, în acest sens, fragmentele a două castroane cu
buzele �or arcuite în interior, ornamentate la exterior cu benzi dinţate şi încrustate dispuse orizontal sau oblic (fig. l / l ,
3 ), motive tipice aşezărilor neoliticului târziu d e la Breniţa 1, V!dastra2 şi Boian3• Spaţiul excizat este incrustat cu
substanţă albi. Se întâlnesc şi benzi incizate umplute cu puncte incrustate cu alb, tipice culturii Vinta C l .
A'ezarea de la KrufOviţa. ln punctul "Stoiceva Moghila" la l ,5 km sud-est de sat se află o aşezare din
neoliticul târziu cu o suprafaţă de 5.000m2 care este situată pe o teras! înaltă a râului Vit de la baza căreia ţâşneşte un
puternic izvor. ln imediata apropiere de aşezarea neolitic! se află un teii cunoscut cu numele de "Stoiceva Moghila" cu o
in!lţime de 4 m şi care s-a format, probabil, prin depunerile unei locuiri eneolitice necercetate inel.
Ceramica din neoliticul târziu descoperit! în aşezarea de la Kruşoviţa este lucrată din lut amestecat cu boabe de
calcar. Suprafaţa vaselor este netezită, câteodată lustruită. Câteva vase sunt acoperite cu slip. Amintim în acest sens
fragmentele de străchini cu gura larg deschis! (fig. 2) sau uşor bitronconicA (fig. 2/6). Ornamentarea vaselor este relizatl
de asemenea în tehnica exciziei lărgite şi incrustate cu alb (fig. l/3, 5, 1, 9). Evidenţiem mai ales piciorul de fructierA de
la figura l/2 ornamentat cu S-uri încadrate de câte două şiruri de rombuleţe excizate şi incrustate identice ca formA şi
ornamentare cu cele descoperite în aşezările văd!strene de pe Valea Oltului, de la Hotărani4 şi Piatra-Sat şi în aşezarea de
la V!dastra care aparţin fazei IV a acestei culturi. O situaţie specială o reprezintă fragmentele de la figura l/5 şi l/6.
Primul, ornamentat cu două şiruri de mici alveole însoţite de benzi liniare (fig. l/5) care ne amintesc de aceleaşi motive
de tradiţie liniari, central-european! care au contribiut la geneza culturilor V!dastra şi Boian.
De asemenea, fragmentul de la fig. l/6, ornamentat cu 3 şiruri paralele de motive plastice alveolate reprezintă de
asemenea o manifestare de tradiţie mai veche. Majoritatea fragmentelor ceramice descoperite în aşezarea de la Kruşoviţa
inclusiv cel de la fig. l /9, ca formă mai ales, aparţin fazei Vădastra IV. Aceleiaşi faze aparţin şi fragmentele ceramice din
aşezarea de la Târnene.
Atezarea la Tirnene. Este situată în punctul Sopskoto, pe o teras! înaltă, la 500 m est de malul drept al râului
Cemialka. Pe o suprafaţă de 5 .000m2 se observă bucăţi de lipitura ars! provenite de la locuinţe de suprafaţă incendiate,
râşniţe care au aparţinut aceloraşi locuinţe, unelte de silex şi fragmente ceramice din neoliticul târziu. Majoritatea
fragmentelor ceramice recoltate din periegheze provin de la vase de provizii, castroane tronconice, cu pereţii groşi larg
deschişi (fig. 2/4), cupe semisferice ornamentate cu motive liniare paralele (fig. l/4), vase sferice ornamentate cu benzi
spiralice umplute cu puncte (fig. l/8) şi alte câteva fragmente care au aparţinut unor vase de dimensiuni diferite
ornamentate cu motive şi în aceeaşi tehnică specifică culturii Vădastra 1vs (fig. l/10; 2/2, 4, 5, 7). Ceramica descris! mai
sus nu se deosebeşte, după tehnica modelării ornamentaţiei şi tipologiei formelor, de cea descoperită în aşezările de la
Iasen şi Kruşoviţa.
1 B. Nikolov, Arheologhia, 4, p. 5-17.
1 V. Cristescu, Dacia, 111-IV, 1927-1 932, p. 1 -7.
J E. Comşa. Istoria com11nitdţilor culturii Boian, Bucureşti, 1974, p. 93-1 68.
' M. Nica, Historica li, 1 97 1 , p. 1 8, fig. 8/6, p. 20, fig. 7/1 , p. 2 1 , fig. 8/1 , 9, 1 1 ; Pontica XXX, 1997 Constanţa, p. 1 1 3, fig. S/2, 3; M. Nica, I. Ciuc!,
Arhivele Olteniei, 6, SN„ 1 989, p. 39, fig. 16/13, 14, 20; idem, A rhivele Olteniei, S, SN„ 1 986, p. 70, fig. 6/3, 1 1 .
' M. Nica, Pontica XXX, 1 997, Constanţa, p. 1 1 3-1 IS, fig. S-7; Mulţwnim pe aceastl cale domnului Marin Nica pentru sugestiile date în vederea

sincronizlrii cronologice a materialului ceramic descoperit în aşezlrile amintite mai sus cu cele din Oltenia.
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Afezarea de la Pednaiţa. ln punau1 "JCbddrnto" la 4 km mnl-at de Sllt pe o taasl ioaltl în apropierea unui
pârâu alimentat de izvoare DUlllC'l'OllSC de pc o supraâll de SOOO ai- m ta.t adcse llUIDel'OISC hgmc:ntc: ceramice care
aparţin celor doul orizonturi c:ulturalc din ncoliricul târziu � mmljtjcql timpuriu cultura Gradc:şoiţa. Ceramica
descoperitl provine de la vase cu � pofi, IDO!ida dia lat şi Disip ca mici in cantiDtc mare. Culoarea pereţilor
variaz.A între bruni deschisl şi bej CCDUfiu. Vasele de provizii .au pB'D infaimri aJBicA iar pa cilindricl cu buza uşor
profilatl în afarL Sunt dccoDtte ai moti� talime prin acizie S8D incizie idmtiDc m cde din aşezMile amintite mai
inainte. lmpreunl cu ceramica au mai foşt des•ipCli1e dfaite � Ullclle de sib. pcdnl sciccri.
Astfel prin cele 4 aşezlri pezol!t*: m8i Sus impmllll m ,,.,.W.lte � ..,....,„ în bazinele râurilor IslW,
Osâm şi Vit se completeazl harta descoperirilor arhcologine din ncolibod dllZiu ş.i cncoliticul timpuriu ale acestei zone
toate aceste aşez.Ari sunt situate pe taase înalte neimmdabilc fi în imediata aprupiae a râurilor şi izvoarelor. Viile râurilor
au fost prielnice pentru dezvohan:a celor doul ooupatii de bui: agricultura fi ·aqtcrea animalelOI' iar apa râurilor pentru
practicarea pescuitului. Aşezlrile s-au format prin dcpuncRa a doui stnari de locuR din neoliticul târziu şi eneoliticul
timpuriu intre care DU exisd UD hiatus slmtigndic6•
Rezultatele cercedril« obţinute pânl în lftZCld în � wnintite mai sus nu au n:uşit înci1 sl docwneoteze
sau sl delimiteu convingitor momnMul Rccrii .aât clRlrigAfic cit fÎ cui1lnl, de la acoliticul târziu la eneoliticul
timpuriu. Aceastl probleml rlmâDe inel dcvlrisl de a fi aao1vati în viiaor prin noi slplluri şi publicarea exhaustivi a
materialelor descoperite pentru sincronizarea culturilor llCOJibcului târziu de la sud fi nord de Duoire.
Totuşi, tipurile de motive şi dirpm•na lor pe vw dau o nod oomuol specifici culturilor din neoliticul târziu
răspândite în Bulgaria nord-vestici, Bulgaria de noRi, in Okmia fi Muntenia
ln stadiul actual al cercetlrilor', oriz.onturile din ncoli1icul târziu din � de la lasen, Tâmene, Kruşoviţa şi
Petârniţa se pot sincroniza cu materialele din pqta:a Devdaki7, m � de la Plevna', Gtadeşoiţa-Nukanovo-Dârvo9,
Breniţa10, Kruşuna1 1 , K.opriveţ II-ill1 2, Horianovo13 din Bidgaria fi cu feoommde culturilor' Vldastra14, Bolintineanu1 5,
Boian-Giuleşti 16, Radovanu17 din România
Din cercetirile efectuate se ooostall el în ncoliticul tir.ziu qedrik se atll situate la S� km una de alta cu o
locuire continui în bazinele râurilor lsklr, Osâm, Vit, fapt dovedit fi în epoca mcoliticl.
ln concluzie, pe ambele malmi ale Dunlrii, cukuriJe DCIO-CllCOlitio suat inrudite din punct de vedere tipologic
dar prezintl şi trlslturi locale, part:icuhR, oglindite mai ales în ocnmicl Conri•wa a::roedriJor şi mai ales publicarea
exhaustivi a materialului arheologic descoperit pini în prezent vorjustifica şi imbopţi QODCluziile noastre.
LISTA FIGURILOR

Fig. I Iasen "Belia briag" I , 3, cenmicl din faza Vidastm IV; �viţa 2, 7, 9, din faza Vldasna IV; S, 6 din faza
Vădastra 1-11; Tâmene 4, din faza Vldastm II, 8, 9, 10, din faza Vldaslra IV.
Fig. 2 Kruşeveţ 1, 3, S, din faza Vldastla IV; Tâmme 2, 4, 7, din faza Vidasba IV.

LES ETABLISSEMENTS NEoLITIDQUES AUPRES DE LA Vll.LE
. PLEVNA-BULGARIA

quatre etablissemmts � idmtifiCs aupra de Plevna, plus prCcisCmeot sur Ies terasses
a d6couvert de nombn:m. &agnvnts m cCnmique � aUJ1: cultures Boian
(pbase Giuleşti), Vădastra et l'c!n6olidlique aacim. C.es dcoouvcnes oi� la carte des ea.blissements nCo
eneolithiques entre Carpatbes et Balcans.
Dans

Ies

des rivieres Vit et Cemialka ou

6 Mikov V., Djambazov N., 1960, Devetaşka. Sofia, p. 47-86, GbDOJPi:v V., 1996, AOll.
7 Mikov V., Djambazov N., 1960, op. cit.
1

Djambuov N., Şişcov N., 1 962, ArheologlUo, 4 p. 49-5 I .
Mikov B., Arbeologlria, 4 , 1 986, p . 5 - 1 7.
10 Popov V., Godisnik na muzeile ot Sevema, B4lgarm, XIX, p. 21-25.
1 1 Stoianov M., 1995, lzvestia na Loveslci muz.ei I, p. 48.
1 2 Popov V., 1993, Godişnik na muzeite ot sevema, Bllpria, XIX, p. 2 1 -25.
u Mateeva B., 1993, Godişnik na muzieite ot IJeVel1IA, Bllpria, XIX, p. 29-30.
14 Mateescu C., 1959, Malerialc şi cen:ellri arNologic:e Vl, p. l 1 2.
" Comşa E., 1977, Dacia XXI, p. 3 19-321.

9

16

Ibidem, p. 7·9.
1 7 Ibidem, p. 3 1 9-328.
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149. MIHĂEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA, COMUNA MIHĂEŞTI.
La sud-vest de biserica din Măgura, pe partea dreaptă a drumului de sat ce intra în şoseaua naţională
Rm. Vâlcea-Craiova, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (faza V).
Lit.: Petre-Govora 1 995, 5 1 ; CrAciunescu 1 998, 1 19, pi. IV.

150. MILOSTEA
JUDETUL VÂLCEA, COMUNA SLĂTIOARA.
De pe teritoriul localităţii provin materiale arheologice de tip Verbicioara; este posibil ca descoperirea de aici să aibă
legături cu cea de la Sacoţi; vezi nr. cat. 2 1 5.
Lit.: Petre-Govora 1 982, 1 2.
'

151. MOLDOVA VECHE

,

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN, ORAŞ MOLDOVA NOUĂ.
În pct. "Spitz" s-au găsit urne de tip Verbicioara (faza III), într-un cimitir de incineraţie.
Lit.: Simu 1 943, 9, fig. 7; Berciu 196 l a, 1 25; Hansei 1 976, 5 7, nota 49.

152. MORĂREŞTI
JUDEŢUL DOLJ, COMUNA BRĂDEŞTI.
Săpături de salvare în anul 1 993. În pct. "La Fântâni" care se află la cca 500 m vest de sat şi la aprox. l km sud de
comuna Brădeşti, pe terasa înaltă din stânga, ce a străjuit cândva râul Jiu, încadrat la vest de o vale adâncă şi la est de
una mai puţin pronunţată, având la baza vestică trei izvoare, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (faza IV); în S l b
(groapa nr. 3 ) şi în S 3 s-a găsit u n strat subtire, de 0,07 m , cu ceramică de tip Vcrbicioara, care este suprapus de un strat
cu materiale arheologice din sec. IV d. Ch. şi suprapune un strat cu materiale arheologice de tip Glina.
Lit.: Schuster ş. a. 1 995, l l 4- l l 5, fig. l / 1 ; 2/ 1 ; 3 ; 4/ l -5; Nica 1 996, 26, fig. l l /5, 7; idem 1 998, 1 52, fig. I , 1417, 8, l l ;
Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. III, IV.
I 53.

MOVILENI

JUDETUL OLT, COMUNA MOVILENI.
Cercetire de suprafaţă. În pct. "La Izvor", din zona islazului, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (faza IV); de pe
teritoriul localităţii provine, fără însă a se cunoaşte punctul, şi un topor din bronz cu ceafa prelungită.
Lit.: Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. III, IV; Butoi 1 999, 1 9.

1 54. MURGAŞI
JUDEŢUL DOLJ, COMUNA MURGAŞI.
De pe teritoriul localităţii provin materiale arheologice de tip Verbicioara şi Glina.
Lit.: Nica 1 982, 1 07; idem 1 996, fig. l .

1 55. NICHITOAIA
JUDEŢUL DOLJ, COMUNA PIELEŞTI.
Cercetare de suprafaţă în anii 1 970 şi 1 97 1 . La capătul de est al satului, în apropierea podului de la şosea. pe terasa
inferioară din stânga Tesluiului, s-au găsit fragmente ceramice şi chirpic din epoca bronzului (culturile Verbicioara şi
Glina) şi hallstatticne timpurii .
Lit.: Nica 1 972, 203 ; idem 1 996, fig. I .

1 56. NICOLAE BĂLCESCU
JUDETUL MEHEDINTI, ORAS VÂNJU MARE.
Descoperire întâmplătoare din anul 1 980. La sud de sat, în zona podului peste râul Blahniţa, pe fundul unui canal de
irigaţie şi pe dmpul din apropiere, s-au găsit o urnă şi fragmente ceramice de tip Verbicioara ( fazele I-II); urna a fost
găsită la adâncimea de 1 ,50 m şi conţinea cenuşă şi oase calcinate despre fragmentele ceramice nu avem detalii în
literatură.
Lit.: Crăciuncscu 1 982. 1 94- 1 95, fig. 3 , 4; idem 1 994, 1 7; idem 1 996, 40, 45; idem 1 998, 1 1 6. 1 1 8, pi. I, IV; idem
1 999, 43-44.
'

'

'

1 57. OCNELE MARI
JUDETUL VÂLCEA, ORAS OCNELE MARI.
Descoperiri întâmplătoare d in anii 1 970 şi 1 974. În pct. "Cărpiniş" care se află la poalele unui deal fonnat din tufuri
37
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dacitice, la intersecţia a două drumuri săteşti, la cca 600-700 m nord-vest de pct. "Valea Goruneilor" (consemnat mai

jos), s-a găsit o aşezare de tip "cenuşar", cu un singur nivel de cultură (descoperire făcută în anul 1974), un mormânt de
înhumaţie, deranjat, cu scheletul orientat de la sud-est spre nord-vest (după declaraţia unor martori; descoperire făcută
în anul 1 970) şi câteva piese de bronz (nu se ştie dacă aparţin mormântului sau aşezării) care au fost atribuite culturii
Verbicioara şi unui aspect hallstattian timpuriu.

Lit.:

Berciu 1 976, 1 76- 1 77, fig. l , 7/2, 3; Morintz 1 978, 68; Petre-Govora 1 980a, 1 38, 1 42 , fig. l /S; 212, 4, 7; 3/3, 5, 6,

8- 1 0; idem 1 982, fig. de la p. 13 (vasul poate să fie ori din acest punct ori din celelalte puncte de la Ocnele Mari); idem
1 983, 85; idem 1 995, 53, fig. 217-9; 3/1 - 1 1 ; 4/ 1 , 2, 4- 1 1 ; 711-6; Crăciunescu 1 998, 1 1 9, pi. IV.

158. OCNELE MARI
JUDEŢUL VÂLCEA, ORAŞ OCNELE MARI.
Cercetare de suprafaţă în anul 1 963.

în pct.

.
"Cosota", pe versantul nordic al oraşului, pe înălţimile dealurilor din satul

Cosota, s-au găsit materiale arheologice de tip Verbicioara (faza III), amestecate cu altele de tip Coţofeni şi Glina.

Lit.:

Petre-Govora 1 976, 1 5- 16, fig. 4/8; idem 1 989, 255; idem 1 995, 48-49, fig. 61 1 ; Crăciunescu 1 998, 1 1 9, pi. II.

159. OCNELE MARI

tiire de suprafaţă în an�l

JUDETUL VÂLCEA, ORAS OCNELE MARI.
Cerce

1 963. În pct. "Coasta Ungurească"sau "Coasta Ungurenilor", în zona dealului cu acelaşi

nume, la cca l km est de punctul "Zdup"s-au găsit materiale arheologice de tip Verbicioara, amestecate cu altele de tip
Coţofeni şi Glina.

Lit.:

Petre-Govora 1 976, 1 5 ; idem 1 995, 19.

160. OCNELE MARI

p

din anul

JUDETUL VÂLCEA, ORAS OCNELE MARI.
Desco erire întâmplătoare

1 965.

în pct.

"Valea Goruneilor" care se află pe terasa malului stâng al pârâului

Sărat, care trece prin oraş, la cca 300 m nord-est de biserica Trăistari şi în zona conductei salifere care duce la Uzina de
Sodă Govora, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (fazele IV-V) şi materiale arheologice hallstattiene timpurii; la

adâncimea de

l

m s-a descoperit un strat de cultură, gros

de

0,80 m; pe baza tipologiei ceramicii s-a ajuns la concluzia

că există dolii niveluri de locuire; nivelul superior a fost tăiat de o groapl semiovală.

Lit.:

Petre-Govora 1 97 1 , 56 1 , fig. 4/ 1 -3; idem 1 980a, 1 38,' 142, fig. 113; 215; 3/1 , 2, 4; idem 1 983, 85; Purice ş.a. 1988,

57; Petre-Govora 1 995, 53, fig. 2/ 1 -6; Lazăr 1 998, 29; Crăciunescu 1 998, 1 1 9, pi. IV.

161 . OCNELE MARI

�

JUDETUL VÂLCEA, ORAS OCNELE MARI.
'
Săpă ă de salvare în anul 1 968 şi descoperire întâmplătoare din anul 1 973. În pct. "Ştrand" care se află deasupra
ştrandului, în unghiul format de un şanţ cu drumul şi pînă în marginea pârâului Sărat ce desparte plaja ştrandului de

satul Ţeica, la cca 1 50 m nord de ştrand, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (faza

D şi Gomea-Orleşti; s-a descoperit

un strat de cultură aflat la adâncimea de 0,60 m, gros de 0,65 m; pe baza tipologiei ceramicii s-a ajuns la concluzia că

există două niveluri "culturale": unul de tip Glina târzie iar celălalt de tip Verbicioara şi Gomea-Orleşti; tot în zonă s-a
descoperit un ac de bronz cu "urechi" şi o secure de bronz de tipul "cu bordură", cu secţiune dreptunghiulară.

Lit.:

Petre-Govora 1 983, 85, fig. 6/5 (?); idem 1988a, 44-45; idem 1 989, 255; idem 1 995, 45-47, fig. l / l -8; 1 3 , 1 5 , 16;

2/ 1 -3, 1 0, 1 1 ; 3 / 1 - 1 0 ; 4/2, 3, 7

(?),

10; 512, 5, 7; p. 53, fig. 6/5; Crăciunescu 1 998, 1 1 9, pi. I.

162. OCNELE MARI
JUDETUL VÂLCEA, ORAS OCNELE MARI.
'

'

Săpături de salvare în anii 1 97 3 - 1 978. Punctul "Zdup"; la aprox. 50- 1 00 m nord, de actualul ştrand, se află un deal de

formă conică care are la bază o poieniţă ce formează curtea locuitorului inginer Hurezeanu; în partea stângă a drumului

ce intră în satul Buda se formează un pârâiaş cu apă sărată; pe malul pârâiaşului se află un dâmb, în imediata apropiere
a celei mai vechi guri de ocnă; în acest punct s-au găsit materiale arheologice de tip Gomea-Orleşti, Glina şi Coţofoni;

în urma cercetării s-a observat următoarea succesiune de straturi: în partea superioară se află un strat de depuneri

actuale, cu mult pietriş, gros de 0,25 m; sub acest strat au fost observate straturi cu fragmente ceramice ce alternează cu

niveluri groase (0, 1 0 - 0,20 m) de cenuşă şi arsură, care merg până la adâncimea de 1 ,60 - 1 ,80 m; sub adâncimea de

1 ,80 - 2 m coboară o groapă, uşor ovală, în care s-a găsit numai ceramică de tip Coţofeni; locuirea Coţofeni se

suprapune numai parţial cu nivelurile superioare; fragmentele ceramice de tip Gl ina şi Gomea-Orleşti apar până la
adâncimea maximă de l

Lit.: Petre-Govora

m.

1 976, 1 6- 1 7, 20, fig. 8/14- 1 7, 19, 20; idem 1 982a, 9, fig. l ; idem 1983, 8 5 ; idem 1 985, 34-35; idem

1 988, 1 37- 1 42, fig. 1 1 1 -7; 2/ 1 - 1 1 ; 31 1 - 1 1 , 1 3 ; 4/ 1 - 14 ; 5/1-3; 8/ 1 -6; idem 1 995, 38-4 1 , fig. 1 1 1 -7; 2/ 1 - 1 1 ; 3/1 - 1 1 , 1 3 ; 41 1 1 4 ; 5/1-3; 8/1 -6.
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163. 0CNIŢA
JUDEŢUL VÂLCEA, ORAŞ OCNELE MARI.
Cercetare de suprafaţă în anii 1 958 şi 1959, sondaj în anii 1960- 1962 şi săpături sistematice în anii 1 966-1979. În pct.
"Cetatea l ", în aşezarea de epocă La Tene, s-au găsit câteva fragmente ceramice de tip Verbicioara (fazele IV-V) într
un strat discontinuu care suprapune un alt strat cu materiale arheologice de tip Glina.
Llt.: Berciu 1976, 1 76, fig. 417-9; 7/1 ; idem 1978, 5, 8; Morintz 1 978, 68, fig, 38/4; Iosifaru 1 980, 5-8; Berciu 198 1 , 53,
57; idem 198 l a, 14, fig. 2, pl. 3/12-15; Berciu ş. a. 1 992, 1 13; Crăciunescu 1998, 1 19, pl. IV.
164. 0CNIŢA
JUDEŢUL VÂLCEA, ORAŞ OCNELE MARI.
Descoperire întâmplătoare din anul 1963. Pe drumul spre sonda 407 şi în grădina locuitorului C. Tabacu s-a găsit o
aşezare de tip Verbicioara.
,
Lit.: Petre-Govora 1976, 1 5 (îndeosebi nota 42); idem 1 995, 30, nota 294; Crăciunescu 1 998, 1 19, pl. IV.
165. 0CNIŢA
JUDEŢUL VÂLCEA, ORAŞ OCNELE MARI.
ln unghiul format de pârâul ce coboară pe latura din vest a bisericii din Ţeica cu drumul Rm. Vâlcea-Ocniţa, pe terenul
familiei Stăpânoiu, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (faza V).
Lit.: Petre-Govora 1 995, 5 1 ; Crăciunescu 1998, 1 19, pl. IV.
166. OGRADENA
JUDEŢUL MEHEDINŢI, COMUNA IEŞELNIŢA.
ln pct. "Peştera Climente 11" din Cazanele Mari s-au găsit câteva fragmente ceramice de tip Verbicioara (fazele 11-ill).
Lit.: Morintz 1978, 22-23; Petre-Govora 1 995, 45.
167. OLTEANCA
JUDEŢUL MEHEDINŢI, COMUNA PĂDINA.
De pe teritoriul localităţii provin materiale arheologice de tip Verbicioara (faza IV).
Lit.: Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pl. m, IV.
168. OLTEANCA
JUDEŢUL VÂLCEA, COMUNA GLĂVILE SAU LĂDEŞTI (informaţia din literatură nu este explicită).
Descoperire intâmplltoare în anul 1929. ln pct. "La Chituci" s-a găsit un topor de piatră, perforat, care a fost atribuit
culturii Verbicioara (în literatură se dl de înţeles ci ar aparţine fazei V).
Lit.: Petre-Govora 1 995, 5 1 (posibil una dintre piesele de la fig. 9).
169. OPRIŞOR
JUDEŢUL MEHEDINŢI, COMUNA OPRIŞOR.
Descoperire întâmplltoare din luna iulie a anului 1 989. ln pct. "Mololoi", în estul comunei, într-o zonă deluroasă, în
valea Scăpăului, pe panta unei văi nu prea adânci care este orientată est-vest, în zona unui izvor astupat, s-au glsit
câteva fragmente ceramice şi un topor de piatră care au fost atribuite culturii Verbicioara (fazele IV-V); pe teritoriul
localităţii s-au găsit şi materiale arheologice de tip Glina.
Lit.: Berciu ş. a. 1 952, 1 79, fig. 29/4; Nica 1994; 1 87, nota 42; idem 1996, 29, fig. l ; Crăciunescu 1996, 40-41, 45, pl.
V/3-10; idem 1998, 1 18, pi. ID, IV.
170. OREVIŢA MARE
JUDEŢUL MEHEDINŢI, ORAŞ VÂNJU MARE.
Cercetare de suprafaţă în anul 1 978 şi săpături sistematice în anii 1987-1988 şi 1994- 1 995. Punctul "La Părău" se afli în
zona "Păuleşti" de pe dealul Măroiu, cam la 2 km est de localitate; acest punct este situat între două dealuri care-l
mărginesc la nord şi sud şi care se unesc în partea de est, astfel că valea largă are ieşire către vest; în zonă existau două
izvoare, unul cu debit destul de mare, care îşi aducea apa până în zona centrală a aşezării preistorice şi care a săpat de-a
lungul timpului, ajutat de apa pluvială, un ogaş lat de 1 8-20 m şi adânc de 10 m; în ultimii ani acest izvor a secat,
nerămânând decât cel situat în nordul aşezării, ce are un debit actual destul de mic;.în acest punct s-a găsit o aşezare de
tip Verbicioara (fazele IV-V); s-au descoperit trei niveluri de locuire care sunt separate între ele de niveluri de steril;
nivelul inferior a fost atribuit culturii Glina, cel din mijloc, culturii Verbicioara, iar cel superior, Hallstattului timpuriu;
stratul atribuit culturii Verbicioara are o grosime ce variază între 0,50-0,80 m; tot în această zonă s-a găsit o seceră de
bronz, patru inele de buclă, fragmente de vase şi unul de statuetă de tip Gârla Mare; stratul atribuit culturii Verbicioara a
fost găsit la o adâncime mai mare de 0,80 m.
Lit.: Crăciunescu 1982, 193-194, 197- 198, fig. 2; idem 1989, 253-254; idem 1992, 100; Nica 1994, 1 87, nota 42;
39
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Crăciunescu 1996, 4 1 , 45; Nica 1 996, 29; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. III, IV; idem l998a, 497-499, fig. 1-4, 5/l .

171. ORLEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA, COMUNA ORLEŞTI.
Cercetare de suprafaţă. în pct. "Bălţi", pe "Valea Bisericii", în locul unde a fost o fabrică de cărămidă, s-au găsit câteva
fragmente ceramice de tip Verbicioara (faza V).
Lit.: Petre-Govora 1995, 5 1 ; Crăciunescu 1998, 1 19, pi. IV.

172. ORLEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA, COMUNA ORLEŞTI.
în zona pârâului Sâlea, pe latura de nord a bisericii Sâlea, în pantă şi pe latura de est a curţii aceleiaşi biserici, s-a găsit o
aşezare de tip Verbicioara (faza V).
Lit.: Petre-Govora 1 969, 158, nota 3; idem 1970, 486; idem 1 995, 5 1 ; Crăciunescu 1 998, 1 19, pi. IV.

173. ORLEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA, COMUNA ORLEŞTI.
Cercetare de suprafaţă (observaţii stratigrafice flcute în ruptura malului pârâului Sâlea) în anii 1 966, 1968 şi 1970. în
malul pârâului Sâlea s-a găsit o aşezare care a contribuit la definirea aspectului Gomea-Orleşti; s-a descoperit un strat
de cultură la 4-4,20 m, adâncime, gros de 0,30 m care este suprapus de un nivel cu materiale arheologice de tip
Verbicioara (faza V); la cea mai mare adâncime se află un strat cu materiale arheologice de tip Sălcuţa IV; nivelul
Verbicioara (faza V) este suprapus de un nivel cu materiale arheologice hallstattiene timpurii şi târzii care se află la
adâncimea de 2,30 m.
Lit.: Petre-Govora 1969, 1 58, nota 3 ; idem 1970, 486; idem 1 976, 20; Boroneanţ 1 976, 29; Petre-Govora 1985, 34;
idem 1988, 137, 1 42- 146, fig. 3/12; 5/4-17; 6/1-l l ; 7/1 - 1 5; 817- 18; idem 1 995, 38-4 1 , fig. 3/12; 5/4- 1 7; 6/1- l l ; 7/1-15;
8/7, 8, 9 (?), I0- 1 8.

174. 0RODEL
JUDEŢUL DOLJ, COMUNA ORODEL.
Sondaj în anul 1950. în pct. "Hoaga Puiului"s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara.
Lit.: Berciu ş. a. 195 1 , 242; Berciu 1976, 1 7 1 .

175. 0RODEL
JUDEŢUL DOLJ, COMUNA ORODEL.
Cercetare de suprafaţă. în pct. "Ţuţuroaie"(punctul Q s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (fazele I-IV) şi Gomea
Orleşti.
Lit.: Nica 1996, 19-23, 26, fig. 3/ 1-15; 512, 3, I O; 617; l l/l, 2; 1 7/1-7, 9- 12, 15, 16; 1 8/3-6, 8- l l , 13-15; idem 1998,
15 1 -152, fig. l , 2/3, 7, IO, 15-19; 5/13; 6/1-3, 5, 6, 8- 1 2; Crăciunescu 1998, l l 8, pi. I, II, IV.

176. 0RODEL
JUDEŢUL DOLJ, COMUNA ORODEL.
Sondaj în anii 1950 şi 1955. în pct. "Ţuţuroaie"(punctul II) s-au găsit trei aşezări de aspectul unor "sălaşe"care au fost
atribuite culturii Verbicioara (fazele IV-V); s-au găsit două straturi de cultură; în stratul superior, fragmentele ceramice
de tip Verbicioara au fost descoperite în asociere cu cele de tip Gârla Mare şi cu altele, hallstattiene timpurii; probabil
din acest punct provine şi un celt de bronz.
Lit.: Nicolăescu-Plopşor 1923, 300; Berciu 1939, 288, fig. 1 74; Berciu ş. a. 195 1 , 242; Berciu 1 954, 353; idem 196 1 ,
227, 23 1 , 235-236; idem 1 96 la, 1 5 1 -1 52, 155; idem 1 976, 1 78; Morintz 1978, 61 .

177. OSTROVUL CORBULUI
JUDEŢUL MEHEDINŢI, COMUNA HINOVA.
Săpături sistematice în anii 1 970- 1984. Punctul "Botul Cliuciului" (spre localitatea Batoţi) se află în dreptul km fluvial
9 1 1 ; zona A a fost fixată în jurul km 9 1 1 ; a fost cercetată, prin 20 secţiuni, o suprafaţă lungă de 142 m şi lată de 48 m;
în zona A a fost găsită o aşezare de tip Verbicioara (fazele 11-IIQ; în secţiunea S. XV, cea mai estică din sectorul A, s-a
descoperit un strat, gros de 0,60 m, aflat la aprox. l m adâncime; acest strat suprapune un altul cu materiale arheologice
de tip Glina, târzii, şi este tăiat de o groapă în care se află materiale arheologice, amestecate, din epoca bronzului; în
secţiunea S. XVI, cea mai sudică din sectorul A, s-a găsit un strat, gros de 0,20-0,40 m, aflat la o adâncime de aprox.
O,70-0,80 m; acest strat suprapune un nivel cu materiale arheologice de tip Glina şi este suprapus de un strat cu
materiale arheologice de tip Gârla Mare.
Lit.: Roman 1987, 335, 339-342, 35 1 , 354, fig. 1-3, 9a, 9c, I O; idem 1996, 17, 23, 32, fig. l -4, 6, 14, 15, 32, 33;
Crăciunescu 1998, 1 1 8, pi. I, II, IV.
40
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1 78. OSTROVUL CORBULUI
Săpăturl sistematice în �ii 1 970- 1 984. Punctul "Botul Cliuciului" (spre localitatea Batoţi) se află în dreptul km fluvial
9 1 1 ; zona B a fost fixată la 280 m spre est de zona A între metrii 292 şi 448 ai kilometrului 9 1 1 ; a fost cercetată, prin 8
secţiuni, o suprafaţă lungă de 1 56 m; în zona B a fost găsită o aşezare de tip Gomea-Orleşti şi Verbicioara (faza I); în
secţiunea S. XX s-a găsit un strat, gros de 0,60-0, 70 m, aflat la aprox. 0,50-0, 70 m adâncime; în interiorul acestui strat
WDETUL MEHEDINTI, COMUNA HINOV A.

s-au identificat trei tipuri de depunere arheologică; cea din mijloc a fost împărţită la rândul ei în două niveluri: în

nivelul inferior au fost găsite materiale arheologice de tip Gomea-Orleşti; acest din urmă nivel suprapune o depunere

(cea inferioară) subţire în care s-au găsit fragmente de ceşti cu două torţi, asemenea celor de tip Bubanj III-Vecina (post

Glina) şi este suprapus de un nivel în care s-au găsit resturi ale unei locuinţe incendiate, cu vatră de foc; în depunerea
superioară apar resturi dacice în amestec cu ceramică hallstattiană sau din epoca bronzului; acest strat este perforat de

gropi ce conţin materiale arheologice de tip yârla Mare şi suprapune un strat cu materiale arheologice de tip Coţofeni;

în secţiunea S. XXI avem o situaţie similară cu cea de sus, mai puţin gropile de tip Gârla Mare; în secţiunile S. XVIII,
S. XIX, S. XXIa şi în S. XXIII, situaţiile sunt identice cu cea din S. XX.

Lit.:
l 9b,

Roman 1987, 335, 339-342, 357, 359, 362,
3 1 ; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. I, II, IV.

fig. l ,

2, 4, 1 4/b, c; 1 5- 1 7; idem 1 996, 1 7, 25-26, 3 1 , 66,

fig.

1 -4, 6-8,

179. OSTROVUL ŞIMIAN
mDEŢUL MEHEDINŢI, COMUNA ŞIMIAN.
Cercetare de suprafaţă în anul

Lit.:

Crăciunescu

1 992. Pe insulă s-au găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara (fazele I-II).
1 996, 4 1 , pi. V/ l l ; idem 1998, 1 1 5, 1 1 8 , pi. I, IV.

180. PADEA

]

ruDETUL DOLJ, COMUNA DRĂNIC.
Sonda e în anii

1 968

şi

1 969.

În punctele "Dealul Vii" şi probabil "Zăgoreni" s-au găsit fragmente ceramice şi cinci

urne de tip Verbicioara (fazele II-III); două urne inedite se află la Muzeul Olteniei Craiova iar alte trei, tot inedite, se
află în colecţia muzeală de la Padea.

Popescu 1969, 478; Nica ş. a. 1979, 3 1 , 37; Nica 1 980, 89-90, 92; idem 1996, 22-23, fig. 6/5, 6, 8, 9; idem 1998,
152, fig. l, 811 - 1 2; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. IV; informaţii inedite din notiţe ale lui Ilie Constantinescu.

Lit.:

181. PALILULA
ruDETUL
DOLJ, COMUNA BUCOVĂT.
,
,

Cercetare de suprafaţă. La nord de confluenţa pârâului Palilula cu Jiul, pe o suprafaţă de cca l 00 x

50 m şi

pe o terasă

înaltă, s-au găsit urme de locuire care aparţin fazelor târzii ale epocii bronzului (posibil cultura Verbicioara) şi secolului

VI d. Hr.

Lit.: Negru 1 994, 62, 79.
182. PĂDINA MARE

p

�

ruDETUL MEHEDINTI, COMUNA PĂDINA.

Desco erire întârnplăto re. În pct. "La Ariile Boiereşti" care se află la câteva sute de metri spre nord de punctele "La

Teasc", "Faţa Ravului", "La Răveanu", "La via lui Răveanu", "La Movilă" şi în partea de sud a localităţii Pădina Mare,
spre Pădina Mică, pe o colină paralelă cu aceea pe care este aşezată localitatea Pădina Mare, s-au descoperit materiale

arheologice şi un vas care au fost atribuite culturii Verbicioara (fazele IV-V: încadrarea o facem pe baza informaţiilor

de la G. Crăciunescu care presupunem că se referă la acest punct, şi a descrierii vasului, făcută de D. Galbenu şi I.
Miulescu); în punctul învecinat "Faţa Ravului" s-a făcut un sondaj în urma căruia s-au găsit două frag. de statuete şi un
fragment de vas, toate de tip Gârla Mare; sondajul s-a făcut într-o aşezare de tip "sălaş".

Lit.:

Galbenu ş. a.

1 969, 1 37-140, fig. 1/6-8; 2; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. III, IV.

1 83. PĂTULELE

p

�

JUDETUL MEHEDINTI, COMUNA PĂTULELE.

Desco erire întâmplăto re. În partea de sud a localităţii, în viile fostului CAP, s-au găsit fragmente ceramice de tip
Verbicioara (fazele IV-V).

Lit.: Nica 1994, 1 87, nota 42;

Crăciunescu

1996, 42, pi. IV/14; idem 1998, 1 1 8, pi. III, IV.

1 84. PĂTULELE
JUDETUL MEHEDINTI,
, COMUNA PĂTULELE.
,

Cercetare de suprafaţă. Pe malul drept al pârâului Blahniţa, în nordul localităţii, s-au găsit fragmente ceramice de tip
Verbicioara (probabil numai din fazele I-III).

Lit.:

Crăciunescu

1 996, 42, pi. Vl/ 1 .
-l I
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185. PÂRŞANI
JUDEŢUL DOU, COMUNA PIELEŞTI.
Cercetare de suprafaţă în anii 1 970 şi 197 1 . Pe terasa din stânga râului Teslui, la intrarea în sat, în apropierea cantonului
din halta CFR Toporaşi, s-au găsit fragmente ceramice din epoca bronzului şi din neoliticul timpuriu.
Lit.: Nica 1972, 204; idem 1 982, 107.
186. PÂRŞANI
JUDEŢUL DOU, COMUNA PIELEŞTI.
Cercetare de suprafaţă în anii 1 970 şi 197 1 . în grădina şcolii şi a bisericii s-au găsit fragmente ceramice de tip Coţofeni,
Glina şi din epoca bronzului mijlociu.
Lit.: Nica 1972, 205-206; idem 1982, 107.
187. PIATRA-SAT
JUDETUL OLT, COMUNA PIATRA-OLT.
Cerc�e de suprafaţă. La jumătatea distanţei dintre Piatra-Sat şi Brâncoveni, în locul unde terasa inferioară a Oltului
formează un pinten lung de câteva sute de metri, la vest de punctul "Vadul Codrii", între acesta şi punctul "Nucet" dar
mai apropiat de cel din urmă, în zona dintre marginea aşezării neolitice şi limita terasei, s-a găsit un "cenuşar" în centrul
unei aşezări care a fost atribuit culturii Verbicioara (faza V).
Lit.: Nica ş. a. 1989, 35; Lazăr 1 998, 30-3 1, fig. 2; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. IV.
188. PIATRA-SAT
JUDETUL OLT, COMUNA PIATRA-OLT.
Săpăturl sistematice în anii 1 985, probabil, 1992 şi 1 995. La jumătatea distanţei dintre Piatra-Sat şi Brâncoveni, în locul
unde terasa inferioară a Oltului formează un pinten lung de câteva sute de metri, la marginea terasei şi chiar în marginea
"cenuşarului", s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (fazele N-V); s-a descoperit un nivel de locuire, gros de 0,30-0,50
m, cam la adâncimea de 1 - 1 , I O m care este suprapus de un strat cu materiale arheologice de tip Basarabi.
Lit.: Laz4r 1997, 13, 16-20, fig. 1 , 4, 5; idem 1998, 32, fig. 3/1 , 2; Crăciunescu 1998, 1 1 8, pi. N.
189. PIATRA-SAT
JUDEŢUL OLT, COMUNA PIATRA-OLT.
Cercetări de suprafaţă şi săpături sistematice. ln pct. "Nucet", la jumătatea distanţei dintre Piatra-Sat şi Brâncoveni, în
locul unde terasa inferioară a Oltului formează un pinten lung de câteva sute de metri, la 200-300 m nord-vest de
punctul "Vadul Codrii", s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (fazele I şi IV-V) şi prebabil o alta de tip Gomea-Orleşti;
s-a descoperit un strat de cultură care suprapune un nivel subţire cu materiale arheologice datate în ultima etapă a fazei
finale a culturii Vlldastra şi începutul fazei Boian V şi este suprapus de stratul vegetal, cenuşiu; materialele arheologice
din stratul în discuţie sunt amestecate cu unele de tip Cernavodă IIl.
Lit.: Nica ş. a. 1986, 74, fig. 7/1-4, 7, 9, l i ; 8/1-3, 9, 10; idem 1 989, 1 7, 29, 35, 4 1 , fig. 3, 1 7/2-5, 6-12; Nica 1989,
252-253; idem 1998, 1 52, fig. I , 1 6/1-8; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. N.
190. PIATRA-SAT
JUDEŢUL OLT, COMUNA PIATRA-OLT.
Cercetări de suprafaţă şi săpături sistematice. ln pct. "Vadul Codrii", la jumătatea distanţei dintre Piatra-Sat şi
Brâncoveni, în locul unde terasa inferioară a Oltului formează un pinten lung de câteva sute de metri, la capătul acestui
pinten pe un promontoriu mai înalt ce domină valea largă a Oltului, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (fazele I şi N
V) şi probabil o alta de tip Gomea-Orleşti; s-a descoperit un strat de cultură, gros de 0,30 m, care suprapune un nivel cu
materiale arheologice de tip Boian şi este suprapus de stratul vegetal cenuşiu care are urme medievale.
Lit.: Nica ş. a. 1989, 1 7-20, fig. 1/1, 4; 2/1 ; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. N; informaţii inedite de la M. Nica.
191. PIELEŞTI
JUDEŢUL DOU, COMUNA PIELEŞTI.
Cercetare de suprafaţă în anii 1 970 şi 197 1 . ln pct. "La Oprescu" care se află la capătul de est al comunei, acolo unde
terasa inferioară a Tesluiului formează un pinten, adânc în luncă, pe partea stângă a aceluiaşi râu, la 200 m vest de
podul de cale ferata al liniei Craiova - Piatra-Olt, s-a găsit o aşezare din neolitic şi din epoca bronzului.
Lit.: Nica 1972, 203.
192. PIETROAIA
JUDETUL DOU, COMUNA SOPOT.
Cerce�e de suprafaţă. în pct. "La Carieră" care se află la nord de sat, au fost găsite fragmente ceramice de tip
Verbicioara (o fază finală).
Lit.: Negru 1994, 77.
193. POLOVRAGI
JUDETUL GORJ, COMUNA POLOVRAGI.
Cercebrre de suprafaţă în anul 1 962 şi sondaj în anii 1 966 şi 1 967. În spatele mânăstirii, între aceasta şi Cheile Olteţului,
la poalele muntelui Padeş, pe malurile unui pârâiaş care curge de la est spre vest şi care se varsă în râul Olteţ, s-au găsit
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fragmente ceramice de tip Verbicioara.
Lit.: Daicoviciu ş. a. 1 953, 207; Buşilă ş. a. 1974, 1 4 1 , 144 (asteriscul); Băltăţeanu 1 988, 1 0- 1 1 (nu se ştie dacă autorul
se referă la acest punct sau la următorul).
194. POLOVRAGI

JUDETUL GORJ, COMUNA POLOVRAGI.
Sondaj' în anul 1 964. În pct. "La Crucea lui Ursachi"care se află pe muntele Padeş ( 1 000 m), la 400 m deasupra malului
stâng al râului Olteţ, Ia sud de fortificaţia dacică din punctul "Cetăţuia", separat de acest din urmă punct printr-o şa
îngustă şi puternic denivelată, pe un platou de cca 5000-6000 metri pătraţi cu apărare naturală pe laturile de vest, est şi
parţial sud, s-au găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara (fazele IV-V); acestea au fost găsite într-o aşezare dacică
care are un strat de cultură, gros de cca 1 ,50 m; în zonă s-au găsit şi câteva fragmente ceramice hallstattiene târzii de tip
,
Ferigile.
Lit.: Daicoviciu ş. a. 1953, 207-208, fig. 12; Popescu 1 965, 595; Buşilă ş. a. 1974, 1 4 1 - 1 42, 144; Marinescu 1977, 2526; Băltăţeanu 1988, 1 0- 1 1 ; Calotoiu 1 994, 1 7- 1 8, 20, fig. 14/2, 3, 5, 6; 15/2-4; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. III, IV.
195. PONOARELE

JUDETUL MEHEDINTI, COMUNA PONOARELE.
DescoPerire întâmplăto:ire din anul 1987. Într-o peşteră, lângă comună, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (faza IV).
Lit.: Crăciunescu 1 992, 1 00; idem 1996, 42, 45, pi. VIl/4; idem 1 998, 1 16, 1 1 8, pi. III, IV, X/4.
196. POROINA MARE

JUDETUL MEHEDINTI, COMUNA POROINA MARE.
în pct "La Fântâni", în �propierea localităţii, s-au găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara (fazele IV-V).
Llt: Nica 1994, 187, nota 42; idem 1996, 29; Crăciunescu 1 996, 42, 45, pi. IV/3; V/12; Vl/2, 4; idem 1 998, I 18, pi. III, IV.
.•

197. PREDEŞTI

JUDEŢUL DOLJ, COMUNA PREDEŞTI.
Cercetare de suprafaţă. La aprox. 500 m vest de km 9, pe dreapta drumului Breasta-Cemăteşti, pe o terasă .înaltă, s-au
găsit fragmente ceramice de tip Glina şi Gomea-Orleşti.
Lit.: Negru 1 994, 74, 79.
198. PRISTOL

JUDETUL MEHEDINTI, COMUNA PRISTOL.
Cerce�e de suprafaţă. \n lunca Dunării, lată de câteva sute de metri, în dreptul staţiei de pompare, în locul unde se află
o ruptură în mal şi între km fluviali 845-846, s-au găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara (fazele I-II).
Lit.: Crăciunescu 1 996, 42, pi. Vl/5; idem 1 998, 1 18, pi. I, IV; Gherghe 1999, 68 (pentru o ·mai · buni localizare
geografică a punctului).
199. PRUNDENI

JUDETUL VÂLCEA, COMUNA PRUNDENI.
DescoPerire întâmplătoare şi sondaj. în pct. "La Plutonier" care se află la 2 km sud-vest de punctut "Sâlea" cie la Orleşti,
s-au găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara (faza V).
Lit.: Petre-Govora 1 995, 15, 43, 5 1 ; Crăciunescu 1 998, 1 19, pi. IV.
JUDETUL MEHEDINTI, COMUNA IZVORUL BÂRZII.
Cercetare de suprafaţă. Pe malul pârâului Gârdan, sub aşezarea actuală, s-au găsit fragmente ceramice de tip
Verbicioara (fazele I-II).
Lit.: Crăciunescu 1996, 42, pi. Vl/3; idem 1998, 1 1 8, pi. I, IV.

200. PUTINEI
.

.

201. RAST

JUDEŢUL DOLJ, COMUNA RAST.
Cercetare de suprafaţă în anul 1 942 şi săpături sistematice în anii 1 943 şi 1950. Punctul "Grindul Ţifarului" se află în
stânga şi dreapta gârlei cu acelaşi nume; această gârlă este una dintre vechile gârle de legătură între Dunăre şi bălţile
doljene; în acest punct s-au găsit materiale arheologice de tip Verbicioara (fazele III-IV); acestea au fost -Oescopcrite, in
asociere, cu altele de tip Coţofeni şi Gârla Mare, pe malul Gârlei Ţifarului sau infiltrate in stratulsuperior al aşezării
neolitice.
Lit.: Dumitrescu ş. a. 1 944, 84-85; Nicolăescu-Plopşor ş. a. 1 95 1 , 267-268, 272; Dumitrescu 1 980, 2-3, 83, . pl.
L:XXXl/6.
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202. RÂMNICU VÂLCEA
JUDEŢUL VÂLCEA, ORAŞ RÂMNICU VÂLCEA.
Descoperue întâmplătoare. fn pct. "Cetăţuia", în nordul oraşului, s-a găsit un mormânt de incineraţie care a fost atribuit
culturii Verbicioara (faza V); s-a descoperit o urnă cu două vase adiacente.
Lit.: Berciu 1972, 15, pi. 111/1-3; idem 1976, 1 78; Morintz 1 978, 70; Petre-Govora 1 989, 256; Crăciunescu 1 998, 1 19,
pi. III, IV; idem 1999, 46.

203. RÂMNICU VÂLCEA
JUDEŢUL VÂLCEA, ORAŞ RÂMNICU VÂLCEA.
Descoperire întâmplătoare din anul 1970 şi sondaj în anul 1979. În pct. "Cetăţuia", în şaua pintenului de deal pe care este
zidită biserica Cetăţuia, în nordul oraşului, s-a găsit o aşezare de tip Gomea-Orleşti şi Verbicioara (fazele III şi V); pen
tru materialele arheologice de tip Gomea-Orleşti, în literatură se da de înţeles ci acestea ar exista în acest punct (Petre
Govora 1985, 34-35); în zonă s-au găsit şi materiale arheologice de tip Coţofeni, Glina, hallstattiene şi de tip La Jene.
Lit.: Petre-Govora 197 1 , 56 1 , nota 6; idem 1982a, I O; idem 1985, 34-35; idem 1995, 14, 1 9, 48, fig. 6/3, 6, 9; 7/8.

204. RÂMNICU VÂLCEA
JUDEŢUL VÂLCEA, ORAŞ RÂMNICU VÂLCEA.
Cercetare de suprafaţă. La cca 200 m sud de Liceul Industrial s-au găsit fragmente ceramice de tip Gomea-Orleşti şi
Verbicioara (faza n.
Lit.: Petre-Govora 1976, 15; idem 1 995, 30.

285. RÂMNICU VÂLCEA
JUDEŢUL VÂLCEA, ORAŞ RÂMNICU VÂLCEA.
Descoperire întâmpllt08l'e. Cu ocazia slplrii temeliei Liceului Economic s-au găsit materiale arheologice de tip
Verbicioara (faza n.
Lit.: Petre-Govora 1976, 15; idem 1995, 30.
,

106. RÂMNICtJ VÂLCEA.
JUDEŢUL VÂLCEA, ORAŞ RÂMNICU VÂLCEA.

Descoperire întâmplltoac dirl"an.ul 1 965. La 250 m de Spitalul Judeţean, pe locul unei fâatâni, s-a glsit un mormânt de .
illcincraţie care a fost atribuit culturii VeFbicioara (o fazi târzi�); la 8 m adâocime s-a descoperit � urni acoperită cu o
le5pede de piaul 'i "cinci„şase" vase adiacente, co aveau influenţe ale cultQrii Gârla Mare.
Ut.: Petec-Govora 1980a, 1 39, nota 9; idem 1983, 94, nota.32.
107. RÂURENl
ruDEŢUL VÂLCEA, COMUNĂ SUBURBANĂ A ORAŞUlUI RÂMNICU VÂLCEA.
Pe teritoriul localitlţii s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (fazele IV-V); într-o locuinţă do aiei erau grupate pe o vatră
(.complex încla.is) un celt de bronz şi fragmente ceramice caracteristice fazelor IV-Vb.
Lit.: Hansei 1976, 57, 60, nota 49, fig. 30/1, 3, 6.

288. RECEA
JUDEŢUL OLT, COMUNA VALEA MARE.
Cercetare de suprafaţă. în partea de nord a satului, pe terasa stângă a pârâului Recea, pe ambele părţi ale şoselei spre
Slatina, lângă o pompă de apă, s-au găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara (faza IV).
Lit.: Preda 1986, 1 1 5; Crăciunescu 1998, 1 1 8, pi. III, IV (punct trecut incorect pe hartă); Butoi 1 999, 3 1 .

209. REŞCA
JUDETUL OLT, COMUNA DOBROSLOVENI.
Săpături sistemarioe în anul 1 990. ln pct. "Villa Suburbaoă"s-au găsit fragmente ceramice de tip Gomea-Orleşti şi
Verbicioara (fazele I-V după M. Nica şi fazele IV-V, Bră- aspectul Gomea-Orleşti, după C. M. Tătulea); aceste
fragmente ceramice au fost descoperite într-un strat roman.
Lit.: Nica 1982, 107; idem 1 984, 4; Tătulea 1994, 1 7- 1 8, fig. 3; Nica 1 996, 19, fig. 1 0, 15, 16/2, 5-8; idem 1997, 23,
fig. 10/1 -19; idem 1998, 1 5 1 - 1 52, fig. I , 2/13, 14; 14/6, 9, IO, 1 2-15; Lazăr 1998, 27, fig. 111, 3, 5; Crăciunescu 1998,
1 1 8, pi. III, IV.

210. ROBĂNEŞTII DE SUS
JUDEŢUL DOLJ, COMUNA ROBĂNEŞTI.
Cercetare de suprafaţă în anii 1970 şi 197 1 . La jumătatea distanţei dintre satele Pârşani şi Robăneştii de Sus, pe terasa
înaltă din partea stângă a râului Teslui şi pe terasa interioară, mai joasă, din dreapta Tesluiului, la 400 m vest de
44
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Robăneşti, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (fazele I-III); de pe teritoriul comunei provin şi materiale arheologice
de tip Glina.

Lit.: Nica

1972, 206-207; idem 1 982, 107; idem 1 996, fig. l ; 5/5; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. I, IV.

211. ROCŞORENI
JUDETUL MEHEDINTI, COMUNA DUMBRAVA.
'
Cercetrre de suprafaţă. în punctele "Culmea Teiuşului", "Dealul Stărpului", "Dealul Vlădicii", "Piscul Sbârcii", "Piscul
Varodii" şi "Valea Bobului", în câmpia înaltă a râului Bălăciţa, s-au găsit materiale arheologice de tip Verbicioara

(fazele I-II şi IV-V; în literatură nu se face încadrarea, distinct, pe puncte).

Lit.: Crăciunescu

1 982, 1 95, 1 97, fig. 5/b, c, d; idem 1996, 42-43, pi. Vl/6, 7, 1 1 ; idem 1 998, 1 1 8, pi. I, III, IV.
,

212. ROGOJEL

JUDEŢUL GORJ, COMUNA FĂRCĂ Ş EŞTI.
Cercetare de suprafaţă în anul 1 978. De pe teritoriul localităţii provin fragmente ceramice de tip Verbicioara şi Glina III.

Lit.:

Calotoiu ş. a. 1 987, 44.

213. ROGOVA

În pct. "La Cazărmi" care se află la 2 km est de comună, în lunca unui afluent al râului Blahniţa,

JUDETUL MEHEDINTI, COMUNA ROGOVA.
Cercetrre de suprafaţă.

la limita nordică a câmpiei Blahniţei, de unde începe zona înaltă a aceleiaşi câmpii, Ia cca 1 O

km

de cursul actual al

Dunării, s-au. găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara (fazele I-II).

Lit.: Crăciunescu

1 996, 43-44, pi. Vl/8- 10; idem 1 998, 1 1 5, 1 1 8, pi. I, IV, V, VI; El Susi 1999, 25-40.

214. ROŞIILE
JUDEŢUL VÂLCEA, COMUNA RO Ş IILE.
Pe teritoriul localităţii s-au găsit materiale arheologice de tip Verbicioara (fazele IV-V); în punctul Crivina, pe terasa
râului Sasea s-au găsit, în anul 198 1, unele piese de bronz, într-o aşezare care suprapune o locuire de tip Glina III;
această aşezare ar putea fi pusă în legătură cu descoperirile de tip Verbicioara semnalate aici.

Lit.:

Petre-Govora 1 980, 23; idem 1980a, 140; idem 1 982, 1 2 ; idem 1 983, 94.

215. SACOTI

p

' .

JUDETUL VALCEA, COMUNA SLĂTIOARA.
Desco erire întâmplătoare în luna august a anului 1 959.

în partea de est a botului de deal aflat între lunca Tărâii la vest

şi pârâul de la Mititei cu valea Gorunului la est, s-a găsit un depozit de bronzuri care ar putea fi încadrat în cultura
Verbicioara (faza Vb); vezi nr. cat. 1 50.

Lit.: Nania ş. a.

1 972, 1 73- 1 92; Petrescu-Dâmboviţa 1 977, 1 20, pi. 2 8 1 -283, harta 3/80; Petre-Govora 1 980a, 140.

216. SALCIA
JUDETUL DOLJ, COMUNA ARGETOAIA.
'
În pct. "Litre"s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (faza V).

Lit.: Nica

1 996, 28-29; Crăciunescu 1998, 1 1 8, pi. IV.

217. SĂLCUŢA
JUDEŢUL DOLJ, COMUNA SĂLCUŢA.

Săpături sistematice în anii 1 9 16, 1 9 1 7, 1919, 1 920, 1947 şi 1 95 1 . Punctul "Piscul Cornişorului" se află la nord-est de

comuna Sălcuţa, pe stânga şoselei Craiova-Cetate, în valea Desnăţuiului, pe partea dreaptă a acestui râu; acest pisc este

orientat de la vest spre est; spre sud se află pârâul Cornişorului, alimentat de un grup de izvoare care se găseşte chiar pe
panta sudică; un izvor se găseşte pe latura de vest; punctul cel mai înalt al aşezării ( 1 70 m) se află puţin mai spre vest de
centrul aşezării; în acest punct s-au găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara (fazele I-II după G. Crăciunescu şi
fazele IV-V după D. Berciu, S. Morintz şi M. Nica) şi, sporadic, altele decorate cu măturica; aceste fragmente ceramice
au fost descoperite în nivelul 8 (faza Sălcuţa IVb).

Lit.: Berciu ş.

a. 1 952, 1 67, 1 7 1 , fig. 23, 24; Berciu 1 954, 353; idem 196 lb, 155, 1 58, 1 6 1 , 339, fig. 2 1 -24, 27, 140/3-5;

1 5 1 1 1-5, 7-9; idem 1 976, 1 7 1 ; Morintz 1978, 62, fig. 36/2, 3, 5; Nica 1996, 26; Crăciu'nescu 1998, 1 1 8, pi. I, III, IV.

218. SĂPATA
JUDEŢUL DOLJ, COMUNA MĂCE ŞU DE JOS.
Lângă lacul Cârna s-a găsit o urnă care a fost atribuită culturii Verbicioara (fazele I-II).

Lit.:

Berciu 1 939, fig. 2 1 5/l ; idem 196 1 , 228; idem 1 96 l a, 1 26, nota l i ; Morintz 1 978, 23; Petre-Govora 1995, 45;

Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. I, IV.
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219. SCHITU
JUDEŢUL OLT, COMUNA PLEŞOill.
.
Descoperire întâmplătoare din anul 1964. ln pct. "Fântâna Cucoanei" care se afli la est de sat, pe malul înalt al pârâului
Podişorul care mlrgineşte punctul la nord şi linia ferată la est, în apropierea sediului fostului CAP, s-au găsit fragmente
ceramice de tip Verbicioara; în zonl s-au descoperit şi materiale arheologice de tip Coţofeni şi Ipoteşti-Cândeşti.
Lit.: Butoi 1999, 2 1 .

220. SCORNICEŞTI
JUDEŢUL OLT, COMUNA SCORNICEŞTI.
Cercetare de suprafaţl în anii 1 967 şi 1968. La nord de casa Voicli Ştefan şi ceva mai la sud de biserici şi de Brigada
de tractoare, pe teritoriul fostului sat Tătlrli, azi contopit cu comuna Scorniceşti, s-au găsit materiale arheologice de tip
Verbicioara (fazele IV-V).
Lit.: Bichir 1986, 1 12.

221. SCORNICEŞTI
JUDEŢUL OLT, COMUNA SCORNICEŞTI.
Cercetare de suprafaţl în anii 1 967 şi 1968. Pe platoul Teiuşului, la vest de satul Teiuş, s-au găsit fragmente ceramice
de tip Verbicioara (fazele IV-V).
Lit.: Bichir 1986, 1 12.

222. SECU
JUDEŢUL DOU, COMUNA SECU.
Cercetare de suprafaţl. ln pct. "Ogaşu Mare", pe valea Giorcotinului, s-au găsit fragmente ceramice de tip Gomea
Orleşti şi Verbicioara (fazele IV-V); pe teritoriul localităţii s-au găsit şi materiale arheologice de tip Glina.
Lit.: Nica 1982, 1 14, fig. 417(?), 8, 9(?); 10/6, 9; 1 2/2-7, 9; idem 1 987, 29; idem 1 996, 26-29, fig. 1 , 1 3/1, 4, 7, 8, 10,
15, 20-22; 14/2, 4, 6; 16/1, 3, 4, 9, 1 0; idem 1 997, 24, fig. 6/15, 1 8, 20, 22(?); 7/1, 4, 7, 8, 1 0, 1 5, 20-23; idem 1 998, fig.
l, 1 8/1-10, 13, 14, 17; Cioboteal997, 42 (pentru aspectul Gomea-Orleşti flrl a se preciza daci fragmentele ceramice
prezentate la fig. 8/1-4, provin din acest punct), 43-46, fig. 5/1 , 4, 6-8, 1 1 , 12; 6/1, 2, 4, 5, 7, 9, 12; 717, 8, 12-14; 8/14(?); 1 0/1; 1 1/9 (ilustraţia din această lucrare, mai puţin cea de la fig. 8-12, este reluată de la M. Nica); Crlciunescu
1998, 1 18, pi. ill, IV.

223. SECU
JUDEŢUL DOU, COMUNA SECU.
Cercetare de suprafaţl. ln pct. "Dafinii lui Gligoriţl", pe valea Giorcotinului, s-au găsit fragmente ceramice de. tip
Gomea-Orleşti şi Verbicioara (faza V); tot în acest punct a fost descoperit şi un cuţit de araml.
Lit.: Nica 1994, 1 88, fig. 1 0/3-5, 7, 8 (fragmentele ceramice ilustrate în această lucrare sunt prezentate în unnătoarele
două lucrlri ca provenind din punctul "Ogaşul Mare"); idem 1 996, fig. 1 , 1 3/9; idem 1 997, fig. 7/9; Ciobotea 1997, 42
(pentru aspectul Gomea-Orleşti, flrl a se preciza daci fragmentele ceramice, prezentate la fig. 8/1-4, provin din acest
punct), 45, fig. 7/1 1 .

224. SECU
JUDEŢUL DOU, COMUNA SECU.
Cercetare de suprafaţi. ln pct. "Turciţi"s-au găsit fragmente ceramice de tip Gomea-Orleşti şi Verbicioara.
Lit.: Ciobotea 1997, 42 ( pentru aspectul Gomea-Orleşti, flrl a se preciza daci fragmentele ceramice, prezentate la fig.
8/1-4, provin din acest punct).

225. SECU
JUDEŢUL OOU, COMUNA SECU.
Cercetare de suprafaţl. ln pct. "Palanca Faţl", la punctul de întâlnire dintre valea Secului şi valea rezultată din unirea
viilor Giorcotinului şi Clocoticiului, între satul Comlnicea şi comuna Secu, s-au găsit fragmente ceramice de tip
Gomea-Orleşti şi Verbicioara.
Lit.: Ciobotea 1997, 42 ( pentru aspectul Gomea-Orleşti, flrl a se preciza daci fragmentele ceramice, prezentate la fig.
8/1 -4, provin din acest punct).

226. SEGARCEA
JUDEŢUL DOU, ORAŞ SEGARCEA.
Pe teritoriul localităţii s-a găsit un vas care a fost atribuit culturii Verbicioara (fazele 1-IIQ.
Lit.: Berciu 196 l a, 126; Morintz 1 978, 23; Petre-Govora 1995, 45; Crăciunescu 1998, 1 1 8, pi. 11, IV.
46
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227. SINEŞTI
JUDEŢUL OLT, COMUNA POTCOAVA.
Cercetare de suprafaţă. ln pct. "La Birceancă" sau "Pădurea Osica", în bazinul superior al pârâului Osica, s-a găsit o
aşezare de tip Verbicioara (faza IV).
Lit.: Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pl. III, IV; Butoi 1 999, 22.
228. SLAŞOMA
JUDETUL MEHEDINTI,
' COMUNA PĂDINA.
Cercebtre de suprafaţă. în marginea satului, pe un deal care are la bază un izvor, s-au găsit fragmente ceramice de tip
Verbicioara (fazele 1-11); pe teritoriul localităţii s-a găsit un celt de bronz.
Lit.: Berciu 1 939, 288, fig. 1 72/6; Crăciunescu 1 996, 43, pl. VI/ 12; idem 1 998, 1 1 8, pl. I, IV.
,

229. SLATINA
JUDEŢUL OLT, ORAŞ SLATINA.
Cercetare de suprafaţă în anii 1956 şi 1957, săpături sistematice în anii 1959-1961 şi săpături de salvare în anii 1972 şi 1973.
ln cartierul Crişan II, pe ambele pante ale văii Sopotului, s-au găsit asezări de tip Verbicioara (faza IV); în zonă s-au
descoperit şi materiale arheologice de tip Vădastra, Coţofeni, Glina, hallstattian, La Tene, roman, lpoteşti-Cândeşti şi Dridu.
Lit.: Berciu 1 96 1 , 227-228; Butoi ş. a. 1972, 22, 26; Berciu 1 976, 1 7 1 , 1 77- 178, fig. 1 , 3/2; 8/1 ; Morintz 1 978, 65; Nica
1 996, 26; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pl. III , IV; Butoi 1 999, 24-26, penultima pagină de ilustraţii, figura de jos.
230. SLATINA
JUDEŢUL OLT, ORAŞ SLATINA.
Cercetare de suprafaţă în anul 1958. La nord-est de oraş, în dreapta şoselei naţionale Craiova-Slatina-Piteşti, între
"Sanatoriul TBC" şi "Spitalul unificat de adulţi", pe panta unui deal şi pe coama acestuia spre valea pârâiaşului Şipot, s-au
găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara (faza V).
Lit.: Berciu ş. a. 1 96 l a, 1 39- 142, fig. 217- 1 3 ; Berciu 1 96 1 , 227-228, 236; idem 1976, 1 7 1 ; Morintz 1978, 65;
Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pl. III, IV.
231. SLATINA
JUDEŢUL OLT, ORAŞ SLATINA.
Săpături sistematice în anii 1 959 şi 1 960. Pe valea Strehareţului, într-un tell de lângă podul de la "Botul Calului", pe
dreapta şoselei Slatina-Proaspeţi, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara; în zonă s-au descoperit şi materiale arheologice
de tip Sălcuţa, Vădastra, Coţofeni şi Glina.
Lit.: Butoi ş. a. 1972, 22; Butoi 1 999, 24.
232. SLATINA
JUDEŢUL OLT, ORAŞ SLATINA.
Cercetare de suprafaţă. în pct. "Pădurea Iliescu", în partea de sud a oraşului, în cartierul Clocociov, s-a găsit, o aşezare
de tip Verbicioara (fazele IV-V).
Lit.: Butoi 1999, 26.
·

233. SLATINA
JUDEŢUL OLT, ORAŞ SLATINA.
Descoperire întâmplătoare. lntr-o movilă (un martor de eroziune), de înălţimea terasei Oltului din apropiere, în strada
Tudor Vladimirescu, imediat după ce se trece podul de la "Botul Calului", în dreapta şoselei, s-a găsit un topor de bronz
cu ceafa prelungită, într-o aşezare, care a fost atribuit culturii Verbicioara.
Lit.: Butoi ş. a. 1 972, 22, 26; Butoi 1983, 5; idem 1999, 26-27.
234. SLATINA
JUDEŢUL OLT, ORAŞ SLATINA.
Descoperire întâmplătoare. La intersecţia fostelor străzi Oituz 'şi Dealul Viilor, s-au găsit fragmente ceramice de tip
Verbicioara.
Lit.: Butoi 1999, 27.
235. SLĂTIOARA
JUDETUL
VÂLCEA, COMUNA SLĂTIOARA.
.
Pe teritoriul localităţii s-au găsit materiale arheologice de tip Verbicioara (fazele IV-V); în apropierea punctului
"Stogşorul" s-a găsit o sabie de bronz.
Lit.: Petre-Govora 1 980, 23; idem 1982, 12; Bardaşu 1983, 3 5 .
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236. SOCU
JUDEŢUL GORJ, COMUNA BĂRBĂTEŞTI.
Pe teritoriul localităţii s-au găsit materiale arheologice de tip Verbicioara (faza li dupl G. Crăciunescu şi fazele IV-V
după A. Băltăţeanu şi G. Calotoiu) şi un depozit de bronzuri care a fost datat în Ha A l ; este posibil ca descoperirea
semnalată în punctul Bărbăteşti (nr. cat. 12) să fie una şi aceeaşi cu cea de aici.
Ut.: Berciu 1939, 288-289, fig. 1 72/1-5; Petrescu-Dâmboviţa 1 977, 1 20, 3 1 5, pi. 284/1-5; harta 3/8 1 ; Băltăţeanu 1988,
1 0- 1 1, 19; Calotoiu 1994, 17; Crăciunescu 1998, 1 1 8, pi. II, IV.

237. SPRÂNCENATA
JUDETUL OLT, COMUNA SPRÂNCENATA.
Săplturl sistematice în anii 1 976-198 1 . în pct. "Cetate" care se află intre satele Viespeşti şi Gâlmeele, pe un promontoriu
cu pante abrupte spre nord, vest şi sud, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (faza IV); în zonă s-au descoperit şi materiale
arhe0logice de tip Boian, Ferigile şi La Tene.
Lit.: Preda 1986, 13; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. III, IV; Butoi 1 999, 28-29.

238. STOICĂNEŞTI
JUDEŢUL OLT, COMUNA STOICĂNEŞTI.
Cercetare de suprafaţă. Posibil în punctele "Valea Dracului", "Coanda" sau "Corbu" se află o aşezare de tip Verbicioara
(faza IV); pe teritoriul localităţii s-a mai descoperit un vârf de lance din bronz, cu lama în formă de frunză de salcie, cu
nervura în relief şi tubul evazat la bază.
Ut.: Butoi 1983, 5; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pi. III, IV; Butoi 1 999, 29; aşezarea a fost semnalată şi de M. Nica.

239. SUTEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA, COMUNA SUTEŞTI.
Pe teritoriul localităţii s-au găsit materiale arheologice de tip Verbicioara.
Ut.: Petre-Govora 1982, 12.

240. ŞIMNICU DE JOS
JUDEŢUL DOU, COMUNĂ SUBURBANĂ A ORAŞULUI CRAIOVA.
Descoperire întâmplătoare din anul 1962 şi săplturi sistematice în anii 1967- 1973. Promontoriul pe care se află
Staţiunea Experimentală Agricolă Şimnic-Craiova este mărginit în partea de nord-est de o vale; în partea de vest, acelaşi
promontoriu are o vale care duce spre Jiu, iar înspre sud o delurire cu câţiva metri mai ridicată, astăzi, faţă de nivelul
aşezării; în acest punct s-au găsit, într-o groapă, materiale arheologice de tip Verbicioara.
Ut.: Galbenu 1970, 45; idem 1 975, 9, 12, 38; Nica 1 996, fig. I .

241. ŞUMANDRA
JUDETUL DOU, COMUNA SECU.
Cerce�e de suprafaţă. În pct. "Drăcinul Mic" s-au găsit fragmente ceramice de tip Gomea-Orleşti şi Verbicioara (faza V).
Ut.: Ciobotea 1997, 42 (pentru aspectul Gomea-Orleşti, flră a se preciza dacă fragmentele ceramice, prezentate la fig.
8/1-4, provin din acest punct), 43-44.

242. ŞUMANDRA
nIDEŢUL DOU, COMUNA SECU.
Cercetare de suprafaţă. în pct. "Laba" s-au găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara (faza V).
Ut.: Ciobotea 1997, 43-44.

243. TELEŞTI
JUDEŢUL GORJ, COMUNA TELEŞTI.
Sondaj. în pct. "Moroleasa"s-au găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara (faza IV).
,Ut.: Băltăţeanu 1988, 1 1 ; Crăciunescu 1998, 1 1 8, pi. III, IV.

244. TELEŞTII DE SUS
JUDEŢUL GORJ, COMUNA TELEŞTI.
Sondaj în anul 1987. în pct. "Câmpul lui Bâcu" s-au găsit materiale arheologice de tip Verbicioara (fazele IV-V) şi
Gârla Mare.
Lit.: Calotoiu 1994, 17- 1 8, 20, fig. 13.

245. TESLUI
JUDEŢUL OLT, COMUNA TESLUI.
-18
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Sondaj în anul 1 962 sau 1 963. La cca l km nord de sat, pe malul stâng al pârâului Teslui, în stânga şoselei Teslui
Oporelu, pe islazul comunal, în apropierea fostelor saivane ale CAP-ului, în locul unde s-au săpat nişte gropi pentru
silozuri, s-au găsit fragmente ceramice de tip Gomea-Orleşti sau Verbicioara (o fază timpurie) şi Glina.
Lit.: Preda 1986, 1 1 6- 1 1 7; Nica 1 996, fig. l .

246. TISMANA
JUDEŢUL GORJ, COMUNA TISMANA.
Cercetare de suprafaţă în anul 1978. Pe teritoriul localităţii s-au găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara şi Glina III.

Lit.: Calotoiu ş. a.

1 987,

44.

247. TISMANA
JUDEŢUL MEHEDINŢI, COMUNA DEVF$EL.
Pe marginea Dunării s-a găsit o urnă ce mai conţinea câteva urme de cenuşă şi care a fost atribuită culturii Verbicioara
(fazele I-li).

Lit.: Crăciunescu

1 996, 43, 45, pl. VIl/3 ; idem 1 998, 1 16, 1 1 8, pl. I, IV; idem 1999,

44.

248. TISMANA
JUDEŢUL MEHEDINŢI, COMUNA DEVESEL.
Cercetare de suprafaţă. La km fluvial 906, într-un punct de pe marginea Dunării, s-au găsit fragmente ceramice de tip
Verbicioara (fazele I-li).
Lit.: Crăciunescu 1 996, 43, pl. VI/ 1 3 ; idem 1998, 1 1 5, 1 1 8, pl. I, IV.

249. ŢEICA
JUDEŢUL VÂLCEA, ORAŞ OCNLE MARI.
Cercetare de suprafaţă în anii 1967 şi 1 968. De la punctul "Bogdan", pe poala dealului, până în satul Lunca, într-o zonă
unde sunt amplasate sonde, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara; în zonă s-au găsit şi fragmente ceramice de tip Glina.
Lit.: Petre-Govora 1 970, 47 1 ; idem 1976, 16; idem 1 995, 30.

250. ŢIU

JUDEŢUL DOU, COMUNA CERNĂTEŞTI.
Cercetare de suprafaţă. La nord de sat, în punctul unde drumul comunal de la Ţiu se bifurcă spre Comănicea şi
Argetoaia, au fost găsite urme de locuire aparţinând epocii bronzului (posibil cultura Verbicioara, faza III), primei epoci
a fierului, epocii romane şi celei feudale timpurii.

Lit.: Negru

1994, 65, 67, pl. 1/8, 9.

251. VÂLCELE
JUDEŢUL OLT, COMUNA VÂLCELE.
Descoperire întâmplătoare din anul 1962. Punctul "Dealul Cişmelelor" se află în partea de est a comunei, la o clepArtare de cca
700 m; acest deal domină "Valea Iminogului" şi este învecinat la nord cu pârâul Tomirului şi la sud cu "Vâlceaua
Cişmelelor"; în acest punct s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (faza IV); în zonă s-au descoperit şi materiale arheologice de
tip Coţofeni şi Chilia.
Ut.: Preda 1986, 1 17; Crăciunescu 1 998, 1 1 8, pl. m, IV; Butoi 1 999, 32.

252. VÂLCELE
JUDETUL OLT, COMUNA VÂLCELE.
Cercetare de suprafaţă în anul 1 962. Pe dealul, vecin, spre sud-est, punctului "Dealului Cişmelelor", deal care înaintează
spre est, coborând pe versantul său nordic spre "Valea Cişmelelor", s-au găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara.
'

Lit.: Butoi

1999, 32-33.

253. VERBICIOARA
JUDEŢUL DOU, COMUNA VERBIŢA.
Sondaj în anul 1937 (cu rezultate nepublicate) şi săpături sistematice în anii 1949- 1 95 1 , 1 955 şi 1957. Aşezarea principală
(A), cu expunere spre sud, se găseşte pe botul dealului din mijloc, în dreptul văii numită "La Trestie"; la câţiva kilometri de
marginea platformei oltene, la obârşia unui pârâu, bogat în izvoare, se află trei înălţimi asemănătoare care sunt separate Je
platformă printr-o podină arcuită; în aşezare s-a găsit un strat, gros de 0,90- 1 m, cu materiale arheologice care au definit

cultura VL·rbicioara; acest strat, numerotat mai întâi cu "III" şi după aceea cu "VI" suprapune un strat cu materiale
arheologice de tip Glina şi este perforat de monninte medievale; stratului în discuţie i-au fost atribuite patru niveluri de
locuire (a, b, c, d); la nord de aşezare a fost găsit un şanţ care separă aşezarea de platformă; tot în zona acestei aşezări, în
apropierea unui izvor, s-a găsit un mormânt de inhumaţie, la adâncimea de 0,45 m, care avea în inventar (la umărul stâng

49
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al scheletului) un ac cipriot, lucrat din cupro şi inele de bucii. lucnde din sârml de bronz, turtită (lângă craniul scheletului);
în stratul de culturi din perioada mijlocie a epocii bronzului. la adâncimea de 0,80-1 m, Hl glsit o urni cu capac ce
conţinea oase calcinate; la adâncimea de 0,40 m s-a gisit o al1i umi cu oase calcinate; în şantul de apArare s-a glsit un inel
de bucii din aur; aşez.arca a fost încadnd în fazele I-V, mormântul de inhumaţie în fau I, mmmintele de incineraţie în
fazele II-m şi inelul de bucii din aur în faza V.
Lit.: pentru aşeme: Berciu ş. a. 1950, 103-107; idem 1951, 229, 232, 239-242, fig. 9-12, pl 1-11; idem 1952, 149-154, fig. 6,
8-IO, 1 1/1-2; 12, 13, 29/1-3; Berciu 1954, 352-353; Berciu ş. a. 1957, 179-184, fig. 1-4; Berciu 1961, 227, 229, 23 1-233, 235238, fig. 111, 2, 4-7; 2; 3; idem 196la, 123, 128-134, 144, 149, 151-153, 155. 1 58, pl I, fig. 1/1, 2, 4-7; 2, 3, 4/1-9; 5, 6, 7/1-5;
1 1, 12/1-6, 1 1 ; 13/6; 17/3, 4, 6; 18/4; Morintz 1978, 22-23, 26-27, 61, fig. 8-IO; Crlciunescu 1998, 1 18, pi. I,_11, IV; pmtru
monnântul de inhumaţie: Baciu ş. a. 1950, 106; Berciu 1961, 233; idem 196la, 145-147, fig. 15; Morintz 1978, 26;
Cnlciunescu 1999, 43; pentru mormintele de incincnţie: Baciu ş. a. 1950, 106; idem 195 1, 241, fig. IO (în josul paginii şi în
stânga); Berciu 1961, 233; idem 196la, 145-147, 153, fig. 4/8, 9; 114; Moriatz 1978, 26, fig. 9/2, 9; Cnlciunescu 1999, 43;
pentru piesele de bronz din invCD1arul mormântului de iolnJJDaţie: Berciu ş. a. 1950, 106; Bc:rciu 1961, 231; idem 196la, 146,
159, fig. 16/1-2; Morintz 1978, 26; Crlciuncscu 1999, 43; pentru inelul de bucii din aur: Berciu ş. a. 1951, 241, fig. IO (în
. josul paginii şi în dreapta); Baciu 1961, 236; idem 196la, 145, 155, fig. 14/3; 16/3.

254. VERBICIOARA
JUDEŢUL DOU, COMUNA VERBIŢA.
Săpături sistematice în anii 1949, 1950 şi 195 1 . Aşez.area B se glseşte pe înilţime.a de la est de aşez.a.rea A; în zona
acestei aşezAri s-a gisit şi un topor de bronz; în literaturi sunt foarte puţine informaţii despre aşu.area B; este foarte
posibil ca printre materialele arheologice, date ca praveoi:nd de la Verbicioara, multe sl fi fost descoperite în aşezarea
B; aşe:zarea (?) a fost încadrată în fazele I-V iar toporul de bronz, în faz.a I.
Lit.: pentru aşez.arc: Berciu ş. a. 1950, 103-104; idem 195 1 , 232; idem 1952, 1 52; Bcrciu 196 1, 236; idem 196la, 150;
probabil şi mare parte din literatura de la aşez.arca A deoarece D. Berciu nu a tlcut, în totalitate, referiri concrete la
fiecare aşezare; pentru toporul de bronz: Bcrciu ş. a. 1952. 152; Bcrciu 1954, 352-353; idem 196 1, 236, fig. 113; idem
196la, 128, 149-1 50, 159, fig. 113.

255. VERBICIOARA
JUDEŢUL DOU, COMUNA VERBIŢA.
SipAturi sistematice în anii 1949, 1950 şi 195 1 . Aşez.area C se glseşte pe înllţimea de la vest de 8fC™'Cll A; s-a glsit un
strat de culturi., atnbuit culturii Verbicioara (fazele I-V), care suprapune UD altul cu materiale abcologice de tip Glina,
Coţofeoi şi Sălcuţa IV şi este suprapus de stratu.I vegetal în care s-au descoperit trei fragmente: ceramice hallstattiene şi
unul de epoci La Tene.
Llt.: Berciu ş. a. 1950, 103; idem 195 1 , 232; idem 1952, 149, 1 54, 156, fig. 30; Bcrciu 1 954, 252-253; probabil şi mare
parte din literatura de la aşu.area A.

256. VERBIŢA
JUDEŢUL DOU, COMUNA VERBIŢA
Cercetlri de suprafaţl şi sondaje în anul 1950 şi slplturi sistmutic.c în anii 195 1 , 1956 şi 1957. ln pct. "La E�"
care se află pe coasta de sud a dealului Eleşteului care este tliatl de şoseaua Verbiţa-Plen.iţa, la sud de şosea. în pantă ti
la piciorul ei, s-a glsit o aşa.are de tip Vcrbicioara (fazele I-V dupl G. Criciunescu şi fuelc Ill-V după D. Berciu şi S.
Morintz); s-a glsit un strat care arc pe alocuri o grosime de 0,60 m, iar în alte plrţi este distrus complet; acest strat
suprapune un altul cu materiale arheologice de tip Sllcaţa şi este suprapus de un strat cu materiale arheologice
hallstattiene târzii; mataialele de tip Vcrbicioara, tirQpurii, f8ZJl m (Morintz 1978, 61), sunt mai puţine decât cele târzii;
în aceastl aşez.arc s-a glsit şi ceramici de tip Gârla Mare.
Llt.: Berciu ş. a. 195 1 , 242; idem 1952, 157, 159-160, 162- 163, fig. 1 8, 3 1 ; Bcrciu 1954, 353; idem 1959, 76-77, fig. l ;
idem 1959a, 85-86; idem 1 96 1 , 227; idem 1976, 1 71 ; Morintz 1 978, 23, 6 1 ; Criciuncscu 1998, 1 1 8, pi. I-IV.

257. VIERŞANI
JUDEŢUL GORJ, COMUNA JUPÂNEŞTI.
Săpături sistematice în anii 1988, 1989, 1991-1993. ln pct. "Poarta Luncii", pe lotul agricol al ţăranului Sârbu
Constantin, pe una din terasele superioare ale râului Gilort, s-a glsit o aşezare de tip Verbicioara (faza IV); s-a
descoperit un strat de culturi, la adâncimea de 0,24-0,52 m. care este suprapus de plmâDtul arabil şi suprapune solul
viu; în aceastl aşez.arc s-a glsit şi un celt de bronz.
Lit.: Calotoiu 1990, I07-108; idem 1994, 7-17, 20, harta, fig. 1-12; pi. I-V; planşa cu aspectele de slpltură; idem 1996,
49-52, fig. l ; idem 1997, 30; Crăciunescu 1998, 1 1 8, pi. IIl, N.

258. VIIŞOARA MICĂ
JUDEŢUL DOU, COMUNA DRĂGOTEŞTI.
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Cercetare de suprafaţă în anii 1970 şi 197 1 . La intrarea în sat, lângă podul de peste Teslui, pe terasa puţin ridicată, s-au
găsit fragmente ceramice de tip Verbicioara şi Glina.
Lit.: Nica 1972, 2 1 3 ; idem 1982, 107; idem 1996, fig. l .
259. VLĂDAIA
JUDETUL MEHEDINTI, COMUNA VLĂDAIA.
Pe teritoriul localităţii s-au găsit materiale arheologice de tip Verbicioara (faza IV).
Lit.: Craciunescu 1998, 1 1 8, pi. III, IV.
,

.

260. VLĂDEŞTI
JUDEŢUL VALCEA, COMUNA VLĂDEŞTI.
Săpături sistematice în anii 1958 şi 1960. Punctul se află la 200 m spre vest-nord-vest de oraşul Rm. Vâlcea, pe stânga
şoselei ce merge spre Olăneşti, în curtea Fermei de Stat, pe terasa din stânga râului Olăneşti, pe o mică ridicătură
naturală, ale cărei pante coboară lin spre nord, vest şi est; panta sudică a fost tăiată complet de ape; în acest punct s-a
găsit o aşezare de tip Verbicioara (fazele III-V); s-a descoperit un strat de cultură, gros de maxim O, 60 m, care
suprapune pământul viu şi este suprapus de solul arabil; au fost observate două niveluri de locuire.
Lit.: Popescu 1959, 146; idem 1 96 1 , 137; Berciu ş. a. 1 96 1 , 1 3 1- 1 34, fig. l , 2; Berciu 196 1 , 227, 236; idem 196 l a, 127,
1 3 1 , 1 52, 1 54 (nota 64), 1 55, 1 6 1 , fig. 7/6; 10, 1 7/5; 1 8/1-3; Berciu 1976, 1 7 1 ; Morintz 1 978, 68, 70, fig. 36/6-9; Nica
1982, 1 14; idem 1 996, 22, 26; Craciunescu 1998, 1 19, pi. III, IV.
261. VULTUREŞTI
JUDEŢUL OLT, COMUNA VULTUREŞTI.
Cercetare de suprafaţă în anul 1 970 şi sondaj în anul 1 972. în pct. "Ogradă", în marginea de vest a localităţii, pe terasa
stângă a pârâului Recea, s-a găsit o aşezare de tip Verbicioara (fazele IV-V); s-au descoperit depuneri de locuire ce
alternează cu niveluri de alunecări pe pantă; din aşezare provine şi un celt de bronz,
Lit.: Berciu 1976, 1 7 1 - 175, fig. 1 , 2/1-7; 3/1 ; 4/1 , 3 , 4; 5/1-7; Morintz 1978, 65, 67, fig. 38/2; 39/1-3; Nica 1982, 1 14;
Lazăr 1998, 29; Craciunescu 1998, 1 19, pi. III, IV; Butoi 1 999, 35.
262. ZĂVIDENI
JUDEŢUL VÂLCEA, COMUNA PRUNDENI.
Cercetare de suprafaţă. Pe poala dealului Zăvoiaşu şi în continuare la poala dealurilor până la Drăgăşani s-au găsit
fragmente ceramice de tip Verbicioara (faza V).
Lit.: Petre-Govora 1995, 5 1 ; Craciunescu 1998, 1 19, pi. IV.
263. ZLĂTĂREI
JUDEŢUL VÂLCEA, COMUNĂ SUBURBANĂ A ORAŞULUI DRĂGĂŞANI.
Descoperire întâmplătoare. În curtea bisericii s-a găsit o ceaşcă de tip Verbicioara (faza III).
Lit.: Petre-Govora 1 995, 49.
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Puncle in care au fmt � ....mie .a....41giroe de tip Vabirc:icma sm are m fmt incadrab: in
epoca bronzului mijlnriu � 1irziu..
Puncle in are a fmt dep upoiti m:MDil::ă de tip Gomca-Odq1i � Vahicicaia (fazde 1-fil).
Puncle in care a fmt •b''*'iii m:•11id de tip Vabicioaa (fazde IV-V).
Puncle in care au tmt dep upailie D11•11wi1s de i->no+: de 1ip Vabicicaa (&zde 1-IU).
Puncle in care aps piese de md:d S111 depuilie � an: au fmt int;w•• in epoca broozului mijlociu şi
târziu sau au fmt mibuilc cullurii Vabicioma.
NEUE ERGEBNISSE DES � DE.R. VERBICIOARA- trnl.TIJR
ZUJSAMMEJNIFASSUJNG

Diese Arbeit. die alle w:aoOO-lw he Ew•lrdu115rn des Vabicioa•TJPS ..s clcm npnănisdlen Gcbiet
bietet einen Oberblick in Bc:zug ..rdie EWlcoz: diicsl:r' n.1n ••uogc" dun::h Publiblional,, Slandortvmcilung
und ihre Kennzeichen.. Katcgcaieo uml ihn: Brdn111!1•1,1oget• n:bllm: Chu� uml ibn: Syocbmnisation mit anden:n
fruheren und spătereo Entdeotmogcn.
Bezuglicb der Qualitât der Foudamg wunlre f�. dai wir .... 34 &*lrdimgm cin Minimum voo
Informationen in Hinblick auf clic l..ag.e der ma1111igt1••N:hm Sitmrion laba.I,, die om Anphm zor Didre der
Kulturscbichten. der Răcbe der Sinlluugm 111111 di:r Td"e,, wo die Mdlc:rillim des Vabicicma-Typs adclo;b wunle,,
enthalten. Fur 37 Fntdccknngm ilt .... clie Sdlil::lllm-odc � olme andcre Eiozelbeiteo
dargestellt. und in 55 Puobe simi Ei*h••p• des Vahirciomt-Typs awălm,, obne fut;.11161rJkn, in wdcbeo Pbasm
das archeologiscbe Material eiugeorclmt winL
In Beriicksicbtiguog einl:I' Liml•••inn dea geugt41rioN:Icu Rdidhneo,, auf daw:n diese Sic:dhmgen
aufgestellt sind. und dm Plm, wo die ICamiit :ms dâcsm. SieM•11agcn eingcunb:t tit. baben wir bcscblom::o. dai 43
Punkte mit Keramik aus dm ftUbm::o Plm ( 1-111) di:r V�•a -Kullm gqpMlhcr 34 Punb: mit Kaamik aus dm
spateren Phasen (IV-V) dcnelbm Kulbm' in dm "'ofliwa"' Zmw:n ( nialrige T� uod Aum) liegeo. W-1r
haben auch beschlossen. da& ...- 19 Punbe mit Kaamik iBIS dea firUhc:n::n Plrnm � 44 Punkb: mit Kaamik
aus den spateren Pbasco in dm "'boben"' Zam::n (Vmgcbirge tmd Ta !IOllămh) liegm..
Aufgruod der lnfw:maticwu,, clic n in di:r .L.ilmllm fillllcn,, S1ldlm n fat,, dai der Duach:hnitt der Didre
des Wohnniveaus aus dm ftUbm::o Plrasm-da' Gomi:a-Odq1i-Asp:b rinscNieltich oda' oick-zwisdlen 0,40-0,50
ermilk Dieser Wert ist dc:ndbe auch fiir' clm; JNm:ms di:r spălam. Plmm; h:inc,, wun dm se.bon genanntm Siedhmgm
stellt eine Schichtemeihenfolge ader cin Wohmiwww wm �kpd;t bis Zlll" liinth:o Pbase der
Verbicioara-Kultur dar.
Wir bemcd:en., da& clic Kaamik des Vahii *••TJPS,, clic in dm zweilm. Pbne eiugcu:dod wunle,, wunle
mehr in Verbindung mit der Kaamik des �TJPS,, ..t mit der Kmmik ms cb a*2l Pbase als mit der
Keramik aus der dritteo Pbase a•liled• I:>iaie Sache zicigl: um; die E:rislmz cincs cinhc:idicbm kcramisrcbm Aspekts.
der sicherlicb den Gomea-Orlqti-Aipdl ...i clic CISie PlmJC da" Vubicica•Knllm und wabncbc:inlich clic zweite
Phase umfa&t; diesa Aspc:b bedo•• ..da clic s11rfiiw:: Balfte 011nW:ns, clic iibasdnw::w•e
••• Zone der Dooau
einschlieRlich, und wahrscbeinlich clic oOtcliclM:: z.c..e cbwlhm Grhjrtrs Die &*lei '"'lgCil, wo clic Kmmik der
dritten Phase, entweda in Vabioduug mit der fiUhcn:n,, mer ohm: Jrnmrik ms dm i5pălam Plm, odCI' isoliert,, ader
in Verbindung mit der Kaamik der wlam tiiihm:n. ader i5pălam IWllmm,, ader in Vabiuduug mit der spăb:re
Keramik aber obne die, ms dm spălam l'lml:n. a•lodnl, h:db•m clic � z.c..e Oltmicm,, aha nicht clic
nordliche oder ubc:ncbwmunlae Zooe der Donm.. Ilie &*lei ...... mit spălaa" Jrmmik (1 10 Punkte). aha olme
die fruhere, bedecken die nănllicbe llăUh: ()11n1ims
Wir finden anch clic Einăsrheiwwăbcr, die dm fiiibm:n Plm der Vcrbicioua-Kultur im Siideo des
Gebietes, und die, aus dm spălam Plm im Ncadm bcig; 11wr:1111m W'IRllen.. Einc ălmliche Siluation baben wir auch im
Falie der Metallstucke odei' der I.ager, die in der uOnti:he ILil8c ()bnrirm; a•.... •• wunlc..
sammelt,
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Noi descoperiri numismatice în judeţul Dolj
Petre Gherghe
Cu

câţiva ani în urmă, mai exact

în

1 998,

pe

teritoriul satului Horezu Poienari, comuna Valea Stanciului,

judeţul Dolj, pe fosta moşie Aurel Braiel, s-a descoperit întimplla un tezaur monetar geto-dacic depozitat într-o ulcică
de pământ lucratl cu mâna'.

Numărul total al monedelor desooperite ou se ştie, iar descoperitorul a rlmas anonim. Două monede din acest

tezaur au ajuns la un distins domn care a ţinut sl--şi plstreze anonimatul, dar, a avut amabilitatea sl ne spună atât cât ştia

despre locul şi condiţiile descoperirii. si ne arate piesele şi sl De pcnnitl să le publicăm.

Din dorinţa de a cunoaşte exact locul şi contextul descoperirii � deplasat la Horezu Poienari dar nu

am

mai aflat nimic în plus.
Io aceastl situaţie prez.entăm cele doui monede şi, pentru ci

le descriem apelând la literatura de specialitate.

au

ilustraţia nu ne ajut.I prea mult, ne îngăduim să

pe revers

capul lui Zeus mult stilizat, in profil spre dreapta.
Cununa este redatl de un şir de trei, uneori chiar pmu CMlle dispuse io poziţie oblici. Io partea de deasupra se află două
şiruri paralele de globule mici şi un grup de linii saute verticale, care marcbeazl pAJUI. Faţa este foarte schematic
redatl. Se observi doar linia nasului şi uneori o linie în dreptul urechii asociatl cu proeminenţe neregulate.
Pe revers este stilizat clllreţul cu cahd la 1Ap spre dreapta. Partea superioad a corpului este redatl prin linii,
iar picioarele sunt îndoite de la genunchi şi • pu.lpeJe foarte CODDmlte. Calul stilizat, se mişel spre dreapta şi are botul
în formă de cioc de raţl. Coada este � printr-o linie frân1ă, iar coama este marcatl printr-un şir de perle.
Picioarele constau, de cele mai multe ori, din linii subţiri cu oopite triunghiulare.
Moneda numărul I an: greutatea de 13 grame li diametrul maxim de 2,5 cm (fig. 1/1). Moneda numllrul 2
cântăreşte 13,5 grame, diamelrul maxim atinge 2,6 an (fig. 112) şi este mai prost imprima1ă.
Monedele în discuţie file parte din tipul Aniooasa-� grupa Aninoasa şi sunt specifice Olteniei pentru
Cele două piese sunt lucrate din argint şi

faza târzie a monetiriei geto-dacice2.

O altă descoperire importantll s-a pmccut ia vara anului 200 1 in localda1ea Pieleşti (comuna Pieleşti), judeţul

Dolj3. Este vorba de o monedl de aur (aurcus) emisl ia vremea implntului Aurelianus (270-275) pe care o prezentlm
în continuare.
Av. IMPCAUREIAANUSAUG
Bust laureat.
R.v. VIRlU-S-ILLURI
Marş spre dreapta, purtând lance şi trofeu; la picioare un captiv.

ln catalogul The Roman Coinage, Londra, 1927 (1968), volumul V, 1, la ne. 378, p. 307, este înregistrat doar

bust spre dreapta. Din aceste considerente apreciem el moneda în discuţie este o rariantă.

1 Nu se CIDIOSC alte detalii de� vas.
2 C. Preda, Monedele getcHlacilor. Bucureşti, 1973. p. 274.
) Moneda ne-a fost prezentall in luna iunie 2001 de Mladin Iulia. studcntl in anul al Ii-lea la Faculta1ea de Istorie-Filosofie-Geografie, Seqia lslorie a
Universi1a1ii din Craiova, care ne-a informat ci piesa in discll\ÎC a fos1 descoperill imâmplllor de bunica sa. în grldina casei, cu căleva săptămâni in urma.
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2

1

Fig. I .

NEW NUMISMATIC DISCOVERIES IN DOLJ COUNTY

Abstract
lt is a presentation of two Geto-Dacian coins belonging to the Anmoasa-Dobreşti type, the Aninoasa group,

recovered from a treasure discovered by chance in the Horezu-Poienari village, in Valea Stanciului commune, as well

as

an aureus issued during the reign of Emperor Aurelianus (270-275), discovered by chance in Pieleşti village, Pieleşti

commune, in Dolj County, Romania.
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Datarea piesei o facem între 323-3 1 3 î. Hr. ultimul an corespunzând marii răscoale a tracilor şi grecilor
împotriva lui Lisimah, perioadă în care se pierde încrederea în moneda acestui conducător ce ducea o politică ruptă de
realitate, distrugând liberalismul pieţei făurit de Alexandru cel Mare.
Piesa nr. 2 este o drahmă, piesă divizionară destul de rară care prin iconografia de pe revers aminteşte de un
stil oriental adaptat cerinţelor locale.
Zeitatea ce stă pe tron are veşminte ce-i acoperă tot corpul, este cu capul întors stânga, cu diademă, iar corpul
văzut din faţă (model egiptean).
Titlul argintului destul de ridicat cât şi imaginea pieselor vine în sprij inul încadrării lor între primele emisiuni
dacice de inspiraţie vestică.
De altfel şi moneda de tip Prundu-Ji9ea o putem încadra cronologic alături de piesele de tip Larissa, piese care
la rândul lor, după ideile exprimate la un simpozion de numismatică ţinut la Craiova, le încadrez în jurul anilor 365-357
î.Hr., limita superioară fiind data când este bătută tetradrahma tiranului Alexandru din Pherai5 şi cea a lui Philip al II
lea6, 357, data când este ucis Cotys I şi se destramă Regatul Odris în trei părţi.
Această monedă cu chip uman văzut din faţă este o continuatoare a monedei oraşului lstros şi se încadrează ca
monedă de război, monedă folosită la plata mercenarilor, dacii folosiţi în războiul dus de armata lui Cotys I.
De altfel după stilul de realizare al acestor piese, tipul " Larissa-Apollo-Bendis", tipul "Prundu-Jiblea" le putem
data ca fiind contemporane cu tezaurele descoperite la Poroina, Vraţa, Craiova etc.
Prin numărul mic, calitatea şi concepţia imaginii, materialul cu titlul ridicat, înclin să cred că inspiraţia acestor
monede vine din partea populaţiei învecinată cu Marea Adriatică şi executată de toreuţii de la curtea regelui Cotys I,
tracul Egbeas având cele mai multe şanse să fie acest meşter prin stilu-i schematizat, imaginea omului într-o viziune
mai primitivă, realistă, redând cu claritate detalii ale îmbrăcămintei sau ale chipului dar negând organicitatea structurii
corporale caracteristică artei greceşti, opunându-i propriile sale norme estetice.
Piesa numărul 3 este bătută cu o matriţă uzată iar flanul monetar este realizat dintr-un argint cu titlul foarte
mic.
Prin publicarea acestor piese aduc o modestă contribuţie la semnalarea unor descoperiri izolate ce în ansamblu
pot întregi unele aspecte de circulaţie monetară greu de imaginat din cauza numărului mic al monedelor descoperite.
Interesant ar fi de ştiut dacă monedele găsite izolat, sau tezaurele, puţine câte se cunosc, sunt alăturate
mormintelor şi ce natură au acestea (înhurnaţie sau incineraţie), frecvenţa putând fi explicată şi în acest mod.

DACIAN COINS IN THE PERSONAL COLLECTION
Abstract
In this article the author presents four coins from his own collection found in the area of Oltenia.
Some of them look like the original coins belonging to the king of Phoenia, Petaos and some other, original
ones belong to Alexander Macedon or to different other kings, with on interpretation of the image in a Dacian style.

s

6

David
David

R. Sear, Greek coins and Their values, volume I, Europe, p. 2 1 1 , fig. 2209, Ed. Seoby Animprint. of. B.T. Bats ford. Ltd. London.
R. Sear, Greek coins and Their values, volume II, Asia and Africa, p. 620, fig. 6692, ed. Seaby Animprint. of. B.T. Batsford, Ltd London.
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O nouă diplomă militară

privitoare la provincia Dacia Inferior
Constantin C. Petolescu

ln numărul. precedent al acestei revfste, prezentam un stadiu al studiilor privitoare la întinderea şi organizarea

provinciei Dacia Inferior' . O nouă diplomă militari, aparutl recent în comertuI de antichitlţi din Germania, ne aduce
ştiri noi privitoare la organizarea şi armata acestei provincii.
Este vorba de două tlbliţe de bronz, probabil încă nedesfllcute (legate)
Prllhistorische Staatssammlung. Două excelente fotografii

(dar

(13,7

x

10,5 cm); păstrate la Miinchen,

numai feţele exterioare - extrinsecus - ale celor două

tlbliţe) sunt publicate în catalogul unei expoziţii arheologice de la Rosenheim (Ostbayern)

2000)2•

( 1 2 mai

-

5

noiembrie

Tabella I extrinsecus:

5

10

15

20

lmp(erator) Caes(ar) divi Hadrianif(ilius) divi Tra
iani Parth(ici) n(epos) divi Nervae pron(epos) T. Ae
. lius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius
pont(ifex) max(imus), tr(ibunicia) pot(estate) VIIII imp(erator) II co(n)s(ul) /IIIp(ater) p(atriae)
equit(ibus) el pedit(ibus) qui milit(averunt) in alis III el
numer(o) equit(um) Illyr(icorum) et coh(ortibus) VIII/ quae appel(lantur)
I Astur(um) el Hisp(anorum) el I Claud(ia) Gall(orum) Capit(oniana) el I
Fl(avia) Commag(enorum) sag(ittariorum) el I Bracaraug(ustanorum) el I Tyrior(um)
sag(ittariorum) el I Aug(usta) Pac(ensis) Nerv(ia) Britt(onum) (milliaria) et I Hisp(anorum)
vet(erana) et II Fl(avia) Numid(arum) et II Fl(avia) Bessor(um) et II el III
Gallor(um) el sunt in Dacia Infer(iore) sub Ulpio Saturnino quinis el vicen(is) plurib(us)ve stip(endis) emer(itis) dim(issis) hon(esta) miss(ione) quor(um) no
min(a) subsc(ripta sunt) civ(itatem) Rom(anam) qui eor(um) non hab(erent)
ded(it) el conub(ium) cum uxor(ibus) quas tune hab(uissent)
cum est civ(itas) i(i)s dat(a) aut cum i(i)s quas pos(tea)
duxis(sent) dumtaxat singulis
a(nte) d(iem) XIV K(alendas) Aug(ustas)
Cn(aeo) Terentio luniore L(ucio) Aurelio Gallo co(n)s(ulibus)
ex numer(o) equit(um) /llyric(orum)

ex sesquipliclar(io)
Cocae Tyruf(ilio) Sardic(a)
Descrip(tum) et recognit)um ex tabul(a) aerea
quaefixa est Romae in muro post
25 templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam
Tabella II extrinsecus

Severi
P. Atti
L. Pulii
Daphni
M. Servili Getae
1 C. C. Petolescu, Provincia Dacia Inferior (Malvensis). Discuţii şi ipoteze, în OlteniL Studii şi comuniclri. Arheologie - Istorie, 12, 2000, p. 74-79.
2 Die Romer zwischen Alpen und Nordmeer. bvilisatorische Erbe einer ewoptJischen Milil/Jnnaclll, Rosenheim 2000, p. 337, nr. 41 (firi lecturi;

autorul fişei: B. Steidl): «Die zwei Bronzetafeln (L. 13,7 cm; B. 10,S cm) sind in Zentrwn doppet gelocht und mittels Bronzedraht verbunden.

Entlassungsurlcunde mit Burgerrechtsverleihung ftlr Coca, Sohn des Tyrus aus Serdica-SofiL Coca diente mindcstens 25 JahR in einer berittenen
Spezialeinheit, dem numents equitum Ilyriconun. Zuletzt bekleidete er den Rang eines sesq11iplicari1ts, der eineeinhalbfachen Sold bezog.
Stationiert

war

die Einheit in der Provinz Dacia Inferior (Rumanien), die zum Zeitpunkt der Entlassung unter dem Befehl Statthalten Ulpius

Satuminus stand».
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Dintre comandanţii acestei trupe, inscripţiile se mai referi la doi anonimi: unul într-o inscripţie fragmentari de
la Ephesus (probabil din timpul lui Septimiu Sever)11, alta de la Germisara (din anii 200-201)19•
O inscripţie de la Serdica mai menţioneazl un veteran: M. Aurelius Teres, veteranus a ala I Astrorom (sic),
natione Bessus; daci criteriul datarii pe baz.a praenomen-ului şi nomen-ului funcţioneazl şi în acest caz, el pare sl-şi fi
efectuat serviciul militar în jurul anului 2oo2°.
Ala I Claudia Gollo,.,,,.
, Capitonlana. Se pare ci unitatea de galii îşi trage de asemenea numele de la un
comandant al ei, menţionat de o inscripţie de la Chieti (Teate Marrucinorom, Italia, regio IV): C. Herennius T. f(ilius)
Capito, trib(unus) milit(um) III, praef(ectus) alae, praef(ectus) veteranorom, proc(urator) luliae Augustae,
proc(urator) Ti. Caesaris Aug(usti), proc(urator) C. Caesaris Aug(usti) Germanici21•
Prima menţiune a acestei unitlţi pare a fi în diploma militari de la Salsovia (Moesia Inferior) din anul 9722; în
mod sigur, ea apare în anul 1 05, între trupele Moesiei Inferioare: I Claudia Gallorom23•
Este posibil sl fi participat la rlzboiul cu dacii al împlratului Traian, rlmânând în teritoriul cucerit la nord de
Dunlre; din aceastl perioadl pot data ştampilele A(la) CL(audia) descoperite în castrul de la Sllveni24•
ln diplomele militare din 130, 140 şi 146, trupa apare între trupele Daciei Inferioare. O atestl în aceastl
provincie ştampile tegulare descoperite la Boroşneul Mare: ALA GAL(orom)25 şi la Reci: AL(a) GAL(orom}26•
Se presupune ci aceastl unitate (ori o fracţiune a ei) a fost trimisl în Mauretania Caesariensis pe timpul lui
Septimiu Sever, unde apare un Helvius Crescens, dec(urio) al(ae) I Cl(audiae) Kapit(onianae}2'.
Cu timpul, în aceastl trupi ,,gallicl" au p1truns şi elemente locale; astfel, o inscripţie de la Roma ne
informeazl ci un Aurelius Antonius, curat(or) eq(uitum) sing(ularium) d(omini) n(ostri), nat(ione) Dac(us), fusese
allectus u. ala Gallorum21: deci transferat din trupa de cavalerie situatl pe cursul Oltului în formaţiunea de gardl
imperiali cllare.
Ala I Hispono,.,,,,._ S-a presupus ci aceastl unitate ar fi aceeaşi cu trupa staţionatl în perioada Augustus
Tiberius în Germania29, apoi la Aquincum în Pannonia30• Ulterior, probabil pe timpul împlratului Domitian, a fost
transferat! în Moesia, în vederea rlzboiului cu dacii31•
Dupl cucerirea Daciei, a rlmas în armata de ocupaţie a provinciei Dacia Inferior, cum rezultl din diplomele
militare din 129, 130, 140 şi 146. Garnizoana ei a fost în castrul de la Sllveni, unde o atesta ştampile tegulare32• Pe
timpul lui Marcus Aurelius şi Lucius Verus, este menţionata de inscripţiile de la Sevilla33 şi Mactaris34, având în frunte temporar, cu titlul de praepositus - pe Sex. Iulius Possessor. O inscripţie (spartl în circa 260 de buclţi; reconstituit! de
Gr. Tocilescu) pare sl indice ci aceasta trupi a construit în anul 205 castrul de piatrl35 • Din acelaşi an, o inscripţie
menţioneazl construirea unei basilica36; pe aceastl pllcu11, precum şi pe alt fragment (spart la rându-i în mai multe
buclţi)37, unitatea poartl supranumele Antoniniana, primit de la împlratul Caracalla. Cea mai recenta epigrafl databili
este un altar (spart în 54 de fragmente) descoperit în principia castrului de la Sllveni, dedicat lui Filip Arabul şi fiului
slu, pe care a fost reconstituit cu multi probabilitate numele alei I Hispanorom31• Aceastl trupi mai este menţionata pe
un altar dedicat lui So/, unde pare a purta epitetul piafulelis39•

li

cn., III, 6075 (• n.s, 1 366; IDRE, li, 378).

" Cil., III, 393 (• IDR, 111/3, 233).

211

IDRE, li, 3S3.

21 AnnEp, 1 941, IOS.
22 Cil., XVI, 4 1 .
23
N

Cil., XVI, SO.
IDR, li, S2S.

26

IDR, 111/4, 3 1 5.

25 z. Szekcly, SCIV, 26, 197S, 3, p. 344, fig. 211 (dar rtstumatl); Annf:p, 1 974, S65 a; IDR, 111/4, 326-327.

27 CIL, VIII, 8828 (• 20633; Il.S, 6889); cf. M. P. Spcidel în voi. /n memorialii C. Daicoviciu, Cluj, 1 974, p. 378 (AnnEp, 1 97 1 , 533).
21 CIL, VI, 3 1 9 1 (• ILS, 2205; IDRE, I, SO).
19 W.Wagncr, op. cit., p. 44 (cu indicarea surselor bibliografice).
lD Cil., III, IOS 1 3-IOS 14.
31 Doi veterani ai acestei trupe sunt amintiti în inscriptiilc Cil., 111, 1 2361 şi 1 2378.
.

32

IDR, li, S26.
CIL, li, 1 1 80 (= ILS, 1403; AnnEp, 1965, 237; IDRE, I, 179).
34 AnnEp, 1983, 976 (= IDRE, li, 435).
35 CIL, III, 1 3800 (• IDR, li, 496).
16 IDR, li, 499.
37 CIL, III, 1421617 (= IDR, li, 498).
31 IDR, li, SOO.
39 IDR, li, 5 I O.
33
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Din castrul de la Slăveni mai provin trei piese epigrafice, atribuite aceleiaşi unităţi: un basorelief menţionând
un collegium dupl{ari}orom40, un fragment de altar menţionând un ses(quiplicarius/ 1 , precum şi un fragment de relief
dedicat unei divinităţi tot necunoscute de un alt sescupluc[arius}42; aceşti duplicarii şi sesquiplicarii făceau parte dintre
gradaţii (principales) alei şi se aflau în rang imediat sub decurio43•
Cohors

I Bracaraugustanorum. Unitatea a fost recrutată în Hispania, probabil pe timpul lui Augustus. La

început a staţionat în Dalmatia; din acest timp datează comanda lui Ti. Claudius Claudianus asupra acestei unităţi44•
Ulterior este atestată în Moesia Inferior: în diploma militară din 14 august 9945 şi probabil în fragmentul de

diplomă de la Adamclisi datată ante 1 1 446• După cum a sugerat B. Gerov, în diploma din 2 aprilie 1 34 este menţionată o
unitate diferită, cohors I Bracarom41•
În diplomele menţionate din 1 30, 140 şi 1 46, cohors I Bracaraugustanomm este menţionată în Dacia Inferior.
Către 1 68- 1 70, P. Aelius Marcianus, prefectul cohortei I A ugusta Bracarum�". cumulează, cu titlul de praepositus, şi
comanda trupei numeros Illyricorom, care staţiona în castrul de la Hoghiz. Pe baza ştampilelor COH I BRAC, unitatea
a staţionat în castrul de la Breţcu49•
Cohors

I Augusta Nervia Pacensis Brittonum

milliaria. Unitatea este menţionată în diplomele din anii 1 30,

140 şi 1 46.

N. Gostar îi atribuia o ştampilă descoperită la Buridava (Stolniceni): CO(ho)RS

M (illiaria) B(rittonum/0•

Tot

ei i se poate atribui ştampila CIB de la Slăveni (din castru şi termef1 • D. Tudor o identifica, de asemenea, cu cohors I
F. M. Bryttonum Malvensis,
Brittonum milliaria

menţionată de o binecunoscută inscripţie de la ThessalonU:�2, precum şi cu cohors I Aurl:'!ia

de la Bumbeşti53• N. Gostar considera că este vorba de trei unităţi diferite�4• După părerea noastră,

epigrafele de la Stolniceni şi Thessalonic se referă la cohors I A ugusta Nen-ia Pacensis Brittonum milliaria, dar la
Bumbeşti este vorba de o unitate diferită.

Cohors li Flavia Bessorum. Unitatea, creată în epoca Flaviilor, apare în armata Moesiei Inferioare în anul 1 05 55 •

A luat desigur parte la războaiele dacice; din acest timp datează probabil ştampilele descoperite la Stolniceni, îndeosebi în
therme: COH II FL BES 56; un alt fragment de ştampilă provine de la Bârseşti, din apropiere57• Unitatea este menţionată şi
în castellum de la Rucăr, datând din timpul lui Traian, cum arată ştampilele de tipul COH II FL 858•
După reorganizarea provincială de la începutul domniei lui Hadrian, unitatea rămăne în cadrul provinciei

Dacia Inferior, unde o atestă cele trei diplome militare din anii 1 29, 1 30 şi 140. Probabil acum a fost mutată pe cursul
superior al Oltului, la Cincşor (jud. Braşov), unde o atestă ştampilele tegulare: C II F 8�9; aici L. [Car]vilius Rusticinus,
praef(ectus) coh (ortis) II Fl(aviae) Bess(orum),

ridică piatra de mormânt a fratelui său Carvilius [Se]cun[dinust°. Pe

timpul lui Marcus Aurelius, T. Ant. CI. Alfenus Arignotus, prefectul cohortei II Flavia Numidarum, staţionată în castrul
de la Feldioara, din apropiere, a cumulat, cu titlul de praepositus, şi comanda cohortei II Flavia Be.uorom61 •
Tot acestei unităţi i se pot atribui ştampilele CIIII8ES (ligatura E+S) descoperite la Olteni62, eventual şi aplica
de brom cu inscripţia punctată CANDIDVS (centuria) MAXIMl63•

"' IDR, 11, SOS (= AnnEp, 1 %3, 1 2S).

41

IDR, li, S06.

42 IDR, 11, S07; cf. I. I. Russu, SCIVA, 28, 1 977, I , p. 98.
43 A.

44
43

v.

Domaszewski, Die Rangordn11ng tles riimischen Heere.�!. ,

KOln-Graz,

1 967, p. S3-S6.

CIL, III, 1 773 (= ILS, 324S).
CIL, XVI, 44.

"" CIL, XVI, S8.

47

Klio, 37, 1 9S9,

4•

IDR, 111/4, 336-338.

p.

204-20S.

4" CIL, VIII, 93S8 (= ILS, 2738; IDRE, li, 464)
�· CIL, III, 1 42 1 6, 2S (= IDR, li, 560); cf.

N. Gostar, Arh. Mold„ 4,

1 966, p. 1 82- 1 83.

� 1 IDR, li, S27.
�2 CIL, III, 1 3704 (= ILS. 9009; IDRE, li, 3S7).

�' CIL, III, 1 448S a ( = ILS, 9 1 79; IDR. 11, 1 74).

�· N. Gostar, loc. cit„ p.

1 83 .

�� CIL, XVI. SO.

''' IDR. 11, S61 -S62; Gh. Bichir. Thraco-Dacica, 6, 1 98S. p. 9S-99.

�-

IDR. li. S7 I .

'' IDR, 1 1 . 607.

�·

IDR, 1 11/4, 1 8 1 .

"'' IDR. 11 1:4, 1 7 9 ( = AnnEp. I CJ7 1 , 379).
• 1 IDRE, li. 383 \= ILS. 88S3)„
•2 JDR. l ll.'4, 3 1 8 .

•-•

I DR. 1 1 1.'4, 3 1 9.

, ..,
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Cohors I F/1111/a Commagt!norua Unitatea este menţionat! flcând parte din armata Moesiei Inferioare în
diploma militari din 13 mai 10564• Singura atestare a unor militari ai cohortei pe teritoriul acestei provincii este
inscripţia funerara a veteranului M. Iulius Tertullus, pusl la Tomis de un Mitridates (sic) (numele este iranian), mil(es)
coh(ortis) eius(dem) şi un anume Barales (nume de origine siro-semit1)65•
A luat parte la rAzboaiele cu dacii, deoarece apare menţionat! de ştampilele militare din nordul Munteniei: la
Drajna de Sus66 (unde a ridicat castrul împreuni cu detaşamente din legiunile I Italica, V Macedonica şi XI Claudia61),
Târgşor" şi Voineşti69 (în aceste doul puncte, descoperirile tegulare menţionează şi legiunea XI Claudia7°). ln anul I 05,
când apare în diploma menţionat! mai sus, trupa era probabil dislocat! la nord de Dunlre, în teritoriile recent anexate
Moesiei Inferioare.
Ulterior, unitatea a fost afectat! provinciei Dacia Inferior, cum rezultl din diplomele militare din anii 130 şi
140; o menţioneazl pe cursul inferior al Oltului ştampilele tegulare de la Romula71, Sllveni72 şi Acidava73• De
asemenea, la Slcldate (jud. Sibiu), pe cuEsul superior al Oltului, s-a descoperit un altar dedicat I(ovi) O(ptimo)
M(aximo) Dolicheno Comm[agenor]u[mj14, care poate fi pus în leglturl cu prezenţa (temporari) în aceste părţi a unui
detaşament al acestei cohorte.
ln cursul slplturilor din anul 1993 din castrul de la Câmpulung-Pescăreasa (Jidova), s-a descoperit în podeaua
unei barici militare romane o cl.rlmidl având zgâriat (în pasta crudă, înainte de ardere) numele unui soldat (miles) al
cohortei de commageni; baraca a fost incendiat! în cursul distrugerii castrului pe timpul lui Filip Arabul. Se poate deci
presupune ci trupa a staţionat în castrul de la Jidova în prima jumătate a secolului al Iii-lea; în acest caz, unii din
soldaţii care lasă însemnlri pe mai multe clrlmizi pot aparţine aceleiaşi trupe.
Prin comparaţie cu sora ei de la Micia (cohors II Flavia Commagenorum), se poate presupune ci trupa era
equitata şi era constituit! din arcaşi. Se cunosc doar doi prefecţi ai acestei unitlţi: M. Antonius Modianus75 şi C.
Betitius Pietas76, probabil din primajwnltate a secolului al II-iea.
Cohors li Gallorum. Unitatea este menţionat! în Moesia Inferior prin·diplomele din anii 99, 105 şi ante 1 1477•
A luat parte la rAzboaiele dacice, fiind atribuit! ulterior armatei Daciei Inferioare, unde apare în diplomele din 130, 140
şi 146. ln 160 şi 161, o unitate omonimi apare în Moesia Superior71; contrar opiniei altor autori (Wagner, Aricescu,
Bend, Strobel), consider ci este vorba de doul trupe diferite.
Cohors III Gallorum. ln anul 74, unitatea staţiona în Germania79• Îlnplratul Vespasian a adus-o în Moesia,
unde este menţionat! în diplomele din anii 7580, 7811 şi 8212; după divizarea provinciei, diplomele o menţionează în
Moesia Inferior, în anii 99, 105 şi ante l 14D.
A luat parte la rAzboaiele dacice, rlmânind probabil în contingentul moesic stabilit la nord de Dunlre, pe Olt.
ln diplomele din anii 129, 130, 140 şi 146, cohors III Gallorum este menţionat! în Dacia Inferior. O ştampilă a acestei
trupe, COH m GA{al.], s-a descoperit la !oneştii Govorii1'', unde unitatea pare a fi staţionat pini pe timpul domniei lui
Marcus Aurelius. Aceasta pare sl rezulte şi din studiul carierei lui Sex. Iulius Possessor, prefect al acestei cohorte, care
a cumulat, cu titlul de praepositus, comanda altor doul unităţi: ala I Hispanorum (vezi mai sus; laglrul la Sllveni) şi
numerus Surorum sagittariorum (lagărul la Romula), îndeplinind şi sarcina de curator civitatis Romulensium
Malvensium15•
64

CIL, XVI, SO.
ISM, li, 1 76 ( AnnEp, 1938, 6).
M CIL, III, 1 23SO ( IDR, li, 603).
67 IDR, li, 600-602.
11 Descoperin: incditl; informatic M. Lichiardopol (Ploieşti).
" M. Bldcscu, SCIVA, 32, 1 98 1 , 2, p. 291-292.
70 IDR, li, 606 (Tirgşor); M. Bldcscu, /oe. cit., p. 291 .
71 CIL, III, 8074, 14 c; IDR, li, 382.
72 IDR, li, S28.
73 CIL, III, 8074, 14 d; IDR, II, SS I .
74 IDR, 111/4, 86.
" CIL, VI, 3S04 (Roma).
76 CIL, IX, 1 1 32 (= IDRE, I, 1 06).
77 CIL, XVI, 44, SO şi S8.
711 CIL, XVI, 1 1 1 ; RMD, SS.
"" CIL, XVI, 20.
•1 RMD, 2.
11
CIL, XVI, 22.
12 CIL, XVI, 28.
ll CIL, XVI, 4S, SO şi S8.
"' IDR, li, SSS.
•! IDRE, I, 1 79: li, 43S.
65

"'

•

73

https://biblioteca-digitala.ro

Ulterior, unitatea este atestată pe segmentul transilvănean al Oltului, la Hoghiz. Nu ştim când a sosit aici:
inscripţia pe o bază de statuie dedicată împăratului Hadrian pare a fi pusă de un centurion din legiunea XIII Gemina, iar
nu de un prefect al cohortei III Gallorum"6• Cohorta de galli este sigur atestată la Hoghiz pe timpul domniei comune a
lui Marcus Aurelius şi Commodus"'. Tot la Hoghiz, un fragment de altar păstrează numele unui Honoratus, prefect al
acestei cohorte"".
Unitatea mai este atestată de o ştampilă COH III G[
Cohors

], descoperită la Boroşneul Mare"9•

I Hispanorum veterana. La 14 august 99, trupa este menţionată (cu numele scris întreg) într-o

diplomă cu trupele Moesiei Inferioare'!(). Din papirul Hunt91 aflăm că a participat la cel de-al doilea război dacic al
împăratului Traian92; din col. II

a

acestui papir aflăm că detaşamente ale cohortei I Hispanorum veterana D (i. e.

quingenaria) se aflau Piroboridavae in praesidio (r. 27; deci în garnizoană: probabil la Barboşi, la gura Siretului),

Buridavae in vexillatione (r. 28; la Stolniceni, lângă Râmnicu-Vâlcea), tram• Dan111·i11m in expeditionem (r. 29) . .

Unitatea era equitata, cum rezultă din menţiunea în acelaşi papir a unui de[curio] şi a unor efective de călăreţi (col. IJ,
r. 1 0.23 .29.30.32); în acelaşi sens se mai pot invoca o plăcuţă de argint cu inscripţia Valerim Vali!rianus, eq (ue.1)
lihr(arius) c(o)hor(tis) I His(panorum)

ex

[v]oto pos(uit/3, precum şi o aplică, tot de argint, aparţinând unui Terent(i11.1)

dec(urio}94, ambele descoperite la Arutela (Cozia-Bivolari, pe Olt).

Cu acelaşi nume neschimbat, trupa este menţionată apoi în diplomele Daciei Inferioare din 129: I HISP
VETER, 1 30:

fi HISPAN V]E TER, 1 40 şi 1 46: I HISP VET.

Este posibil ca ştampila C(ohors) HIS(panon1m), descoperită în 1 994 în cursul săpăturilor de la Sâmbotin
(Castra Traiana), să dateze chiar din perioada războaielor dacice95; tot dintr-o perioadă timpurie par să dateze şi cele
două epigrafe de la Arutela (v. mai sus). Alte ştampile, probabil dintr-o epocă ulterioară, s-au descoperit la Breţcu:
COH HIS96, precum şi la Comolău: COH H

I )9'.

În afară de prefectul cu nume greu de reconstituit din papirul Hunt, un comandant al acestei unităţi poate fi T.

Flavius Mac[ri]nus, praef(ectus) coh (ortis) I Hispan(orum) eqq(uitatae), trih(unus) coh(ortis) II A 11g(11stae) Dac(orum)
p(iae) f(idelis) (milliariae) eqq(uitatae), dintr-o inscripţie de la Vokovar (Pannonia lnferior)9".

Cohors li Flavia Numidarum. Această unitate a fost organizată sub Flavii şi .a staţionat la început probabil în

Moesia sau Thracia: aşa s-ar deduce din prezenţa unei inscripţii bilingve (greco-latină) funerare descoperită la Sipka

(lăngă Kazanlîk, la NV de Stara Zagora), pusă de Marcus Traidaci, călăreţ din cohors II Numidarnm, unui fost călăreţ

din cohors II Bracaraugustanorum99•

Este posibil să fi luat parte la războaiele dacice. Diplomele din 1 29, 1 30, 1 40 şi 1 46 o menţionează între
trupele provinciei Dacia Inferior. Lagărul ei a fost la Feldioara, pe Olt (corn. Ucea, jud. Braşov), unde lasă ştampile în
mai multe variante: CV, COH

NVMID

şi COH

NVM ANT11JO.

Unitatea era equitata, cum rezultă din inscripţia de la

Sipka. Dintre comandanţii ei, cunoaştem numele lui T. Ant(onius) CI. Alfenus Arignotusw1, pe timpul lui Marcus

Aurelius, care cumulează temporar şi comanda cohortei II Flavia Bessorum.

"" CIL, 1 1 1, 953 (= IDR, 1 1114, 230). Cf. I. I. Russu, AllA Cluj, 1 8, 1 975, p. 50-54; C. C. Petolescu, SCIVA, 3 8 , 1 98 7 , 2, p. 1 82 ; I. Piso, ActaMN,

3711, 2000, p. 235.

"' IDR, 1 1 114, 231 (= AnnEp, 1 944, 42).

•• CIL, III, 955 ( = 772 1 ; !DR, 11 1/4 , 235); cf. H. Devijver, PME, H 24.

"" !DR, 11114, 330 .

.., CIL, XVI, 44.
91

Acest document a fost publicat initial de A.S. Hunt, Register <lfa Cohort in Moesia, în Raccolta 1/i .,critti in onore di G. l11mhro.wi, Milano, 1 925,

p. 265-272; reluat de G . Cantacuzino, Un papynL< latin relat!( ti la defense 1111 Ba.,-Dan11he. Aegyptus, 9, 1 928, p. 63-96 (articol reprodus şi in
Revue historique du sud-est de l" Europe, 5 , 1 928, p. 38-74); R.

O.

Fink, H11nt '.< Pri1/ian11m: British M11.>e11m Papynis 21151. JRS, 48, 1 958, p. 1 0:!-

1 1 6 (studiul este reprodus în volumul aceluiaşi autor: Roman Militm�· Rt'cord.' on Papvms. Philological Monographs ofthe American Philological

Association, 26. 1 97 1 , p. 2 1 7-227); R. Syme, JRS, 49, 1 959, p. 26-33; J. F. Gilliam. în Hommage.> <i All>t'rl Grenier. l i , 1 962, p. 747-756.

•2

Această datare este asigurată de mentiunea în acest papir a lui Fabius lustus (vezi în această privintă R. Syme, Dan11hian Papt'1:" Bucureşt i, 1 97 1 ,

p. 1 22 şi urm.), pe care o descoperire epigrafică i i arată ca guvernator al Moesiei Inferioare in

I 05- 1 06 (A.

Rădulescu - M . Munteanu, Dacia, N.S..

25, 1 98 1 , p. 356-358; AnnEp, 1 98 1 , 746).

•·1 CIL, l l l , 1 2602 ( = !DR, li, 582).

•• CIL, III, 1 2603 (� !DR, li. 5 8 1 ).

•• R. Avram - D. AYasiloaie, SCIVA, 46, 1 995, 2, p. 1 93 - 1 95 ( = AnnEp, 1 995, 1 305).

"" CIL. l ll. 8074. 1 7 ; IDR, l l L'4. 339.
" IDR, l ll.'4. 3 1 4 .

„

C I L . I II, 1 0255 ( = 64 50

=

! O RE, II, 289).

"" !GB. ll l/2, 1 7.; I bis ( = AnnEp, 1 965. 347; IDRE, 1 1 , 350). Cnhors li Bracara11gm1ano111111 se ana în anul 1 1 4 in Thracia (RMD, I� I. dar pe la
anul 1 57 se afla :n Moesia Inferior ( R M D, 50).
"" !DR. l l l/4, 1 75- 1 77 .

10'

Vezi IDRE, li, 383 ( c u toată bibliografia).
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Cohors

I Tyriorum sagittariorum. Unitatea este menţionată in diploma din 14 august 99 in Moesia lnferior1112•

A luat parte probabil la războaiele pentru cucerirea Daciei. În diplomele din 130, 140 şi 146 este menţionată în Dacia
Inferior: I Tyrior(um) sag(ittarionmr). Nu se ştie unde a staţionat la nord de Dunăre: ştampila COR

I [. .. ]

de la Boita,

atribuită ipotetic acestei unităţi ID\ poate să se refere tot aşa de bine şi la altă trupă.
Numerus lllyricorum. În diplomele din

1 29 şi 130 este menţionată, intre trupele Daciei Inferioare, o

1·exillatio

equitum Jllyricorum; titularul diplomei era un ex gregale, pe nume Eupator Eume11i f. din Scbastopolis (Pontus). În

diploma din 13 decembrie 1 40 a aceleiaşi provincii, este menţionat un 1111meru.„ equitum Jllyrirnrwn; titularul diplomei
era Bithus Solae f. din neamul tracilor bessi. O ştampilă tegulară de la Hoghiz, atribuită acestui 11u111ems, pare a arăta
că unitatea staţiona pe Oltul transilvănean''"'. Această localizare este întărită de faptul că P. Aelius Marcianus,
praef(ectus) colr(ortis) I A.ugu.,·tae Bracarum (este vorba de colror.,· I Bracaraugustanorum, staţionată la Breţcu; vezi

mai sus) a cumulat temporar şi comanda altei unităţi: 1waepo.,·i1m 11(11meri) Jl(i•ricorum. pe timpul lui Marcus
Aurelius"'�; de asemenea, C. Nonnius Caepi(lnus a fost prefect al aici I Ast11rr1111 (atestată la Hoghiz; vezi mai sus),
precum şi f'l"aef1<1.\'{ilm} numeri equitum elector[11111] ex Jllyrico ""'. Rezultă deci că garnizoanele celor trei trupe erau
învecinate.
Aria de dislocare a acestor trupe circumscriu teritoriul aparţinând provinciei Dacia b!ferior: estul Olteniei şi
sud-estul Transilvaniei (ulterior se va adăuga şi vestul Munteniei, până la lime.� transalutanm)1117•
Noua diplomă militară ne face cunoscut un nou procurator-guvernator al acestei provincii: Ulf1(im)
Satuminu.,·; el poate fi identificat cu omonimul prefect al annonei din timpul lui Marcus Aurelius şi Lucius Vcrus, al

cărui adjunct a fost Sex. Iulius Possessor: aJiutor Ulpii Satunrini. praef(ecti) a1111011(ae). ad oleum A.fmum et lfof1ct11um
recen.�enJum item .mlumina tran.efere11Ja item 1·ectura.,· 1rc111cularii.'> exso fre11da.,· (inscripţia de la Sevilla)"'\ un alt
·

rnrsu.'> al lui Posscssor (inscripţia de la Mactar) este şi mai explicit: adiutor l 'raefecti amwnae ad horreu o.,·1e11sia
Portuensia 11"'. După o părere competentă, acest Ulpius Satuminus poate fi identificat într-o altă inscripţie fragmentară

de la Ostia dedicată in 166 lui Lucius Verus de un anonim prefect al annonei: [codica}ri na1"icula[ri„.] M. f

Palatin[a„ „ pr]mf. a1111[011ae]

1 111;

se crede, de asemenea, că tatăl prefectului annonei Ulpius Satuminus era a
1

c:omme11tarii.'> 1·ehiculoru111 M. Ulpius Satuminus, libert al lui Traian 1 1

Numele posesorului diplomei este trac 1 1 2, dar cel al tatălui său parc a fi illiric 1 1·1 • Rangul său, sesquif1licariu.'>,
înseamnă "cel cu soldă o dată şijumătate"1 14•
Graţie ultimelor descoperiri şi studii epigrafice, lista procuratorilor-guvernatori ai provinciei Dacia fllferior
(ante

1 68), se prezintă astfel:

Plautius Caesianus
22 martie 1 29
CIL, XVI, 75 ( IDR, I, 10).
Claudlus Consta ns
I O decembrie 1 29 - 9 cleccmbrie 1 30
IDRE, li, 472 ( P. WciB, ZPE 1 1 7, 1 997, p. 243-246, nr. 8; AnnEp 1997, 1764) 1 1 �.
=

=

Egnatlus (Priscus ?I

IDR, 111/4, 325 1 16• Cf. I. Piso, ActaMN 36 (I), 1 999, p. 85-86.

Pe timpul lui Hadrian

1112

CIL, XVI, 45.
IDR, 1 1 1!4, 85.
uw IDR. 1 1 1/4, 243 (= AnnEp. 1 974, 56 1 : 1 977, 7 1 I 1.
1115
IDRE. li. 464 (cu bibliografia şi loatl discutia).
""' IDRE. I. I 32 (cu loata bibliografia şi toata discutia).
"
1 11 Vezi ultimele discutii in anicolul nostru citai ·"lf'l'll. nota I .
10•
CIL. 1 1. 1 1 80: ILS. 1 403: AnnEp 1 965. 23 7: IDRE. I. 1 79.
""' AnnEp 1 983, 976: IDRE. l i . -US.
1 11'
VI, I 022. Vezi Hcnriclle Pavi s d' Escurac„ /.a 111 ·,f,•c/111·<' '"' / 'annmw. St•n·ic<' a1/111ini.•trat!f impi!l·ial ,f' 411g11st<' ,; Cun.<talllin.
CIL. XIV, 1 06
Roma. 1 976. p. 22R. 34R.
111
C I L . VI. 8542: cf. Otto Hirschfcld. v;„ kai.<<'1·/ichen l'<'nmlr11n.i:.<ht•111111„11 hi.< a11f u;,„ ·f.·rian:. Berlin 1 905. p. 1 93. Vezi de asemenea H. Pa,·is
dTscurac. "fi· .-ir„ p. � 4 � : "Or jus1,·ment subsiste dans l' inscripl ion mutikc d'Ostie l' indication de la tili a l i on A.f.. (. - constalation qui vicnl appuycr
celle :,dcnrilicalil•n".
1 1: O. �)c rschew. Oit' tlm1ki.<cht'11 Sprach1·„.-1„. Wien . 1 957. p. 25 1 : Con1. Cuc11.<.
1 ' ' Cf. I. I Russu. lllirii. /.doria Li111h11 şi t111m1111.<tirn H111111mi:a•·,•a. Bucureşti. I 9119. p.258-2511: 7im1.<.
"
"" A rnn IJomaszewski. km1gord111mg- , 1 967. p. XIX. 7 1 -7.2: I. I. Russu. SCIV/\ 28, 1 977. I . p. 95- l i.13.
"� Recent. I. riso (ActaMN. 37 I. 2000. p. 23 1 -242 1 aduce noi argumente (în completarea lui P. Wei l\ 1 pcntru identi ficarea lui Claudius Constans cu
Ti. Claudius Cons1:ms. omonimul procurator al Mauretan , ,•i Caesariensis: to1oda1a ii identifica şi cu Tib. CI. ( .. . ; din inscriptia CIL. III, 95:
IUR.
111.'4. 230 1 de la Hoi,!hiz ( ante rior, I. Pi su. 1-iNi 1wm·i11dt1t• Vm1t1<'. I. lJi<' .<l!natori.<ch<'n .41111.\/n'iga. Bonn. 1 993. p. 46-49, nr. 6, ii wnsidL0:".1><: chiar
i<"g11111.< .411gmri I"'" ;•m•·ton!. cândva i :me 1 2 7- 1 32 ).
III)

=

„

„

.=
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Flavius Constans, proc(urator) Aug(usti)
CIL, III, 1 260 1 a-b

(

=

1 3793-1 3794) ( IDR, II, 575-576); 13795
=

T. Flavius Priscus Gallonius Fronto Q. Marcius Turbo

(

=

Anul 1 38
ILS, 8909; IDR, II, 587).
A. 1 38- 1 39

{pro l]eg(ato) et praef(ectus) prov(inciae) Dac{iae} Inferioris

IDRE, II, 46 1 ( AnnEp, 1946, 1 1 3; cf. C. C. Petolescu, Dacia [N.S.] 26, 1982, p. 167-1 70)1 17•
Iulius Aquila Fidus, proc(urator) Aug(usti)
A. 140
=

CIL, III, 1 3 796

(

=

ILS, 9 1 80; IDR, II, 588) (Praetoriwn, a. 140); IDR, I, 13

RMD, 39) (diplomă militară, Palamarca; 13 decembrie 140)

(

=

AnnEp 1962, 264;

1 7 iulie 146

M. (?) Ulpius Saturninus
V. supra.

circa 155
(T. ? V. ?]arius (Pr]iscus
proc{urator] [p}rovinciarum { . .} {Ma]uretan(iae) Tingitanae {et D}aciae Inferioris
IDRE, II, 255 ( J. �a�el, ZPE 52, 1983, p. 1 75-178; AnnEp 1987, 796)
=

UN NOUVEAU DIPLOME MILITAIRE CONCERNANT LA PROVINCE DE DACIA INFERIOR

Resume
Dans le catalogue d'une exposition archeologique de Rosenheim (Ostbayem) ( 1 2 mai 5 novembre 2000), on
remarque la presence d'un diplome militaire inedit [voir n.2 dans le texte en roumain]: aucune lecture, uniquement un
-

bref commentaire accompagne de deux excellentes photographies (seulement Ies faces exterieures

-

extrinsecus

-

des

deux tablettes). Le diplome enregistre trois troupes de cavalerie, un numerus et neuf cohortes; ces troupes sont deja
atestees dans Ies diplomes de cette province de 129 (CIL, XVI, 75; IDR. I, 10), 129/130 (AnnEp, 1 997, 164; IDRE, II,

473) et 140 (AnnEp, 1 962, 264; IDR. I, 13; RMD, 39).
L'importance de ce diplome consiste dans l'attestation d'un nouveau procurateur-gouvemeur de Dacia Inferior:
Ulpius Saturninus; nous l'identifions volontiers avec l'homonyme praefectus annonae de l'epoque de Marc Aurele,
dont Sextus Iulius Possessor fut l'adjoint: adiutor Vipii Saturnini, praef(ecti) annon(ae), ad oleum A/rum et Hispanum
recensendum item so/amina transferenda item vecturas nauculariis exsolvendas, tel qu'il resuite d'une inscription de
Seville (en Betique) (CIL, II, 1 1 80; ILS, 1403; AnnEp, 1965, 237; IDRE, I, 1 79); une autre inscription (de Mactar, en
Afrique Proconsulaire) de Sex. Iulius Possessor est encore plus explicite (AnnEp, 1983, 976; IDRE, II, 435): adiutor

praefecti annonae ad horrea Ostensia et Portuesnsia.
Le nom du possesseur . du diplome est thrace (D. Detschew, Sprachreste, p. 25 1 : Cica, Cocus), mais celui de
son pere semble illyrien (cf. I. I. Russu, Illirii, p. 258-259: Turus). Pour son rang, sesquiplicarius, voir: A. von
Domaszewski, Rangordnun , p. XIX, 7 1 -72; I.I. Russu, SCIVA, 28, 1 977, 1 , p. 95-103.

g2

1 16

Acest personaj a fost considerat de I. Piso (Fasti, I, p. 50, nr. 7) drept legatus A11g11sti pro praetore al Daciei Superioare (cândva între 1 27 - 1 32);

recent, cu mai multă probabilitate, îl consideră procurator al Daciei Inferioare.
117 l
n legătură cu perioada guvernămintelor acestui personaj, I. Piso (ActaMN, 37/1, 2000, p. 242) notează: "T. Flavius Priscus Gallonius Fronto Q.
Marcius Turbo revetit la charge de pro l]eg(ato) el praef(ectiis) prov(inciae) Dac[iae] Inferioris avant d'etre nomme vers la fin du regne d'Antonin
le Pieux dans le poste de [pr}oc(11rator) pro /eg(ato) provinc[iae] Ma11retan (iae) Caes(ariensis) ''. Totuşi, noi am adus, credem, suficiente
argumente cum că misiunea acestui personaj în Dacia Inferioară (vezi IDRE, II, 46 1 , cu sursele bibliografice) datează mai degrabă la începutul
domniei lui Antoninus Pius (Dacia N.S„ 26, 1 982, p. 1 67- 1 70; Thraco-Dacica, 1 4, 1 993, p. 1 59- 1 62).
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O aplică romană din bronz cu email,
de la Sucidava
Dorei Bondoc
La srarşitul anului 2000, vechiul colaborator şi prieten din localitatea Celei, jud. Olt, Flaviu Dunăreţu, mi-a adus
spre identificare o piesă din bronz, cu precizarea că a găsit-o în grădina casei sale. Locul descoperirii se află în vecinătatea
fortificaţiei militare romane târzii, Sucidava. La momentul respectiv nu am putut face o determinare exactă a obiectului.
Fiind acoperită de compuşi organici şi de pământ, piesa a fost trimisă la Laboratorul zonal de restaurare, din cadrul Muzeului
Olteniei Craiova. În urma procesului de curăţi�e, ceea ce la prima vedere părea un nasture s-a dovedit de fapt a fi o aplică de
formă discoidală. Dimensiuni: diametru faţă- 2,5cm; diametru spate- 3cm; grosime disc- 0,3cm. Aplica prezintă pe spate un
picior sudat lung de 0,5cm. Prin intermediul acestui picior, aplica se putea fixa. Ciuperca nitului are diametrul de l ,2cm.
De formă rotundă, faţa piesei a fost realizată (turnată) sub forma a trei spaţii adâncite, de forma unor cercuri
concentrice. Toate acestea au fost umplute cu email de diferite culori. Cercurile sunt separate prin inele de bronz.
Cercul din mijloc are diametrul de 0,9cm şi a fost umplut cu email de culoare albă. Suprafaţa sa a fost uşor
deteriorată, dar se mai pot recunoaşte trei motive, fiecare de forma unui diez muzical. Motivele au fost dispuse simetric pe
suprafaţa cercului.
Cel de-al doilea cerc are diametrul de l ,8cm şi îl înconjoară pe primul. A fost umplut cu email de culoare galbenă,
pigmentat cu puncte negre. Imaginea obţinută este abstractă şi seamănă cu un mozaic modem.
Al treilea cerc, cel exterior are diametrul de 2,5cm. Este cel mai spectaculos din punctul de vedere al realizării
artistice. Suprafaţa sa a fost împărţită după cum urmează:
-un număr de 1 2 spaţii, de formă patrulateră au fost umplute cu email de culoare albastru-deschis (bleu).

în

mijlocul fiecărui spaţiu au fost realizate motive de culoare galbenă, de forma unei grile.
-alte 12 spaţii le intercalează pe celelalte; acestea fac parte de fapt din corpul piesei, servind şi la legarea celor două
inele din bronz. În mijlocul lor au fost realizate motive în formă de steluţă, umplute cu email galben.
Este prima piesa de acest gen, cunoscută de Ia Sucidava.

O tipologie a pieselor de acest gen a fost făcută pentru Dacia Porolissensis. Conform acesteia, piesa de la Sucidava
se încadrează în grupa aplicilor de dimensiuni mari, databile în secolele II-III. Din punctul de vedere al culorii emailului şi al
dispunerii lui, tipologia citată mai sus nu corespunde întru totul. Asta din cauza faptului că piesa în discuţie a fost realizată
într-un alt atelier (fabrica).
O execuţie asemănătoare prezintă câteva ţinte emailate descoperite în castrul de la Gilău. O altă analogie provine
din castrul de la Ilişua.
Cu privire la utilitatea acestui gen de piese, se pot contura două ipoteze. Prima este aceea că reprezentau podoabe,
care se prindeau pe echipamentul militar sau civil, ceea ce în fond pare destul de plauzibil.
O altă posibilă destinaţie este însă cea de insignă militară. Această idee este susţinută de imaginile de pe vignetele
Notitiei Dignitatum, care prezintă mai multe reprezentări de acest fel. O identificare similară s-a propus pentru o piesă
descoperită în fortificaţia de la Gomea. De asemenea, trebuie luat în calcul şi faptul că descoperirile de această factură
provin numai din oraşe şi fortificaţii, unde au staţionat trupe. În acest caz, semnificaţia militară este evidentă.

O altă problemă importantă este datarea acestui gen de piese. Descoperirile de la Gilău se datează la începutul
secolului II. Aplica de la Ilişua a fost aflată îrt asociere cu două fibule databile la mijlocul secolului III şi cu monede de argint
şi bronz, eşalonate de Ia Traian până la Filip Arabul. Piesa de la Gomea se poate data în secolul IV.
I . ţVlulţum�sc şi pe această c�le domnului Ţuţu Bărbulescu, pentru promptitudinea cu care s-a ocupat de piesă. De asemenea, sunt recunoscător şi
reahzatoare1 desenulm, Pena Mihaela.
2. Nu am cunoştinţă despre descoperiri similare în Oltenia.

3. N. Gudea, D. Tamba, Podoabe din bronz cu emaildin Dacia Porolissensis. l. Aplici, Acta Musei Porolissensis, 1 6, 1 992, p. 305-320.
4. Ibidem, p. 307.

5. Al. Diaconescu, C. Opreanu, Bronzuri romane din castrul de la Gil4u, SCIVA, 38, 1 , 1 987, p. 62-63, nr. 39-4 1 ; D. Isac, Castrele de cohort4 şi al4 de la
Gilău , Zalău 1 997, p. 26.

6. D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, Castrul roman de la Ilişua, Bistriţa 1 997, p. 29 şi 49, pi. LXXVIll/4; autorii o numesc aplică emailată tricromi.

7. N. Gudea, D. Tamba, op. cil„ p. 306.
8. N. Gudea, Gomea. Aşezări din epoca romană şi romană târzie, Reşiţa, 1 977, p. 65-66.
9 Al. Diaconescu, C. Opreanu, op.cit. , p. 68.
1 0. D. Protase, C. Gaiu, G. Marinescu, op.cil„ p. 29 şi 49.
1 1 . N. Gudea, loc.cit.
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Se poate observa că astfel de piese au o circulaţie largă în timp, în secolele II-IV. Foarte posibil, descoperirea de la
Sucidava poate aparţine epocii romane târzii, când importanţa fortificaţiei militare de aici a sporit considerabil.
A ROMAN BRACKET OF BRONZE WITH ENAMEL, FROM SUCIDAVA
Abstract
In this article, the autor present a bracket ofbronze discovered at Sucidava. On the surface, the piece was adomed
with enamel, in c/oisonne technique.
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Aspecte ale educaţiei şi sistemului de învăţământ
în Dacia romană şi Scythia Minor
Petre Gherghe, Florian Olteanu
Ca noţiune ştiinţifică, Dacia acop"ră teritoriul locuit din timpuri străvechi de ramura nordică a tracilor.Cele
mai însemnate neamuri din grupa nord-tracică şi care s-au manifestat din punct de vedere militar intrând în atenţia
istoriografiei antice, au fost geţii şi dacii. Istoria acestor două neamuri se întrepătrunde strâns: de aceea, cel mai adesea,
istoricii antici îi confundă iar în istoriografia modernă sunt prezentaţi sub numele de geto-daci 1 •
Spaţiul geografic locuit de geto-daci s e dezvăluie, î n lumina descoperirilor arheologice, c a fiind u n spaţiu de
sinteză a influenţelor orientale şi occidentale care, odată asimilate, au creat o civilizaţie originală, cunoscută încă destul
de puţin. Constituind limita între Europa colinară şi muntoasă şi vastele stepe ce se întind până la Urali, teritoriul locuit
de geto-daci este un bastion natural, modelat parcă pentru a protej a Europa de acel "entourage inconsistant et toujours
houleu.x", care locuia în acele stepe. 2 "La politique de toutes Ies puissances est dans leur geographie", spunea Napoleon
Bonaparte şi, credem noi, această expresie îşi poate găsi reflectarea concretă, în cazul geto-dacilor care şi-au făurit o
civilizaţie, care i-a adus inevitabil în contact cu Roma şi Imperiul ei.
Includerea unei mari părţi a teritoriilor locuite de geto-daci în Imperiul Roman, este rezultatul unei strategii
bine puse la punct care urmărea crearea unui .bastion la graniţa nordică a Imperiului, valorificarea unor resurse naturale
însemnate, menţinerea unui foarte important drum comercial şi militar de-a lungul Dunării, precum şi integrarea unui
popor cu o civilizaţie capabilă să primească "sigiliul Romei", pentru a-i conferi noii provincii stabilitatea social-politică
necesară unei vieţi prospere. O dovadă o constituie fortificaţiile frontierelor Daciei Romane, uneori dispuse după criterii
obscure din punct de vedere strict militar, care au totuşi înţeles dacă ne raportăm la populaţiile locale şi la ameniţările
venite din exteriorul îndepărtat.
Între manifestările vieţii provinciilor Imperiului Roman educaţia şi învăţământul constituie o problemă
deosebit de importantă, de aceea considerăm potrivit să aruncăm o privire de ansamblu asupra particularităţilor acestora
în Dacia Romană şi Sc}1hia M inor.
Dobrogea, teritoriul românesc dintre Dunăre şi Mare, s-a aflat de mai mult timp în sfera de influenţă a lumii
greco-romane. Cel de-al doilea val al colonizării greceşti(cca.650 a.Ch.), dominat de Milet şi Megara a cuprins şi ţărmul
vestic al Mării Negre unde, pe teritoriul Dobrogei de azi, au fost întemeiate cetăţi precum Histria, Tomis, Callatis3 .
Intrate pe la anul 50 a.Ch. sub controlul lui Burebista vor accepta autoritatea acestuia de bună voie sau prin forţă, apoi,
după moartea lui Burebista vor intra în sfera de influenţă romană până în 46 p.Ch., când Dobrogea va fi anexată efectiv
provinciei romane Moesia. În vremea împăratului Diocleţian (284-305), Dobrogea va deveni ea însăşi provincie romană
sub numele de Scythia Minor cu centrul la Tomis.
Din punct de vedere al procesului educativ, Dobrogea a cunoscut datorită oraşelor greceşti, manifestări
specifice acestei lumii. Dintre cele două modele de educaţie (atenian şi spartan s-a generalizat cel atenian. Predilecţia
pentru acest tip de educaţie se explică prin faptul că Atena, stat democratic, a încercat să impună sistemul său, sub toate
aspectele sale, în cetăţile din Liga de la Delos din care au făcut parte şi cetăţile din Dobrogea, precum şi în alte cetăţi
graţie rolului ei de centru cultural de prim ordin al lumii greceşti.
Educaţia ateniană(7tat0Eta) promova ideea dezvoltării armonioase a sufletului şi a trupului, "ceea ce e
frumos şi bun"(KaA.oKaya8ta). Cunoaşterea modului de educare şi de pregătire intelectuală a copiilor, a tineretului şi a
oamenilor adulţi din cetăţile pontice dobrogene, se limitează şi astăzi la descoperirile arheologice, mai ales la inscripţii,
deoarece ştirile literare lipsesc. Nu avem mărturii despre prima treaptă a pregătirii intelectuale, aceea a dobândirii
noţiunilor elementare (scris, citit, noţiuni de aritmetică, declamări ale poemelor homerice). Părerea noastră este că
acestea se căpătau în mediul familial, sub îndrumarea unui pedagog, "conducător de copil", în casele celor bogaţi, iar în
familiile cu venituri modeste suntem de părere că accesul la educaţie era limitat şi, "legat de probleme profunde de
existenţă"4•
Cetatea greacă (7toA.ts) se ocupa de educaţia tinerilor doar în momentul în care trebuiau să devină efebi
(E�E�Ot). Despre acest nivel de studiu avem primele mărturii epigrafice care se referă la asociaţiile numite gimnazii
1 Cons1anlin C. Petolescu, Dacia şi Imperiul Roman, Editura Teora. Bucureşti , 1 999, p. 1 3.

2 Ioana Bogdan Cătăniciu, Dacia şi slralegia romand, în Civili:afia romand în Dacia, (coordonator Mihai Bărbulescu), Cluj. 1 997, p. 8 .

�M. I . Finley, Vechii greci, Editura Eminescu, Bucureşti, 1 974, p.50.
' Dumitru Tudor, Educa/ia şi în vdfdmântul în perioada sclavagistd din Scythia Minor şi Dacia Romand, în Revista de pedagogie, anul XII, 1 963,
nr.5. p.76.
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(yuµvaat0v) conduse de un gimnaziarh (yuµvaaiapx<K;), ajutat de câţiva profesori. Gimnaziarhul era ales, de obicei,
dintre cetăţenii cei mai de vază deoarece el, de multe ori, din cauza lipsei banilor publici, trebuia să ajute gimnaziul cu
propriile sale resurse financiare.
într-un gimnaziu erau pregătiţi cursanţi grupaţi după vârstă astfel:
- efebii (t+&�m), tineri între 1 6- 1 8 ani ;
- bărbaţii mai tineri (VEOl) Şi
- bărbaţii mai vârstnici (yt;povtEQ, adulţi.
Programul lor era compus din variate exerciţii fizice, conferinţe expuse de gimnaziarh şi ajutoarele sale, cu
teme din medicină (pentru protejarea locuitorilor .de epidemii) şi, mai rar, beletristică. Gimnaziul era rezervat, în primul
rând, efebilor care cunoşteau, deja, scrisul şi cititul în momentul când trebuiau să practice efebia. Celelalte categorii
frecventau gimnaziul, ca pe o instituţie de educaţie civică.
Oraşele bogate apelau la filosofi, retori, medici, de regulă intelectuali străini care, pentru un onorariu sau o
r!splată publică, acceptau să conferenţieze acolo.
Unii dintre tinerii localnici ajung să studieze în mari centre de învăţământ ale lumii greceşti precum Meidias
al lui Aristaios, care a studiat la Cyzic (oraş situat pe ţlrmul asiatic al Mării Marmara). Acesta, în timp ce se afla la
studii, a murit iar părinţii îndureraţi i-au ridicat un monument cu un epitaf versificat. Este singurul de acest gen
cunoscut până în prezent.
Textele epigrafice fac referire la existenţa unor gimnazii doar la Histria, Tomis şi Callatis'. Elocventă în
acest sens este inscripţia descoperită la Histria care atestă existenţa, în secolul II a.Ch., a unui gimnaziu al cărui
conducător a fost onorat de concetăţeni cu o statuie în piaţa publică. Tot din această inscripţie aflăm că gimnaziul a fost
refllcut ulterior de Polyphemos al lui Polyphemos, şi drept recunoştinţă familia i-a ridicat un monument.
Alte trei inscripţii, bine conservate, fac referiri la acest gimnaziu informandu-ne despre preocupările privind
educaţia unor locuitori ai cetăţii. Primul document este un "decret al Sfatului şi Poporului histrian", datat în secolul II
a.Ch care spune: "/n anul sacerdoţiului lui Hestiaios al lui Miccalon, luna Taureon, Sfatul şi Poporul, sub preşedinţia
lui Eupolemon, fiul lui Cleomedon şi la propunerea arhonţilor au hotărât: întrocât Diocles al lui Artemidoros, medic
din Cyzic, trimis fiind de Popor, a făcut în oraşul nostru mai multe expuneri şi demonstraţii, dobândind multă faimă,
iar mai târziu solicitat de arhonţi, a primit săfie medic"6•
Al doilea document, tot un decret, aminteşte de un gimnaziarh al cărui nume nu s-a păstrat, dar care în
vremuri grele (războaie şi epidemii) a cheltuit sume mari de bani din averea sa, pentru a se îngriji de educaţia efebilor şi
a tinerilor, pentru a oferi banchete, daruri etc. Pentru toate acestea, drept recunoştinţă, i s-a pus o inscripţie de marmură
în agora, a primit dreptul de a fi încoronat public cu ocazia sărbătorii lui Hermes, şi i-a fost ridicată o statuie de bronz în
incinta gimnaziului .
Al treilea document se referă la cinstirea unei femei Aha lui Hekataios (Planşa 1 ), în secolul II p.Ch. care " ...
mai întâi, fdrd zăbavd închinând zeilor cele dintâi procesiuni sacrificii şi rugi, a celebrat începutul anului cu ospeţe şi
mese bogate, tuturor membrilor Sfatului şi ai gerusiei, precum şi membrilor asociaţiei de închindtori ai lui Poseidon şi
medicilor şi dascălilor şi multor invitaţi nominal, cu titlu personal, le-a înmânat câte 2 denari de cap de om, sumă pe
care înaintea ei nici o altăfemeie n-o mai împdrţise vreodată. . . "7
Ultimele ştiri despre gimnaziu sunt din secolul N p.Cb. când refllcut, în urma distrugerii sale în timpul unei
invazii, nu va mai avea decât o modestă activitate culturală. Cu privire la educaţia tinerilor la Tomis, nu avem menţiuni
înainte de epoca romană. Ne putem face o idee, cu privire la existenţa unui cadru educativ, apelând la opera lui Ovidiu
(43 a.Ch -17 p.Ch.), care deşi afirmă că : "aici nu-i belşug de cărţi care sd md atragd şi din care sd-mi hrănesc
mintea" , recunoaşte preocupările culturale ale localnicilor. Tot Ovidiu mărturiseşte că tomitanii ştiu să-şi cinstească
atât apărătorii, cât şi cărturarii: "Am aceeaşi fire liniştită pe care obişnuieşti să o lauzi. . ./ Aceasta face ca tomitanii să
fie binevoitori faţă de un nenorocit şi să-mi dea ajutor.I Poţi sd nu md crezi, existd decrete în care sunt lăudat şi e o
tăbliţă de ceard care mă scuteşte de sarcini", chiar "şi cetăţile vecine îmi acordd un privilegiu asemăndtor". "Tâmplele
mele, arată alt poem, au fost încununate de o coroană sfinţitd, I care mi-a fost impusă defavoarea publicului deşi eu n
am vrut-o". O statuie de la Tomis înfllţişează un cărturar care ţine un volumen (Planşa 2/1). Din epoca romană, mai
precis din secolele II-III p.Ch. datează o serie de inscripţii care atestă prezenţa unui "gimnaziarh al poporului"
(yvµvampzo( rou 01Jµou). Educaţia primită la gimnaziu se completa prin diferite festivităţi şi întreceri sportive,
" ayov&t;. O importanţă deosebită în educaţie o avea şi teatrul, mărturie fiind unele fragmente epigrafice şi sculpturile
poeţilor şi autorilor dramatici'.
La Callatis, un decret din secolul I p.Ch. îl menţionează pe Appolonius socotit binefllcător public, pentru că
în calitate de gimnaziarh a reorganizat şi sprijinit gimnaziul. El a împArţit activitatea astfel încât, pe lângă cele trei clase
cunoscute şi la Histria, i-a integrat şi pe copii(nm&�. La acest gimnaziu se predau noţiuni elementare, se ţineau
•

' Ibidem, p. 77.

M. Pippidi, Inscripţiile antice din Dacia şi Scythia Minor, Voi. I, Editl4ra Academiei R.S.R., B11c11reşti, p.I I2-I I5.
Ibidem, p. 150-156.
8 Dumitru Tudor, op.cit., p. 79.
• Dionisie
1
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conferinţe, întreceri sportive, procesiuni solemne

(theorii). Meritul lui Appolonios este că a înţeles rolul fonnativ al

educaţiei şi acesta este şi motivul pentru care a fost reales de fiecare dată, deşi magistratura de gimnaziarh era anuală. În
acest oraş s-au mai remarcat Demetrios, geograf, cu peste

20

de studii geografice şi Istros Callatinos, ca scriitor. Tot

aici (la Callatis) s-a descoperit şi o piatră de monnânt pe care este reprezentată o scenă ce infliţişează un profesor stând
pe o bancă cu un papirus în mână şi pe elevul său stând în picioare (Planşa 3/ l ).
Concluzionând putem spune că gimnaziul, prin natura sa nu era o instituţie de învăţământ în adevăratul sens
al cuvântului, ci mai mult un

centru de educaţie, unde pe primul plan era pregătirea fizică a efebilor, apoi, pe planul al

doilea, educaţia prin lecţii şi conferinţele. Tot aici se organizau şi banchete. Bibliotecile acestor gimnazii nu aveau toate
operele vremii, şi nu erau riguros organizate. În alte situaţii, cum este cazul Histriei romane, gimnaziul şi chiar thennele
erau dotate cu săli de lectură9• Educaţia în Dobrogea era adresată, în primul rând, locuitorilor bogaţi ai oraşelor.
Populaţia geto-dacică, probabil, nu avea acces la educaţie. Doar copiii aristocraţiei locale puteau merge la oraş unde, nu
de puţine ori, ajungeau să fie integraţi în elita cetăţii. Inscripţiile din satele dobrogene, atât în latină cât şi în greacă sunt

pline de greşeli, dar ele pot marca şi evoluţia latinei provinciale10• Oraşele dobrogene nu au sedii universitare, dar
tinerii, asemenea lui Meidias, puteau merge la studii în centre precum cel de la Cyzic. Nu se cunosc însă situaţii în care
aceştia ar fi studiat în mari oraşe ca Milet sau Atena.
Dacia înainte de cucerirea romană era deja integrată în sfera culturală a Antichităţii clasice, integrare
realizată prin influenţele reciproce dintre civilizaţia geto-dacică şi cea greco-romană. Relatările scriitorilor antici,
descoperirile arheologice atestă faptul că geto-dacii prin cultura şi spiritualitatea lor erau deja integraţi în orbis
Romanus, deoarece cunoşteau scrisul şi aveau o religie evoluată.
Herodot, în Istorii, atunci când vorbeşte despre geto-daci, apreciindu-i ca fiind cei mai viteji şi mai drepţi
dintre traci, descrie şi religia lor fundamentată de Zalmoxis, "om învăţat care a călătorit mult în lumea greacă, a
dobândit avere, apoi a revenit acasă unde a întemeiat un cult misteric ce presupunea credinţa în viaţa de după moarte".
Pentru toate acestea a fost zeificat. Herodot descrie catabasa lui Zalmoxis, timp de trei ani, într-o locuinţă
subpământeană, revenirea după al patrulea an şi sacrificiul unui mesager trimis o dată la patru ani la zeu, care
simbolizează revenirea zeului. Istoricul grec consideră că Zalmoxis nu a fost sclav al lui Pitagora, aşa cum ii auzise pe
locuitorii din Pont, pe motivul că acesta ar fi trăit înaintea lui Pitagora. Tot despre Zalmoxis, Strabon

3,5)

afirmă că a fost iniţiat în magie în unna călătoriei sale din Egipt1 1 • De asemenea, Iordanes

(Geographia, VII,
(Getika, 67-70,73)

descrie modul în care marele preot Deceneu, în timpul regelui Burebista, realiza educaţia geto-dacilor, care reunea
cunoştinţe despre zodiac, astronomie, filosofie, logică, determinându-i să ducă o viaţă echilibrată. Însuşirea acestor
cunoştinţe presupuneau cunoaşterea limbii greceşti, a culturii greceşti, ştiut fiind că cel mai important sfetnic al lui
Burebista, era preotul (sacerdotul) grec Akomion din Dionysopolis.
Dio Cassius

(Istoria romană, LXVII, 7, 3) menţionează că geto-dacii cunoşteau şi scrierea latină amintind de o

scrisoare a lui Decebal adresată lui Domiţian, în unna războiului cu romanii din anul

89

p. Ch. şi de solia burilor din

timpul primului război dacic iniţiat de Traian, care i-a prezentat împăratului, aflat în drum spre Tapae (Bucova), o
ciupercă pe care geto-dacii scriseseră cu litere latine un mesaj prin care era stltuit să se întoarcă şi să încheie pace12•
Această menţiune este confirmată şi de existenţa unei scene de pe Columna lui Traian. Alte dovezi ale scrierii se cunosc
la Sarmizegetusa Regia unde academicianul C. Daicoviciu a descoperit blocuri de piatră, cu litere greceşti, considerate
iniţial semne care foloseau la amplasarea lor în cadrul construcţiei, ipoteză infinnată ulterior. O confinnare
fundamentală pentru atestarea scrierii la geto-daci a fost flicută în anul

1 954 când, pe

dealul Grădiştei, s-a descoperit un

vas mare în fonnă de pâlnie, lucrat la roată şi pe care erau aplicate, înainte de ardere, două ştampile cu textul
DECEBALUS PER SCORILLO. Iniţial C. Daicoviciu a tradus textul sub forma

Decehalus fiul lui Scorillo, precizând

că este primul text în limba dacică, cu caractere latine. Ulterior I.I. Russu a demonstrat că textul este latin traducându-l

Decehalus (l-a făcut) prin Scorillus13• Între timp, litere greceşti şi latine, realizate în tehnica sgraffito, s-au identificat la
Sarmizegetusa şi pe unele vase ceramice sau unelte de fier.
Deosebit de importante sunt şi cele

16

fragmente ceramice cu scriere grecească sau latină descoperite de către

profesorul Dumitru Berciu la Ocniţa-Buridava (judeţul Vâlcea). Dintre acestea ne reţin atenţia fragmentele ceramice
descoperite în anii

1 973

şi

1 980 pe Cetatea

l . Ele proveneau de la un chiup decorat în val cu linii paralele şi orizontale,

realizate cu un pieptene cu patru dinţi. Pe umărul vasului, în pasta crudă, a fost incizat textul grecesc BACIAEYC
E>IAMAPKOC ECTOIEI (REGELE THIAMARCOS A FĂCUT). Textul este important, în primul rând pentru că atestă
existenţa unui rege get de la sfărşitul secolului I a. Ch. şi începutul celui următor, cu reşedinţa la Buridava, nemenţionat
de izvoare. În al doilea rând el dovedeşte că o anumită categorie socială geto-dacică de pe Oltul mijlociu cunoştea şi
practica scrierea cu alfabet grecesc 14• O altă inscripţie găsită la Buridava este formată din literele greceşti AMAP şi a
fost realizată pe peretele unui chiup.
•

lbi<lem, p.!10.

1°
11
12

Constantin C. Petolescu, op. cit., p 2 75.
Mircea Eliade, Istoria credinfelor şi ideilor religioase, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică., Bucureşti, 1 986, p. 1 72.
Petre Gherghe, Scrierea la geto-daci (c11 referire specială la Oltenia) in Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, anul I, 1 996, nr. I , p.27.

1 3 Ibidem,
14 Ibidem,

p.28.
p.28-29.
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Alte cinci fragmente ceramice descoperite în nivelul II de locuire geto-dacic conţin literele REB, gravate în
aceeaşi tehnică sgraffito. Ele se referă la o persoană foarte importantă din zonă, poate chiar la Burebista şi au fost datate
în perioada premergătoare epocii lui Augustus, pornindu-se de la materialul arheologic cu care au fost găsite în asociere
şi a unui denar republican din tezaurul de la Cetăţeni-Argeş, pe care apare numele PETR., datat în perioada 52-50
a.Ch}s Tot aici, în anul 1973, s-a mai descoperit un text cu majuscule latine, citibile fiind literele M, A, I şi care a fost
datat în secolul I a. Ch. Pe alte fragmente ceramice s-a descoperit un cuvânt compus din mai multe litere latine, dintre
care citibile sunt cele care alcătuiesc grupul BUR. Despre acestea profesorul Dumitru Berciu se pronunţa că ar fi primul
izvor scris care localizează antica cetate Buridava sau se referă la tribul burilor16• Acestora li se adaugă o inscripţie (încă
nedescifrată) de pe buza unei căni bitronconice, de mici dimensiuni, descoperită pe Colina sacră, datată în epoca lui
Burebista.
în Oltenia, alte centre unde s-au găsit mărturii ale practicării scrierii cu litere latine au fost Sucidava - Celei
(Corabia), judeţul Olt şi Polovragi, judeţul Gorj .
în concluzie, putem afirma că Dacia di.ri punct de vedere cultural era integrată, la acea dată, în orbis Romanus,
datorită stadiului de dezvoltare atins de societatea geto-dacică, care i-a permis să intre în contact cu lumea greco
romană17.
În Dacia romană nu avem mărturii epigrafice care să vorbească despre existenţa şcolilor. Descoperirea pe
teritoriul Daciei a peste 3000 de inscripţii latine, provenind din circa 200 de localităţi, cele mai multe în oraşe, atestă
cunoaşterea scrisului. În zona de dealuri a Olteniei, vestul Munteniei, sud-estul Transilvaniei monumentele sunt mai rare.
ln preajma castrelor, dimpotrivă scrierea latină este destul de răspândită18. ln acest sens putem aminti descoperirea a 1 1
inscripţii latine la Apulum, 3 la Romula, şi câte una la Potaissa, Porolissum, Ilişua şi Sucidava (din antichitatea târzie), în
afară de ştampilele de pe ceramica de import. Comparativ cu cele romane numllrul mic de inscripţii . greceşti nu reflectă
cunoştinţele mai reduse de limbă greacă şi nici nu putem considera aşa dacă avem în vedere onomastica de sorginte greacă
din Dacia care este . destul de ridicată (343 nume, adică l 3% din total). La Tibiscum şi Porolissum, de exemplu, s-au
descoperit inscripţii cu alfabet palmirenian, iar la Romula o inscripţie cu alfabet siro-semit. Monumentele epigrafice sunt
mai rare în zonele fliră piatră, ca în Oltenia, unde nu este exclus ca o parte din inscripţiile pe calcar să fi pierit în
cuptoarele de var sau chiar în zidurile construcţiilor medievale. Inscripţiile pe piatră sunt de obicei oficiale (dedicaţii către
împăraţi şi persoane influente din provincie), onorifice, votive, funerare, gravate de meşteri la cererea beneficiarilor19.
Totuşi lipsa pietrei din zonele de câmpie nu constituie o explicaţie mulţumitoare cu privire la numllrul redus al
inscripţiilor. Mai degrabă considerăm plauzibilă ipoteza că ceea ce ştim astăzi este doar rezultatul stadiului de cercetare.
Istoricii au ridicat deseori problema existenţei în Dacia a şcolilor publice (ludi litterarii)20• Absenţa ştirilor
epigrafice ne obligă să apelăm tot la descoperirile arheologice. ln acest sens amintim un fragment de perete de aedicula
descoperit la Germisara, care reprezintă un copil care ţine în mână două condeie (stili), iar în cealaltă un săculeţ pentru
rechizite (crumena ). O reprezentare asemănătoare apare şi la Micia, iar pe un medalion funerar de 86 cm înălţime,
descoperit tot aici, un copil este reprezentat cu un stilus într-o mână, iar în cealaltă cu un mic ghiozdan din care se văd
ieşind alţi doi stili. Numărul mare al acestora, recuperat din săpăturile arheologice, este dovada că erau frecvent utilizaţi
la scrierea pe tăbliţe cerate (tabelae ceratae'j1 (Planşa 2/2-3).
S-a remarcat în general caracterul bun al latinei scrise în Dacia, observându-se puţine abateri de la limba
literară (lexic, gramatică). Eplicaţia se datorează, după părerea noastră, faptului că provin din oraşe şi castre, dar şi
măiestriei meşterilor lapicizi care, probabil, erau organizaţi într-un collegium11
Se ştie că elevii cei mai dornici să înveţe să scrie, erau militarii din trupele auxiliare care, aspirând la calitatea
de civis Romanus, vedeau în ştiinţa scrisului un prestigiu demn de un cetăţean roman. Ei foloseau, de obicei, cărămida
crudă ca material de scris. Pe astfel de cărămizi s-au descoperit iscălituri, ştampile ale unităţilor militare, chiar
însemnări de evenimente23•
Oamenii de rând fac şi ei exerciţii de scriere precum cei de la Sarmizegetusa, Sucidava care învăţau să scrie
alfabetul, sau cel de la Porolissum care îşi exprimă bucuria că a învăţat să scrie: oc(c)asionem nan(c)tus sum
scrib(endi)24• Aşadar în şcoli sau ajutaţi de pedagogi privaţi copiii îşi însuşeau elemente de literatură şi filosofie.
Grigore Tocilescu a publicat sub titlul Homer la Reşca, o cărămidă descoperită la Romula (Reşca), pe care un copil a
scris începutul unui hexametru în limba greacă2s: (wu Tp(J)tKou 7rolÂ&µou!Kat'0µ11{pov µavOav& mţi v) (învaţă
după Homer ordinea evenimentelor din războiul troian).
•

1 5 Ibidem .
16 Dumitru Berciu, B11ridava Dacicii, Bucureşti, 1 98 1 , p. 1 1 4.
17

18

Petre Gherghe, op. cit„ loc. cit„ p. 30.

1 9 lhidem, p. 2 74 .

20
21
22
23

Constantin C. Petolescu. op.cit., p. 273.
Ibidem, p. 273.

Ibidem, p. 276.

Dumitru Tudor, op.cit., p. 82.
Constantin C. Petolescu. op.cit., p. 274.

14 Ibidem.
25

Ibidem, p. 276.
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Aceasta este o dovadă că educaţia în Dacia se încadra la acea vreme în universalitate, Homer fiind educatorul
Elladei(rT/ V E).).aJa tr&trau5&VK&v}16• Un personaj din Banchetul lui Xenophon, Nikorates, aflat în suita lui Alexandru
Macedon afirma: Tatdl meu, dorind sd devin om desăvârşit (av&p ayaOol,J, m-a obligat să invăţ in intregime pe
Homer, astfel incât chiar şi azi sunt capabil să spun pe dinafară, Iliada şi Odiseea17•
Interesantă este în privinţa nivelului cultural relevarea unor încercări poetice. în Dacia s-au descoperit circa l 0-

1 5 texte epigrafice versificate, texte de imitaţie, de valoare modestă. O inscripţie de la Germisara conţine o dedicaţie

către o nimfl: regina undarum Nympha decus nemoru[m] (regina apelor podoaba pădurii) . La Sarmizegetusa Ulpia
Traiana s-a găsit începutul unui epitaf funerar care conţinea cuvintele: hic pietatis honos, şi care amintesc de un vers din
epopeea lui Vergilius (Aeneis, I, 2S3). La fel de interesante sunt şi epigramele versificate, de pe sarcofagul magistratului
Aelius Iulius lulianus descoperit la Romula, precum şi cele de la Tibiscum de pe mormântul veteranului Publius Aelius
Ulpius28• Toate acestea dovedesc că în marile oraşe ale Daciei Romane existau pe lângă şcoli elementare şi şcoli medii
de tipul celei conduse de un Gramaticus Latinus et Graecus care preda în mod particular, copiilor celor bogaţi, lecţii de
comentare a operelor clasice, de retorică, etică etc29• Aceste şcoli erau, de obicei, decorate cu mozaicuri precum cea de
la Sarmizegetusa, subiectele favorite fiind scene din poemele homerice30•
Un aspect important al învăţământului în Dacia romană este acela al pregătirii aparatului funcţionăresc care, în
Imperiul Roman, a fost apanajul liberţilor până în secolul IV p. Ch., când şi oamenii liberi au acces la aceste posturi. La
Alburnus Maior, după cum reiese din trei tăbliţe cerate, exista un scrib care alcătuia contractele de angajare ale
minerilor care nu ştiau să scrie, în prezenţa a şapte martori. Când lipsea scribul se apela la soldaţii cetăţeni, care
cunoşteau formalităţile juridice. Sclavii statului (servi publici) sunt implicaţi, în bună parte, în administraţie. Devenind
liberţi, ei acumulează averi mari, ocupă funcţii de gestionari ai bunurilor publice (conductores), lăsând monumente
funerare cu texte scrise31• Sclavii particulari, cei mai competenţi, ajung să gestioneze averile stăpânilor lor, de regulă,
domenii funciare (servi villici). Astfel, se ştie că familia Antipater-Marcellus, din Apulum, folosea în administraţia
proprietăţilor sale 4 sclavi şi un libert. Sclavul Secundinus dirija chiar o bancă a stăpânului său (cămătarul Cassius
Palumbus)32• Pe un perete de aedicula de la Zam-Sâncrai Gud.Cluj), e reprezentat un bărbat care are în mână un sul
(probabil materialul de scris), iar la şoldul drept o călimară cu pene de scris (theca calamaris)33• Toate acestea vin în
sprijinul ideii existenţei în Dacia romană a cancelariilor provinciale şi locale.
În încheiere putem concluziona că, în Dacia, educaţia se încadra în liniile generale ale educaţiei antice, dar că
avea un caracter restrâns. În satele locuite de autohtoni probabil doar veteranul împropietărit, stăpânul domeniului, şi
preotul ştiau să scrie. Dar, oricare ar fi fost dimensiunea reală a procesului de învăţământ şi a educaţiei în Dacia romană
şi Scythia Minor cert este că aceşti doi factori (coloniştii şi veteranii), alături de ceilalţi au avut un rol determinant în
sistemul de învăţământ şi în desăvârşirea procesului de romanizare.
ASPECTS OF EDUCATION AND THE EDUCATIONAL SYSTEM IN ROMAN DACIA AND SCYTHIA MINOR
Abstract
The article points out the main aspects of the education and educational system in Roman Dacia and Scythia
Minor, as revealed by the archeological and epigraphic discoveries at Ulpia Traiana Sarmizegetusa Regia, Apulum,
Sucidava-Celei, Buridava-Ocniţa, Polovragi, Cetăţeni-Argeş, and the Greek colonies on the Westen Coast of the Black
Sea.

26

Henri Irenee Marrou, l•toria ed11caţiei în Antichitate, Editura Meridiane, Bucureşti, 1 988, p.34.

27

Ibidem, p.36.

�9

Dumitru Tudor. op.cit., p. 8 5 .

28

1°
31
32
31

Constantin C. Petolescu, op. cit. , p. 276-277.
Constantin C . Petolescu, op.cit. p.276.

Dumitru Tudor, op.cit„ p. 8 1 .
Ibidem, p.82.

Constantin C. Petolescu, op. cit. p.276.
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Planşa

l. Inscripţie din sec.II p.Ch., care evocă pe Aba lui Hekataios - fotografie

(apud D. M. Pippidi)
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2

1

3

Planşa 2. 1 . Cetăţean cu papirus - statuie descoperită la Tomis (apud Adrian Rădulescu) ; 2. materiale ş i
instrumente d e scris folosite î n antich itate; 3 . tăbliţe cerate şi stili din epoca Daciei romane (apud I.Stanciu)
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2

1

3
Planşa 3. I . Profesorul şi elevul, decoraţie pe o piatră de mormânt descoperită la Callatis ; 2. aspecte dintr-o şcoală din
Grecia antică (490 - 480 î.Hr.) ; 3. imagine cu elevi şi profesor de la o şcoală din antichitate (apud I . Stanciu)
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Tezaurul de denari romani republicani
descoperit la Craiova - strada Bucovăţului
(in memoriam învăţător Constantin Lupescu)
Toma Rădulescu, Emilian Brezeanu
În urmă cu aproximativ

20

de ani o elevă a şcolii generale nr.

Romaneanu") se prezenta la ora de istorie pentru identificare cu un lot de

7
14

(azi şcoala cu clasele I-VIII "Ştefan
denari romani republicani, care, după

afirmaţiile sale, fuseseră descoperite în curtea casei de bunicul său domiciliat în Craiova pe str. Bucovăţ, nr.
cu circa

30 de ani (deci

în cursul deceniului

că numărul denarilor depăşea cifra de

5

al secolului

85 în urmă

XX). Din informaţiile culese de noi cu această ocazie rezulta

1 00 de piese, dar care ulterior s-au împrăştiat la diverse cunoştinţe sau membrii ai
gri şi care s-a pierdut mai târziu de descoperitor.

familiei, şi că acestea fuseseră depozitate într-un vas oală de culoare

Locul unde s-a descoperit acest tezaur monetar, care în conformitate cu catalogul ce însoţeşte studiul nostru
datează din secolele

din principalele căi

11-1 i. Hr., este în partea de sud a oraşului Craiova nu departe de vechea barieră a Bucovăţului, una

de acces în Craiova dinspre Dunăre. La circa un

km.

.

de locul descoperirii pe malul Jiului se afla

castrul roman Pelendava atestat de numeroasele descoperiri de cărămizi romane, monezi şi alte obiecte specifice. Pe aici
încă înainte de epoca romană se afla un

drum

străvechi ce a fost apoi urmat şi de cuceritorii romani şi consemnat ca

atare, şi care lega castrul roman Pelendava de Aquae (Cioroiu Nou) şi de castrul de la Desa'. Tot în apropiere de locul
descoperirii, care până aproape de epoca modernă era plasat pe un fel de grind, se afla una din cele mai mari bălţi
numită a Geanogului care a fost asanată în secolul trecut. Amplasarea descoperirii aici este firească deoarece cunoaştem
că în zona centrală a Craiovei se afla o importantă aşezare geto-dacică nefortificată, că în diverse puncte ale
municipiului s-au descoperit numeroase fragmente ceramice geto-dacice2•

La alţi câţiva kilometri de

locul descoperirii

tezaurului se aflau pe raza comunei vecine Bocovăţ pe malul Jiului trei aşezări întărite cu şanţ şi val de apărare ce
datează din a doua epocă a fierului mai precis din secolele II

i.

Hr.-sec.I p.Hr.- una la punctul "Jidovii", alta la punctul

numit "Malul Lupului" şi cea de-a treia pe raza satului Cârligei (corn. Bucovăt)3 • Pe malul stâng al Jiului la circa

700 m

de acesta în locul numit "Moara lui Boboc" s-a descoperit un tezaur republican roman din care l O exemplare au ajuns în

colecţia pasionatului învăţător din Leamna (corn. Bucovăt) Constantin Lupescu şi apoi la Muzeul Olteniei unde se află
în păstrare4• În vecinătatea comunei Bucovăţ pe raza comunei Breasta s-a mai descoperit un alt tezaur monetar
·

republican roman5• Tot în imediata apropiere a Craiovei în partea de nord-vest s-au mai descoperit tezaure din epoca
republicii romane la Işalniţa6, Floreşti (corn. Şimnicul de Sus)7, iar pe raza municipiului izolat s-au descoperit denari din
aceiaşi perioadă cu tezaurul de faţă.
Cei

14

denari cronologic se eşalonează conform catalogului lui M. Crawford intre anii

137

din acest punct de vedere fiind aproape identic cu tezaurul de la Mofleni care se desflişoară intre anii

i. Hr. şi 64

120 i. Hr.

i.

şi

Hr.,

64 i.

Hr. . De aceea în cele ce urmează vom face câteva comparaţii pentru că este o ocazie rar întâlnită în care să fie
semnalate şi parţial recuperate două tezaure contemporane aflate în perimetrul anticii Pelendave dacice şi, care, pot
cumva permite supoziţia, considerăm noi temeinică, că în anii
locală şi Burebista care dorea

să

63-62

i. Hr. în urma unor confruntări intre aristocraţia

aibă siguranţă la linia Dunării în vederea acţiunii acestuia de sprijinire a oraşelor

greceşti vest-pontice ce se vor răscula în anul

6 1 i.

Hr. împotriva abuzurilor proconsulului C. Antonius Hybrida, şi care

a determinat pe posesorii celor două depozite monetare să le îngroape şi să nu le mai poată recupera.
Abundenţa de tezaure monetare din epoca republicii romane descoperite pe teritoriul locuit de geto-dacii dintre
Olt, Dunăre şi Carpaţii Meridionali, este remarcabilă. Enumerăm o serie întreagă de tezaure descoperite în judeţul Dolj
în afara celor amintite mai sus la Sadova, Nedeia, Dunăreni, Sălcuţa-Plopşor, Lipov, Segarcea, Daneţi, Amărăştii de
Jos, în judeţul Olt la Celei, Orlea, Fărcaşele, Hotărani, Reşca, Racoviţa, Gura Padinii, în judeţul Gorj la Ţicleni-Tunşi,
D. Tudor, Oltenia Romană, ed. III, Buc. 1968, p. 60, 21 1 , 276-277.
Detalii vezi la Oct Toropu, Aşezări antice la Mojleni-Bucovăţ şi in împrejurimi, M . O .. 24, 1972, nr. 9-1 O. p. 700-708 ; Istoria Craiovei, Ed. Scrisul
rom., Craiova. 1 977, p. 9, cu notele unde se da bibliografia pâna în anul 1 976 ; Petre Gherghe, Repertoriul informaţiilor şi descoperirilor arheologice
din Oltenia. Epoca latene, Ed. Universitaria, Craiova, 200 1 , p. 50-52.
3 Oct. Toropu, op. cit., p.703; Perieg.hezele au fost făcute în urma semnalarilor repetate ale invă1a1orului Constantin Lupescu. pasionat de cercetarea
acestei zone.
4 O. Stoica, Un te::aur de monede romane republicane descoperit la Mojleni, M.0.24, 1 972. nr. 9-10, p. 709-7 1 0.
� Gh. Poenaru-Bordea, O. Stoica, Tezaurul de la Breasla şi alte descoperiri de denari republicani din Oltenia, SCN, 7, 1 9 80. p. 72 şi 74-75.
6 B. Mitrea, C. S. Nicolaescu-Plopşor, Monede din timpul republicii romane descoperite la lşalniţa, MCA, I, 1 953, p. 543-587.
7
C. M . Tlltulea, Noi date cu privire la tezaurul de monede romane republicane descoperite la Floreşti-Şimnicu de Sus , judeţul Dolj,''Oltenia", 5-6,
1 986, p. 25-28.
1

2
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Vârţu. Clpreni-Cometu, Bumbeşti, Polovragi, în judeţul Vâlcea la Lunca, Zătreni, Roeşti, Pălăuşeni, Stoeneşti, Horezu,
Hotlroaia, în judeţul Mehedinţi la Govodarva şi Hotărani-Vânjuleţ1• De remarcat că majoritatea descoperirilor se
situeazA fie pe valea Dunlrii, dar şi pe valea Oltului şi pe valea Jiului, adică în apropierea unor aşezări geto-dacice şi nu
departe de marile drumuri ale antichităţii'.
Tezaurul de la Craiova - strada Bucovlţ confirmi faptul că acumularea majorităţii denarilor republicani romani
în aceasti zonl10 s-a realizat mai ales în anii 100-75 i. Hr. . Frecvenţa absolut! a denarilor se încadreazl cronologic în
anii 90-8 1 i. Hr. şi se ridică la 6 exemplare, iar în tezaurul de la Mofleni la 4 exemplare sau, ca să luăm doar un singur
exemplu, în tezaurul de la Ţicleni-Tunşi 11• Analiza cronologici a eşalonării tezaurului monetar arată că emisiunile
dinainte de anul 100 î. Hr. sunt în numlr de 5 exemplare, iar pentru tezaurul de la Mofleni în numAr de 4 exemplare,
pentru anii 90-81 î. Hr. 6 exemplare respectiv 4 exemplare, pentru anii 80-71 î. Hr. 2 exemplare respectiv 1 exemplar, iar
pentru ultima perioadă a acumulării din anii 70-64 i. Hr. 2 exemplare respectiv 1 exemplar. ln ambele loturi monetare
există un hiatus intre anii 103-90 î. Hr., dar şi în final între anii 77 (75 î. Hr.)-64 i. Hr.. Această distribuire poate sugera
ci denarii republicani romani au pătruns în Oltenia în două etape aspect ce trebuie lArgit într-un studiu viitor prin
comparaţie cu toate emisiunile contemporane descoperite în această zonl12• Desigur nu este de neglijat acţiunea lui C.
Scribonius Curio, proconsul al Macedoniei, cel dintâi general roman care ajunge cu trupele sale la Dunlre în părţile
blnlţene şi oltene, şi care putea avea ca rezultat o oprire pentru moment a fluxului monetar dinspre Roma.
Cele doul loturi de denari republicani din cadrul celor două tezaure (de la Craiova şi de la Mofleni) au o
pOndere de 35,71% sau 404'/o pentru primul grup şi de 64,29% sau 60% pentru cel de-al doilea, procente ce le vom
întilni în toate celelalte tezaure contemporane descoperite în special la sud de Carpaţi.
,
Dupi catalogul lui M.Crawford rezultă că toţi denarii au fost emişi în atelierele de la Roma şi că ambele
tezaure se încheie cu acelaşi an 64 î.Hr. şi cu acelaşi magistrat monetar L.Roscius Fabatus, care însă la tezaurul de la
Mofleni are un avers nou cu un revers cunoscut sau foarte asemănător unui revers cunoscut reprezentând o nouă
pereche de şta"nţe13•
Ponderal, cei 14 denari republicani tind spre limita superioară având o medie de 3,82g, fenomen întâlnit şi la
tez.aurul de la Ţicleni-Tunşi. Doi denari (nr. 2 şi nr. 14 conform catalogului tezaurului) au 3,65g greutate minimA şi
4,00g greutate maximă (nr. 12). Lotul de la Mofleni are o medie de 3,732g destul de apropiată de tezaurul craiovean cu
o minimi de 3,62g (nr. 7) şi o maximă de 3,85g (nr. 5)14• Extinzând exemplificarea observlm ci în tezaurele de la
Jegllia-Clllraşi dintr-o zonă mai îndepArtată, dar tot de la Dunăre, media este de 3,66g", de 3,72g la Flrcaşele-Olt16, de
3,77g la BIC8Sta-Dolj17(flrl ultima care după plrerea noastră nu aparţine tezaurului), de 3,6lg la Floreşti-Dolj11• Starea
destul de buni de conservare a celor 14 denari constituie încă un argument al mediei mai ridicate al acestora.
Tu.aurul de la Craiova - strada Bucovăţ, se înscrie în grupa tezaurelor îngropate în anii 84„64 î. Hr.19, ani de
preponderenţi a acestei specii monetare de la nord de Dunăre locuit de geto-daci şi de înflorire a epocii lui Burebista,
cu atât mai mult cu cât produsele agrozootehnice şi sarea aveau o căutare crescândă în lumea greco-romană. Amplasat
într-o zonl din apropierea Jiului cu numeroase aşezări geto-dacice şi cetăţi puternic fortificate unde abundă descoperiri
de acest gen şi unde se desflşurau schimburi comerciale atestate de cercetări arheologice şi de descoperiri întămplă
toare2°, teamul de la Craiova aduce noi contribuţii la cunoaşterea istoriei Cetăţii Banilor din prima jumătate a secolului
I î. Hr..
PentJU tcmaR delcoperite în Oltenia vezi B. Mitra, Le tresor de Fd�ele (Romanaţi) et la penetration commerciale dans la Petite Valachie,
"Dacia•, 9-10, 1 94 1 - 1944, p. 359-397; J. Winkler, Contribuţii numismatice la istoria Daciei, SCS, Cluj, seria a III a, Ştiinţe Sociale, 1 -2, 6, 1 955, p.
33-176; C. Voicu, Ca/alogul descoperirilor monetare din Oltenia, Monede strtiine(secolul al IV-iea Î.e.n.-anul 102 e.n.), BI, Craiova, 2, 1976, p. 2026 unde se enumeri 8 1 descoperiri ; Maria Petolescu, Repertoriul numismatic al judeţului Gorj, CN, 6, 1990, p. 35-75; A. Dumitraşcu, Tezaurul de
monede romtJIW republicane descoperit la Râmnicu Vâlcea, SCN, 1 2, 1 998, p. 8-1 3; Şt. Chiţu, TezaunJ de denari romani republicani de la Lunca,
orrqul Ocrtek Mari(jud. Vâlcea), SCN, 7, 1 980, p.145-154; Gh. Poenaru Bontea, O. Stoica, op.cit.,71 -82; C. Preda, Descoperirea de monede
republicane de la Lacusteni(Gura Jiului, reg. Craiova), SCN, 3, 1960, p.135- 1 70 ; B. Mitra, SCIV, 24, 1973, p. 145.
9 B. Mitrea, NotiJ asupra 11nor tezaure de monede romane descoperite în Dacia, RIR, 1 935-1 936, p. 285-293.
10 �
ii asupna monedelor republicane vezi Kris Lockyear, The suply ofRoman Republican denarii to Romania, SCN, 1 1 , 1997, p.85-1 02.
1 Carmen
1
Maria Petolescu, op. cit. P. 63.
u B.Mitra, Legt1luri comerciale ale geto-dacilor din Muntenia ctl Rep11blica Roman4 reflectate În descoperiri monetare, SCN, 2, 1 958, p. 1 23-138 ;
Ibidem, Un - tezaur de denari romani din timpul rep11blicii descoperit În Oltenia, SCIV, 2 1 , 1 970, 3, p. 435 şi unn.; R. Ocheşanu. Un tezaur de
denari roma11i republicani descoperiţi În apropiere de llflcurqti. Unele aspecte privind Începultlrile pdtrunderii monedelor romane În Câmpia
Rontiin4, CAB, 3, 1981, p. 6 1 -62 ; Ibidem, Câteva descoperiri de denari romani republicani În Scythia Minor, ,.Pontica•, 1 9, 1986, 8 1 ; Ibidem,
Dinllrnica penetrrfrii denarilor romani rep11blicani În Dacia secolelor 1 Î.e.n.- /e.n., CAB, 4, 1992, p. 1 19-122.
13 Gh. Poenaru Bordea, O. Stoica, V. Ciucil, Teza11n1I de denari romani rep11blicani de Sadova01ul. Dolj), BSNR, 70-74(1 976-1980), p. 143 şi notele
1

m.

36-38.
" Conform noii clasificlri dupl M. Crawford.
" N. Conovici şi N. Sclunaş, Notd s:11plimentarrI la teza11n1I de denari romani rep11blicani descoperit la Jegdlia, j1uleţ11I Cdldraşi, SCN, 9, 1989, p.
1 16.
16
Carmen Maria Petolescu, Al doilea teza11r de monede romane rep11blicane descoperit la Fdrr:�ele, jud. Olt, BSNR, 77-79, 1 983-1985, p. 1 23.
1 7 Gh. Poenaru Bordea, o. Stoica, op. cit., p. 72.
11
C. M. Tltulea, op. cit., unde trei din cei 1 9 denari nu au dată greutatea.
1 9 Detalii la Iudita Winkler, op. cit.. p. 1 1 1 - 1 16.
20 O. Toropu, Aşezdri geto-dacice la Craiova, AUC, 1 975 p. 8 1 -85; P.Gherghe, V. Ciucil, Repertori11I şi tehnica defortificare a �ezdrilor şi cerdţilor
geto-dacice din bazinu/ Ji11l1u, "Oltenia", SN, I , 1 990- 1995, p.43.
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CATALOG TEZAUR CRAIOVA str. Bucovlţ
-

1.

3,75g, 19mm,

SEX. P. POM

�.

Crawford 235/ lc, 137

î. Hr.

Q. FABI LABEO
2.

3,65g, 2 l mm, 7. Crawford 273/ 1 , 1 24 î.

Hr.

M. FOURI C. F PHILI
3.

3,78g, 2 l mm, "- Crawford 28 1/1, 1 19 î.
·

Hr.

L. THORIUS BALBUS
4.

3,79g, 20mm, "- Crawford 3 1 6/ 1 , 105
·

î. Hr., dar cu sigla M.

la revers.

L. SATURN
5.

3 ,68g, 20mm, 7. Crawford 3 1 7/3 b, I 04

î. Hr., dar la revers

sigla N culcat.

L. PISO L. F. L. N FRUGI
6.

3,83g, 2 l mm, �- Crawford 340/ 1 , 90 î.

Hr., dar la avers sigla S.

L. TITURI L. F SABINUS
7.

3,84g, 2 l mm, 7. Crawford 34 1 / l a, 89 î.

8.

3,900, 1 9,4 x 2 1 , l mm,

MN. FONTEI C. F

Hr.

�. Crawford 353/la, 89 î. Hr.

C. MAMIL LIMETANUS C. F
9.

3,97g, 2 l mm, " denarius serratus. Crawford 362/1 , 82
·

î. Hr., dar cu sigla M la avers

C. MARI C. F CAPIT

10. 3,88g, 2 l mm, " Crawford 378/ l c, 8 1
·

L. PAPI
1 1 . 3,80g, 2 l mm,

î. Hr., dar aici

CI, denarius serratus.

�- denarius serratus, Crawford 384/ 1 , 79 î. Hr..

P. SATRIENUS

1 2 . 4,.00g, 22mm, ll . Crawford 388/lb, planşa
. XLIX

L. ROSCI FABATI

13- 14. 3 ,94g, 2 l mm,

�;

nr.

1 1 , 77 î.

3,65g, 20mm, �- Crawford 4 1 2/ 1 ,

Hr.

64 î. Hr.

THE THESAURUS OF ROMAN REPUBLICAN DENARI DISCOVERED
THE STREET OF BUCOVĂT

IN CRAIOVA,

,

Abstract
The fourteen Roman Republican Denari discovered in Craiova and belonging to the period included between

the years 1 20-60 a. Ch. prove that there was a flourishing economical life on the teritory of the ancient Pelendava. The
relations with the Roman Republic were the reason for the Dacians' use ofthe Roman denarus.
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Un nou Iot monetar din al treilea tezaur de la Bârca
Maria-Magdalena Duţescu
Ana-Maria Rădulescu
ln anul 1963 preotul Ion Voinea din comuna Urzicuţa, sat Urzica Mare, judeţul Dolj, intra în posesia unui lot
monetar roman imperial, care, după informaţiile culese de noi şi în urma discuţiilor awte cu fiica şi nepotul acestuia Narcis Voinea, flcea parte cel mai probabil din tezaurul descoperit în iunie 1962 la marginea comunei doljene Bârca,
comuni situat! în sudul judeţului Dolj în câmpia Băileştilor în apropierea cursului inferior al râului Desnăţui 1•
Cum asupra celor patru tez.aure monetare imperiale romane descoperite pe teritoriul comunei Bârca în anii
1938, 1 961, 1962, 1963 s-au aplecat numismaţii Oct. Iliescu, C. Preda, D. Tudor, Gh. Popilian, B. Mitrea, Carmen
Maria Petolescu, V. Ciucl, O. Stoica, Toma Rădulescu şi C.M. Tătulea nu vom mai insista prea mult asupra unor
considerente de ordin istoric şi numismatic. Ne vom opri însă pentru a analiza ce noutlţi aduce acest mic lot alcătuit din
1 5 denari romani imperiali în cadrul uneia din cele mai mari tezaure romane, care acwn iatl se ridică la 1982 exemplare
cercetate şi clasate conform normelor actuale.
Lotul de faţă cronologic este eşalonat intre anii 196-236, fapt care n-are nimic surprin7Ator ţinând cont că sunt
reprezentate grupele cu cel mai mare nwnăr de exemplare din cadrul tezaurului şi în care nu se reglsesc emisiunile
ramase În circulaţie ciupi reforma lui Septimius Severus (3,77% din tezaur), şi cele de final (denari şi antoninieni,
Gordian m şi un antoninian nedatat Filip Arabul
1 ,47%) datorit! proporţiilor sale prea mici faţă de mărimea
tez.aurului. împrlştierea unor tezaure după descoperire în mai multe loturi este intllnită în practica curent! indiferent de
perioada de timp în care au fost acumulate. După ani de zile unele loturi monetare intri în atenţia numismaţilor şi sunt
consemnate ca atare, deoarece completează cunoştinţele noastre despre acest tezaur. Şi în cazul nostru împrtştierile s-au
flicut intâmplitor, deoarece noii posesori nu le aveau catalogate conform uzanţelor, aceasta fiind făcut! de specialiştii
Muzeului Olteniei.
Pentru uşurarea cercetării am întocmit două tabele în care am evidenţiat lotul principal ( 192 1 exemplare)
recuperat încă din iunie 1 962 de Muzeul Olteniei, lotul numărul doi (46 exemplare) intrat în colecţiile Muzeului
Olteniei în anul 1983, şi care a fost publicat împreună cu lotul principal în anul 1998 de Toma Rădulescu şi C.M.
Tltulea, şi lotul al treilea ( 1 5 exemplare) cunoscut şi determinat de noi în iulie 2001, al cărui catalog cu toate datele
tehnice îl redăm la finalul studiului nostru.
Tabelul numirul l confirmă matematic principalele emisiuni ale împăraţilor romani în cel de-al treilea tezaur
monetar decoperit la Bârca şi subliniază contribuţia loturilor secundare nr.2 şi nr.3 la îmbogăţirea informaţiilor noastre
asupra acestuia.
Tabelul nr. I , cu eşalonarea cronologică a celor trei loturi din al treilea tezaur de la Bârca
Nr.
LOT II
crt.
ÎMPĂRATU
LOT I
LOT III
TOTAL
1.
Vespasian
l
l
Traian
2.
l
1
3.
Hadrian
3
3
=

.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
1 1.

Antoninus Pius
Marcus

Aurelius

Commodus
Didius Iulianus
Pertinax
Clodius Albinus
Septimius Severus
Caracalla

17
18
32
I
I
8
466
79 (2 ant.)

7
-

10
I

17
18
32
I
I
8
483
80

1 Lotul monetar ne-a fost prezentat spre detenninare de Narcis Voinea din satul doljean Urzica Mare (corn. Urziculll) ca fiind moştenit de I� bunicul
slu. li mulţumim şi pe aceastl cale pentru amabilitate.
2 Cele mai c,1mplete cercetlri în privinţa împrlşlierilor de monede imperiale romane le-a flcut Bucur Mitrea. Vezi Bucur Mitrea. Emilia Zaharia,
Descoperirea monetanf de la Oboroc:eni(r.Paşcani) �; importanţa sa istoricd, Arh. Mold., S, 1967, p. 8 1 - 1 84 unde sunt prezentate cronologic 13
loturi în care s-a f'Arimiţat tezaurul monetar; Bucur Mitrea, Supliment la teza1m1I de la Sânb11reşti jud. Argeş, BSNR, 70-74( 1976-1980), Buc., 198 1 ,
p.21 5-220.
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1 2.
13.
14.
15.
16.
17.
1 8.

Macrinus

21

Elagabal

491(7 ant.)
Severus Alexander
663
Maximinus Thrax
55
Pupienus
3
Gordianus m
58 (27 ant.)
Filip Arabul
l (ant.)
TOTAL
192 1

17
14
2

21
513
678
59
3
60
I
1982

5
1
2

2(1 ant.)
46

15

Tabelul numărul 2 confirmă constat!rile altor nwnismaţi şi care se regăsesc în practica curentă în sensul el
loturile principale de monede care provin de la Septirnius Severus, Elagabalus, Severus Alexander, Maximinus Thrax în
raport cu numărul monedelor pe an domnie evoluează astfel: pentru Septimius Severus de la 26,55 monede pe an
domnie la 26,33 monede pe an domnie, pentru Elagabal de la 101 ,60 monede pe an domnie la 102,60 monede pe an
domnie, pentru Severus Alexander de la 52,07 pe an domnie la 52, 1 53846 pe an domnie, pentru Maximus Thrax de la
14,25 monede pe an domnie la 14,50 monede pe an domnie.3
TabeluI nr.2 cu eşa1 onarea pe am" domn1e a tezauru u1 e a arca.
NR.
CRT.

IMPĂRAŢll

DENARI

Monede

%

ANT.

%

TOTAL

1

Vespasianus

1

0,050454

1

2

Traian

1

0,050454

1

Obs

Ani

3

Hadrian

3

0,1 54362

3

0,14/an

4

Antoninus Pius

17

0,8577 1 9

17

0,73/an

5

Marcus Aurelius

18

0,908 1 73

18

0,94/an

1 ,61453

32

2,46/an

6

Commodus

7

Didius Iulianus

1

0,050454

1

I/an

8

Pertinax

1

0,050454

1

I /an

8

2,66/an

9
10
11

Clodius Albinus
Septimius Severus
Caracalla

32

8
483
78

0,403632
24,369323482
3,9354 1 8

12

Macrinus

21

1 ,059535

13

Elagabal

506

26,034308

14

Severus Alexander

678

34,287870

15

Maximinus Thrax

16

Pupienus

17

Gordianus III

18

Filip Arabul
TOTAL

59

2,97679 1

3

0, 1 5 1 362

32

1 ,609

482

26,833/an I drahm!,

2

0,100908

7

0,353 1 78 5 1 3

1 02,60/an

678

52,1 53/an

l ex.fourre ldrahml, l ex.fourre.

80

1 3,33/an

21

1 0,5/an

14,50/an lex,fourr

59

3/an
28

1

0,050454

1

1 944

98,082764

38

1 ,409

12/an

60

0,20/an
1 ,9 1 7255

1982

=

99,999%1

în privinţa nominalurilor lotul de faţă cuprinde numai denari, lotul nr. 2 - 46 exemplare din care un singur
antoninian emisiune Gordian III, iar lotul principal numai 3 7 antoninieni emisiuni Caracalla, Elagalabus, Gordianus III,
şi emisiune finală - un antoninian de la Filip Arabul. Această constatare ne duce cu gândul la faptul că multe tezaure
nerecuperate complet prin jocul întâmplării nu mai păstrează în componenţă ultimul emitent - în cazul de faţă Filip
Arabul, fapt care pune sub semnul întrebării unele constat!ri cu privire la data îngropării tezaurelor respective. De aceea
ne asociem concluziilor trase de nwnismaţii C. Preda, B. Mitrea, Gh. Popilian, T. Rădulescu, Mişu Davidescu, C. M.
Tătulea, Emanuel Petac4 etc. cu privire la momentul îngropării tezaurelor în care monedele cele mai recente aparţin
împăratului Gordianus III şi care au fost ascunse în anul 245 p.Hr. la începutul domniei lui Filip Arabul cu prilejul
marelui atac al carpilor din Dacia.
3

Toma Rldulescu, C. M. TAtulea, Al treilea tezaur de monede romane imperiale
descoperit la Bârca - Dolj, "Oltenia", I, serie nouă, 1990.
1 995,Craiova, 1 998, p.74.
4Bucur Mitrea, Teza11n1/ monetar roman de la Ruşi - Sibiu şi acţiunea ·carpilor împotriva st4pânirii romane in /Jacia în timp11/ /11i Philip Arabul.
SCIV, 4, 1953, 3-4, p. 6 1 1 -640; Ibidem, l 'incursion des Carpes dans le Dacie au tempe du Fhilipe / 'Arabe et /'enforsement des tre.mrs monetaires,
NEH, I , 1 955, p. 149- 1 60. Emanuel Petac, Consideraţii cu privire la data fina/4 a tezaurelor monetare îngropate la mijlocul seco/11/ui III p.Hr. în
Dacia roman4 de la sud de Carpaţi; SCN, 1 2 ( 1 997), Buc., 1 998, p.27-40, dar mai ales p.34; Gh.Popilian, Mişu Davidescu, Tezaurul de monede
romane imperiale descoperit la Gruia (jud. Mehedinţi), Drobeta, I O, 2000, p. I 03.
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Ponderal cei 1 5 denari ai lotului de faţă se pot eşalona astfel: 3 exemplare sub 3g (nr.8, 12-Elagabal, nr. 13�

Severus Alexander) 9 exemplare au greutatea cuprinsă intre 3 şi 3,40g (nr. I-7 toate emisiunile Septimius Severus, nr.9-

Elagabal şi nr. 1 5-Maximus), 3 exemplare au greutatea peste 3 ,40g (nr. 1 0- 1 1 Elagabal, 3 ,44g şi 3,83g, nr. 14 - Maximus

Thrax - 4,00g). Media lotului numărul 3 pe emitenţi principali se prezintă astfel: 3,3614g pentru Septimius Severus care
este ceva mai ridicată faţă de media restului tezaurului - 3 ,22g, pentru Elagabal media este de 3,25g faţă de 3 ,0 l g, cât
este cea a restului tezaurului.Pentru lotul nwn!rul doi de 46 monede media greutăţii emisiunilor lui Septimius Severus
( I O exemplare) este de 3 ,2 13g, iar pentru cele 1 7 exemplare din timpul lui Elagabal media este de 3 , I O l g.

Ca noutate în privinţa catalogului folosit (RIC) lotul numărul 3 faţă de cele 1 967 de exemplare căte se
cunoşteau până în prezent remarcăm prezenţa a patru noi emisiuni pentru Septimius Severus (nr. 1 ,3), Elagabal (nr.8) şi
pentru Maxi.mus Thrax (nr. 1 5).
Tabelul nr.3 cu repartizarea pe monetlrii a celui de-al treilea tezaur de monede romane imperiale descoperit la Bârca.

Nr.crt. împăraţii

Roma
I

I

Vespasian

n

Emesa

III

I

II

m

Laodicea

Antiohia

I

I

II

III

II

Total

III
I

1

2 Traian

1

1

3 Hadrian

3

3

4 Antoninus Pius

17

17

5 Marcus Aurelius

18

18

6 Commodus

32

32

I

1

7 Didius Iulianus
8 Pertinax

I

I

9 Clodius Albinus

8

8

I O Septimius Severus

405
78

1

1 2 Macrinus

21

-

1 3 Elagabal

484

6

9

1 1 Caracalla

17

80
21
7

5

14

1

1 5 Maximinus Thrax

55

2

2

16 Pupienus

3

513
29

678
59
3

3

2

60

I

1 8 Filip Arabul
TOTAL

482

-

632

55

19 - 1

1
1 --

1 4 Severus Alexander

1 7 Gordian III

41

-

1 878

42

94,75%

2, 12%

21

1 ,06%

40

2,0 1 %

1
1 982

Observaţie. ln tabel nu am introdus drahma emisă în timpul lui Septimius Severus pentru Geta de oraşul
Cezareea Capadociei.
Tabelul numărul 3 redă aportul fiecărei monetării la alcătuirea celui de-al treilea tezaur de la Bârca
Comparând cele trei loturi monetare constatăm că monetăria de la Roma este reprezentată de 1 878 exemplare (94,75%)

urmată la mare distanţă de monetăriile orientale de la Emesa - 42 exemplare (2,1 2%), Antiohia - 40 exemplare (2,0 1 %),
Laodicea - 2 1 exemplare ( 1 ,06%) şi Cezareea Capadociei I exemplar (0.05%) = drahmă. De remarcat că atelierele

orientale vor avea o activitate monetară

din ce în ce mai bogată după anul

1 94 din timpul domniei lui Septimius Severus

de când dateazii şi drahma Cezareei Capadociei, singurul exemplar cunoscut de noi care aparţine unui tezaur roman
5
imperial descoperit în Oltenia , pentru ca în timpul urmaşilor săi Caracalla, Elagabal, Severus Alexander, Gordian III şi

Filip Arabul, contribuţia acestora să creascii pe măsurii ce ne apropiem de mijlocul secolului al III-iea p.Hr .. Este

rezultatul începutului schimbării aportului politic şi economic al orientului în raport cu occidentul în care primului
începe să-i creascii importanţa, fapt care-l va detennina pe împăratul Constantin cel Mare ca în anul 330 p.Hr. să mute
capitala la noua Romă - Constantinopol.
Studiul acestui nou lot monetar este menit sii sublinieze că de multe ori la distanţe mari de timp, în cazul nostru
aproape 40 de ani, pot să apară noi infonnaţii care sii permită o cât mai bună reconstituire a componenţei iniţiale a unui
6
tezaur roman imperial •
' Toma Rădulescu, C. M � Tltulea, op. cit., p. 88, nr.560.
Despre cele patru tezaure de la Bârca au scris Oct. Iliescu, Prim11I te,.a11r monetar descoperit la Bârca (jud. Dolj) SCN,5, 1 97 1 , p. 327-333; C.
Preda, Tezaunil monetar de la Bârca şi unele proh/eme privind atacurile carpilor din anii 242 şi 245 în Dacia Romand, SCN, 4, 1 968, p. 175-176;
Carmen Maria Petolescu, Al patn1lea tezaur monetar descoperit la Hârca (jud. Dolj), CN, 6, 1 990, p. 17-34; Onoriu Stoica, Monede imperiale romane
descoperite la Bârca, Bui. inf. soc. num · Craiova, 2, 1 976, p.43-45 şi Vasile Ciucl, Monede imperiale romane descoperite înjrul. Dolj. p.45 -48.

6
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Catalog tezaur Bârca
colecţia Narcis Voinea, Urzica Mare - Dolj
Septimius Severus
l . 3,20g, 1 8,4mm x 17,5mm, � RIC73, 196 - 197.
2. 3,30g, 1 8,4mm x 16,4mm, J.. RIC 96A, 196 - 1 97.
3. 3,40g, 19,3mm, J.. RIC 276, 202 - 2 10.
4. 3,40g, 1 7mm, J.. RIC 295, 202 - 2 1 0
Septimius Severus: Iulia Domna
5. 3,35g, 1 8,8mm x 16,2mrn, t RIC 572, 193 - 2 1 l .
6. 3,40g, 19mm x 15,5mm, t RIC 632, 193 - 196 ?, Emessa şi Laodicea.
Septimius Severus : Caracalla
7. 3,38g, 19mm x 1 7,9mrn, J.. RIC 161, 206 - 2 10.
Elagabalus
8. 2,76�, 19mm x 1 7,9mm, t RIC 20, 219.
9. - 10. 3,27g, 19,4mm x 19mm, t; 3,44g, 19mm J.. RIC 1 3 1 , 222.
1 1 . 3,83g, 1 7,9mm x 1 7mm, � RIC 1 87, 222.
Elagabalus: Iulia Soemias
1 2. 2,95g, 19mm x 1 7,9mm, ţ RIC 24 1 .
Severus Alexander
13. 2,80g, 19,2mm X 1 8,4mm, J.. RIC 70, 227
Maximinus I
14. 4,00g, 19mm x l 7,5mm, J.. RIC 16, 235 - 236.
Maxi.minus I: Maximus
15. 3,00g, 2 1 ,Smm x 1 8,Smrn J.. RIC 3, 235 - 236.

A NEW MONETARY LOT FROM THE THIRD THESAURUS FROM BÂRCA
Abstract
The fifteen Roman Imperial Denari of the emperrors Septimius Severus E., Severus Alexander, Martimimis

Thrax belong to the third thesaurus cliscovered in June 1 962 at Bârca-Dolj.

This lot can belong to the period included between the years 196-236 and gives new information to the one
thousand, oine hundred and sixty seven pieces that were already studied and published în the literature of speciality.
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Tezaurul monetar de la Galicea Mare, judeţul Dolj,
din vremea lui Filip Arabul
Toma Rădulescu
Tezaurul monetar pe care-l prezentiim în studiul de faţă a fost descoperit în comuna Galicea Mare, localitate
situată în sudul judeţului Dolj în Câmpia Băileştilor pe drumul ce leagă municipiul Craiova de municipiul Calafat. La
începutul lunii iunie a anului 1 96 1 , cu prilejul lucrărilor agricole specifice sezonului, ţăranul Petre Păcurin din comuna
Galicea Mare a descoperit pe terenul agricol al fostului C.A.P. în imediata apropiere a comunei în partea de nord un vas
tip oală cu monede romane din care s-au recuperat 8001, care au fost predate spre păstrare şi conservare de primăria
comunală Muzeului Olteniei, unde se află şi în prezent cu nr. inv. I 35552•
Importanta descoperire a fost semnalată sumar de către diiectorul de atunci al Muzeului Olteniei, regretatul Ion
Firu, şi apoi consemnată în anul următor (1962) de către Bucur Mitrea3 şi Dumitru Tudor4. ln urma sondajului
arheologic realizat cu această ocazie la doi metri adâncime, alături de tezaur, s-a descoperit o inscripţie votivă datată
înainte de domnia lui Marcus Aurelius (ante 16 1), în care se precizează faptul că sclavul Dioscor(us) lanuarii (de
origine elenă) închină zeiţei Diana un altar de piatră împreună cu o contubernalis (sclavă-soţie) al cărui nume a fost
ulterior martelat de către soţ5.
Descoperirea unui tezaur roman în această zonă nu constituie un fapt izolat dacă ţinem cont că se află la cca 10
km de importanta aşezare romană de la Cioroiu Nou - statio Aquensis, cum este cunoscută în literatura de specialitate,
şi unde cu prilejul executării şoselei Băileşti - Galicea s-a mai recuperat statuia unui leu, greutăţi, vase şi alte obiecte
romane care se păstrează în colecţia Muzeului Olteniei. Conform arhivelor Muzeului Olteniei vasul în care se aflau
monedele este o oală borcan, asemănătoare cu cea în care s-a descoperit tezaurul de monede imperiale romane de la
Bârca în anul 1961, adică este modelat probabil manual dintr-o pastă zgrunţuroas! de culoare cenuşie închisă ce
aparţine tipului trei de oală borcan conform clasificării �cute de Gheorghe Popilian6• Pe teritoriul agricol al comunei
învecinate Moţiţii s-au mai descoperit trei tezaure romane imperiale (două pe raza satului Moţiţii şi altul pe raza
satului Dobridor), contemporane cu tezaurul de la Galicea Mare7• Deoarece oala-borcan în care s-au descoperit
monedele, conform relatării descoperitorului, este de factură locală, aici, ca şi în cazul tezaurelor de la Bârca, Moţiţii,
Dobridor, Vârtop etc., posesorul acestei comori este localnic dintr-o aşezare daco-romană ce gravita în jurul
importantului centru roman de la Aquae (Cioroiu Nou) şi se afla pe râul Baboia, afluent al Desnăţuiului, care permitea o
mai bună integrare în circuitul economic al provinciei romane nord dunărene Dacia Malvensis şi în care culoarul
Dunării avea o deosebită importanţă economică şi militară'.
ln continuare examinăm o serie de aspecte de natură numismatică specifice tezaurului de la Galicea Mare din
care rezultă concluziile de rigoare, iar la finalul studiului este prezentat catalogul monedelor din tezaur cu principalele
date tehnice conform catalogului de specialitate RIC, unde se regăsesc cele 800 de monede. ln general monedele au o
bună stare de conservare, cu precizarea că cele mai vechi au o anumită uzură ca rezultat al unei circulaţii mai
îndelungate. Din timpul lui Septimius Severus provine un fragment de denar (nr.75) şi un altul fourre (nr.77). Un alt
1

Ion Firu, Monezi din epoca romanii, "Scânteia", 30, 1 96 1 , nr. 5190, 9 iunie.

2 În urma seismului din 4 martie 1 977, când tezaurul era prezentat în cadrul expozi1iei permanente de istorie, s-au pierdut monedele cu numerele de

catalog: 2, 3, 6, 25, 38, 47, 68, 70, 75, 76, 96, J O I , 104, 220, 239, 255, 273, 301 , 3 14, 326, 336, 376, 4 1 1 , 446, 491 , SOS, S06, S82, S83, S93, S9S,
S97, 622, 652, 661 , 7 1 8, 794, determinarea realizându-se dupl adnotlrile de pe plicurile exemplarelor respective unde axul nefiind trecut nu l-am
putut consemna rlmânând necunoscut. Monedele cu numllrul de catalog: 77, 230, 240, 268, 3 I O, 3 1 7, 387, 391 , 4 1 S, 4 1 6, 42S, 49S, 497, S20, 571 ,
642, 6S8, 7S I , cu aceiaşi ocazie l i s-au pierdut plicurile respective. Prima conservare a pieselor tezaurului a fost realizatA în anul 1 96 1 , iar cea de-a
doua în anul 1 978-1 980 de restauralorii Urucu Virginia şi regretata Pospai Tenu1a, iar cântlrirea a fost fAcutl de chimistul Lungu Teodora de la
laboraiorul zonal de restaurare, clrora le mulţumim şi pe aceastl cale. Am notat şi greutatea veche cu posibile mici greşeli, şi greutatea noul ca
rezultat al celei de-a doua conservlri; în acest fel am urmlrit pentru prima datll în timp efectele pierderii de argint ca rezultat al înllturllri i oxizilor şi
care implicit duc la oarecare diminuare a greutllţii fiecllrui exemplar în parte. Cu această ocazie aducem un pios omagiu savantului numismat Bucur
Mitrea, cel care a fllcut primele determinlri ale tezaurului.
1 B. Mitrea, Monnaies antiques et bysantines decouvertes phlS 011 non recennt en Ro11manie, "Dacia", N. S., 6, 1 962, p.5 1 3, nr. 28.
• SCIVA, 13, 1 962, p. 16.
' Detalii vezi la Dumitru Tudor, "Analele univ. Buc.", Ist., 20, 1 96 1 , p.7, Ibidem, SCIVA, 13, 1 962, p. 1 16, nr.2 şi "An. epig.", 1 963, nr. I ; ibidem,
"Oltenia romani", 3, 1 968. p. 1 27, 1 30, 1 50, 1 54, 220, 542. lnscrip\ia este expusl în cadrul expozi1iei permanente de istorie a Muzeului Olteniei.
6 Gheorghe Popilian, Ceramica romanii din Oltenia, Ed. "Scrisul românesc" Craiova, 1976, p. 1 79-1 80; C. Preda, SCN, 4, 1 968, p. 1 76, fig. I .
1 Oct. Iliescu. Teza11nJI roman imperial de la Dobridor (Dolj), "Oltenia", I , 1 940, 9, p . 1 4 1 - 144; Gh. Popilian, Noi dovezi privind invazia carpilor în
Oltenia, Craiova, 1 968, p. 45-54; O. Iliescu, "Oltenia", 2, 1 94 1 , 1 1 - 1 2, p. 1 6 1 - 1 69.
8 Gh. Popilian, Mişu Davidescu, Teza11n1I de monede romane imperiale descoperit la Gn1ia (Mehedinţi). "Drobeta", 10, 2000, p. 69-70.
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exemplar de denar fourre provine din timpul domniei lui Severus Alexander (nr.33 1 ). Prezenţa celor doi denari fourres
într-un tezaur monetar este fireascA, aceste tipuri de exemplare întâlnindu-se în alte tezaure contemporane'. Monedele
recuperate din tezaurul de la Galicea Mare sunt denari şi antoninieni, la care adăugăm cele două monede fourre, care se
destlşoară pe o perioadă de aproximativ 95 de ani, ceea ce se încadrează în limita normalului pentru tezaurele de acest
tip.
.. dăm "
pentru uşurarea cercetării
m continuare tabeluI următor:
Nr
crt
t
2
3
4
s

6
7
8
9
to
li
t2
13
t4
tS

·

Emitcnti

Anii

Denari

s

%

Ant.Pius
M.Aurelius
Commodus
Sept.Sev.
Caracalla

t S3-t6t
t 68-t83
t 86- 1 92
1 93-2 1 1
1 96-2 t 7

to
t t6
ss

0,62S
0,87S
t ,2S
t 0,447S
7,37S

Geta

t 98-2 1 1
2 t 7-2t 8
2 t 8-222
222-235

t9
3
79
93

2,37S
0,37S
9,86S
l t ,624

235-238
238
238
238
238-244
244-247

43
t
t
t
67

S,37S
O,t 2S
O, t2S
O, t2S
8,36S

580

62,541

Macrinus
Elagabal
Sev.Alex.
Maximinus Thrax
Gordianus I
Balbinus
Pupienus
Gordianus III
Filipus Arabus
TOTAL

7

%

Antoninieni

1 16
S9

0,62S
0,87S
l ,2S
t0,447S
7,37S

Monede
Ani domnie
0,2 t
0,3S
0,83
6,38
2,80

t9
3
88
93

2,37S
0,37S
t0,75388
t t ,624

t ,3S
t ,S
22
7,t S

43
t
t
t
30S
49

S,31S
O,t2S
0,t2S
0,t2S
38, 125
6,2S

t4,33
4,00
4,00
4,00
S8,33
t 6,33

Total
s

7

to
o.so

4

9

238
49

300

0,8888

29,750
6,t2S

37,541

800

Total
%

99,99

Obs.

tex.
foum!

tex.
foum!

Din analiza tabelului rezultă că emisiunile din timpul lui Antoninus Pius, Marcus Aurelius sau Commodus (22
ex.=2,74% din tezaur) din anii 163-192 sunt rămăşiţe dinaintea reformei lui Septimius Severus, şi în proporţii
aproximativ egale se întâlnesc şi în alte tezaure oltene contemporane cum sunt cele de la Băieşti-Gorj (2,24%) Gruia
Mehedinţi (3,34%), Bârca III (3,67%)10 etc., şi care confirmă concluziile la care a ajuns numismatul francez J. P.
Callu11• ln cazul tezaurului de la Galicea Mare denarii emişi în timpul domniei lui Commodus au o medie (2,859 g.) şi o
mediană (2,8675 g.) mai scăzută decât întreg lotul de denari, fapt care se explică prin gradul mai mare de tocire ca
rezultat al păstrării lor în circulaţie timp mai îndelungat.
Li tabelul de mai sus am separat emisiunile lui Septimius Severus pentru Geta şi pentru Caracalla pentru a
stabili mai clar diferenţele cantitative între emisiunile imperiale şi cele ale fiilor săi asociaţi. 1 8,875% reprezintă
emisiunile din anii 193-2 1 1 ale lui Septimius Severus, proporţie apropiată de cea din tezaurul de la Bârca III (24,24%),
Gruia Mehedinţi (27,3 1 %) şi mai puţin faţă de tezaurul de la Băieşti-Gorj (15,17%). Chiar din primii ani de emisie (2
ex. din anul 2 1 5) antoninienii lui Caracalla sunt prezenţi în tezaur în număr de 4. Astfel antoninianul pentru Iulia
Domna este identic cu cel din tezaurul de la Bârca IIl12, diferenţiat doar prin greutate şi ax şi diferit de cel din tezaurul
de la Băieşti Gorj n.
Conform aceluiaşi tabel numărul de monede pe an creşte în timpul domniei lui Elagabal din anii 2 1 8-222 vârf
ce nu va fi depăşit decât în anii 238-247 (ultimii 9 ani din tezaur). lncepând cu domnia lui Gordian III numărul
antoninienilor (238 ex.) este covârşitor şi se poate explica şi prin apropierea locului de descoperire de o importantă
aşezare romană cum era cea de la Aquae-Cioroiu Nou, fenomen ce-l întâlnim şi în castrul de la Slăveni de pe Valea
Oltului 14 şi care antrena mai rapid antoninienii în tranzacţiile comerciale, fiind folosiţi pentru plata soldelor unităţilor
militare cantonate în zonă. De aceea antoninienii ajung să reprezinte 3 7,50% din întreg lotul monetar faţă de Bârca III
(38 antoninieni = l ,92%). Mergând cu deducţiile mai departe se pare că o bună parte din acest lot monetar era în
circulaţie la momentul îngropării şi reprezintă un indiciu al schimbării structurale a economiei monetare romane
marcată de criza politico-militară şi de inflaţie care duc la diminuarea cantităţii de argint inclusă în aceste nominale,
criză ce s-a dovedit pentru Imperiul roman ireversibilă cu toate încercările de reformă flcute de împăraţii care au urmat.
Deoarece tezaurul a fost în două rânduri conservat - prima dată în urma descoperirii când au fost înlăturate
toate impurităţile şi toţi oxizii, şi a doua oară, când datorită expunerii şi umidităţii ridicate din expoziţia de bază a
Muzeului Olteniei au suferit noi oxidări, am întocmit două tabele (nr.2 şi 3) primul cu greutatea veche în care am inclus
şi pe cele ale căror plicuri s-au pierdut, iar în cel de al doilea am inclus monedele dispărute în urma cutremurului din
1977.
B. Mitrea, Teza11nd monetar de la Bd/eşti, jud. Gorj, din vremea lui Gordian ///, CN, 2, t979, p. tS, cu denar Septimius Severus fourre; Toma
Rădulescu, C. M. Tlltulea, Al treilea tezaur de monede romane imperiale descoperit la Bârca-Dolj, "Oltenia", serie noul, t , Craiova, I 99 t , p. 87, nr.
496 (denar fourre Caracalla) şi nr. t 863 (denar fourre Maximinus Thrax).
10 B.
Mitrea, op. cit. , p. t6; Toma Rădulescu, C. M. Tltulea, op. cit. , p. 79.
1 1 La politiq11e monnetaire des emperews romains de 238 a J //, Paris, t 969.
1 2 Toma Rădulescu şi C.M.Tltutea, op.cit., p.89, nr.633.
1 3 B . Mitrea, op.cit, p. 2 t, nr. 38.
1 4 O.Toropu, Un no11 tezaur monetar descoperit la S/dveni, „Drobeta" 3, t 978, p.62-69; O.Tudor, Distn1gerea castrul11i roman de la S/dveni pe Olt,
„Historica", t , t 970, p.69-74; Gh. Popilian, Aspecte ale circulaţiei monetare în castru şi aşezarea romand de la Sldveni, „Oltenia", I , t 974, p.7S-82.
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Tabelul m2 ai gn:ulatea veche a monedelor din tezaurul de la Galicea Mare.

SqiLSev.
c..aaDa
Cicla
Macrilms
EJ.pmlus

Greutate denari
min. max. medie
2,90 3,45 3,2 1 6
2,85 3,47 3, 1 82
2,85
2,20 3,40
2,26 3,83 3,195436
2,62 4,1 4 3,23927
3,08 3,68 3,22894
3,28 4,1 4 3,77333
2,38 3,94 3,04063

Max.Thru.

2,30 4,25 3,05698
2,25 3,72 3,0086

iMPĂRAŢD
-'-.Pius
M.Aurelius
o•••„....

Sev.Alex.

Gontim l

3,19
3,15
2,70
2,73 4,25 3,18537

BdJimls

....--

Gontim lll

Filip Arabul

lUTAL

min.

Greutate ant.
max. medie

4,84

5,73 5,31 025

4,76

5,82 5,0877

Denari
s3g; 3-3,4g; p3,4g
2
2
I
4
I
3
6
4
17
68
31
6
15
34
6
13
I
2
9
40
30
41
22

3-4g;

Antoninieni
4-5g;

p5g

1

3

5

4

15
5

37
16
1
I

I

3,08 5,52 4, 1 542
4,00 5,14 4,44408

17
1 57

33

13

37
258

85

32

235

33

3 1,48% 5 1 ,60% 1 1%

24

1 81

1 1%

10,66%

. .

78,33%

Din analiza celor două tabele din care rezultă şi posibile erori ale pnmei cântăriri, deducem că în emiterea unor

judeciţi

de valoare trebuie

aceasta se

să ţinem cont obligatoriu de efectele conservării asupra greutăţii monedelor atunci când

repeti şi ca atare în cercetare să fie preluate toate datele tehnice (greutate, diametru) dinnaintea primei şi în
urma altor cooservări ce pot interveni în timp. Analiza comparativă a celor două tabele arată o pierdere nu prea mare de
mdal pn:ţios. dar care poate determina unele erori de apreciere ce nu corespund realităţii. De aici necesitatea unei cât
mai slrânse colabortri între restaurator şi cei care cercetează tezaurul respectiv.
Tulul numind 3 cu greutatea actuali a monedelor din tezaurul de la Galicea Mare.

�

Am.. Pius
MAurdius

0Miii!M"'llPs

Sqit.Sev.

C--=alla

Cicla
Macrilms
Aaphatus

Scwaus Alex

Mu.Thru.

min.
2,90
2,88
2,27
2,26
2,58
3,06
3,29
2,34
2).7
2,5 1

Gonlian l

e.IJiJmS

Pupimus

Gontim lll

Filip Anbul

2.56

Greutate denari

max.

3,47
3,47
3,38
3,90
4,14
3,65
3,99
3,90
4,27
3,78
3,1 8
3,14
2,70
3,97

lUTAL

medie
3,22
3 , 1 7571
2,859
3 1 7254
3,31 545
3,36052
3,73666
3,09 1 13
3,03430
3,09558

min.

3,18253

Greutate ant.
max. medie

,

4,79

5,69

5,2875

4,74

5,78

5 ,08

1,12
4,09

5,50
5,34

s3g;
1
2
6
29
7
li

I

30
42
18

3-4g;

Antoninieni
4-5g;
p5g

1

5

3

4

I

4 4 1 5 79
4,45653
,

19

1 55
31%

Tabelul numărul 4

Denari
3-3,4g;
p3,4g
2
2
I
4
4
24
63
18
30
8
2
12
37
17
34
20
5
I
1
38
246
49,20%

10

23

40

1 75
47
41
228
1 3,66% 76%

I

99
19,80%

este legat de denarii împăraţilor care sunt mai numeroşi în acest tezaur şi

în

1
31
10,33%
care am pus

media şi mediana după prima şi cea de-a doua cântărire şi din care constatăm că se încadrează în limitele optime şi de

multe ori se apropie sau depăşeşte media altor tezaure contemporane. Dacă în privinţa antoninienilor putem vorbi de o
� scldere a greutăţii şi a finului de argint, comparativ cu primele emisiuni din anii 2 1 5-2 16 faţă de cele din timpul
lui Filip Arabul, în privinţa greutăţii denarului aceasta scade ceva mai puţin, dar pierde mai mult la finul argintului,
fenomen ce va fi întâlnit şi în epoca medievală la statele marcate de anchilozare economică, comparativ cu cele a căror
economie era slnătoasă.

Tulul nr.4 ai media şi mediana emisiunilor de denarii cei mai numeroşi din tezaurul de la Galicea Mare.
'I
Greutate
1

'

Împinţii

j

j Septimius

,I

Nr. Ex.

Severus

<:uac:alla

Elagabal
Scverus Alex
Mllimin.Thrax

Gonlian lU

115
55
79
93
43
67

Medie

Mediană

veche

nou!l

veche

nou!l

3,195436
3,23927
3.04063
3,05698
3,00860
3,1 8537

3,1 7254
3 ,3 1 545
3,091 1 39
3,03430
3,09558
3 , 1 8253

3,24695
3,23377
3.04064
3.09505
3,00707
3. 1 760

3 , 1 74 1 96
3,3 1 377
3,09038
3,029 12
3,093 1 7
3,1 7569
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Revenind la analiz.a tabelelor cu numerele 2 şi 3 observAm el denarii imperiali romani cu greutate cuprinsă
între 3 şi 3,4 g. sunt în număr de 258 (dupl vechea cântărire) sau 246 (după actuala cântărire) ceea ce reprezintă 5 1,60"/o
sau 4�,20% din total. Cele subponderale în care am inclus exemplarul fragmentar şi cele două exemplare fourrees sunt
în număr de 157 (dupl vechea cântărire) sau 1 55 (dupl cântărirea actuali) şi reprezintă 3 1,4%, sau 3 1 ,49%, iar cele
peste greutatea normali sunt în număr de 85 sau 93 şi reprezintă 1 7% sau 19,80%.
.
Tabelul nr.S cu media şi mediana crrusnmilor de antoninicru din tc7.lllllUI de la Galicca MBRI.

Impiraţii
Caracalla
Elagabal
Gordian III
Filip Arabul

Nr.ex.
4
9
238
49

Greutate

Medie
veche
5,3 1025
5,0877
4,3 1 542
4,44408

noul
5,2875
5,0800
4,41 579
4,45653

Median!
veche
5,3400
5,039
4,3 1 555
4,4441 70

noul
5,2900
5,02857
4,4 1669
4,45425

ln privinţa antoninienilor constatăm el din cele 300 de exemplare ale tezaurului 33 (1 1%) sau 4 1 (13,66%)
sunt sub 4 g. 235 (78,33%) sau 228 (76%) se încadreazl în limita normală (între 4 şi 5 g.), iar 32 exemplare (10,66%)
sau 3 1 exemplare (10,33%) depăşesc 5 g. Cel mai greu denar aparţine lui Severus Alexander (4,27 sau 4,25 g. exemplarul numlrul 393 din catalog), iar cel mai uşor (2,26 g. -exemplarul numărul 76) aparţine domniei lui Septimiu
Severus. Cel mai greu antoninian dateazl din timpul domniei lui Elagabal (5,82 g. sau 5,78 g. -exemplarul numărul 249
din catalog), iar cel mai uşor antoninian aparţine emisiunilor din timpul lui Gordian III (3,08 sau 3,12 g. -exemplarul
494 din catalog). în concluzie după această succintă prezentare putem afirma el din cele 800 de monede (500 denari şi
300 antoninieni) 474 (59,25%) după cântărirea actuală sau 493 (61 ,625%) după vechea cântărire au greutate normală,
196 (24,50%) sau 190 (23,75%) au greutate subnormală, iar peste greutatea normală sunt 130 ( 16,25%) sau 1 17
( 14,625%).
Tezaurul de la Galicea Mare se înscrie în grupa celor îngropate între anii 249-25 1 în care antoninienii au o
pondere mult mai semnificativă aşa cum sunt tezaurele de la Bumbeşti-Jiu (50,27% emisiuni Gordian III şi Filip
Arabulr, Strâmtu-Gorj (65,20%) emisiuni Gordianus III-Trebonianus Gallus)16, Leurda-Motru (34,61 % emisiuni
Gordianus III-Traianus Decius)17• Moţiţii II (l8,20%emisiuni Gordianus III şi Filip Arabul)18, Bârca I (46,26% emisiuni
Gordianus 111-Traianus Decius)19, Bârca IV (68,50% emisiuni Gordianus 111-Herenius Etruscus)20• Această grupă de
tezaure este marcată de faptul el antoninianul la siarşitul domniei lui Gordian III capăt! o pondere deosebită şi tinde sll
înlocuiască aproape în totalitate emisiunile mai vechi de denari. ln cazul tezaurului de Ia Galicea Mare 44,25% sunt
emisiuni din anii 238-247 din care 287 sunt antoninieni faţă de numai 67 denari romani numai emisiuni Gordian III21•
Tabelul nwnlrul 6 cu repartizarea pc ateliere monetare a tc7.lllui
llUl de la Galicea MBRI.
EMESA
LAODICEA AD MARE
IMPARAŢll
ROMA
Ant. Pius
s
M. Aurelius
7
Commodus
10
Sept Sev.
9
7+2?
98
I
Caracalla
SB
18
1
Geta
3
Macrinus
Elagabal
88
91
Sev. Alex.
Maximinus Rhrilx
43
I
Gordianus I
Balbinius
I
Pupienus
1
304
Gordianus III
Filipus Arabus
45
Total
9
11
773

ANTIOHIA

2

1
4
7

Spre deosebire de alte tezaure romane imperiale contemporane în cadrul depozitului monetar de la Galicea
Mare ponderea atelierelor monetare de la Roma faţă de cele orientale este şi mai evidentă 773 exemplare (96,625),
restul de 27 exemplare (3,375%) fiind repartizate între Laodicea ad Mare (1 1 ex.=l ,375), Emesa (9 ex.=1,125%) şi
Antiohia (7 ex.=0,875%).
15 Otilia Gherghe, Petre Gherghe, Tezaurul de monede romane imperiale de la Bumbeşti-Jiu, RMM-MIA, 1977, 2, p.9-14; Carmen Maria Petolescu,
Repertori11I n11mismatic alj1uleţ11lui Gorj, CN. 6, 1 990, p.46
16 C.M.Petolescu, op.cit., p.6 1 ; 8.Mitrea, Un teza11r de monede imperiale romane din Vesh1I Olteniei, „Drobeta", 1 , 1 974, p.55-64
17
Gh.Popilian, Tezurul de monede romane imperiale descoperit la Le11rda - oraşul Motnt (jud. Gorj), „Drobeta", 1 , 1 974, p.147- 1 57
18
Gh. Popilian, Noi dovezi privind invazia carpilor în Oltenia, p.45-54
19 O.Iliescu, Primul teza11r monetar descoperit la Bârca (jud. Dolj), SCN, S, 1 977, p.327-333
20 C.M.Petolescu, Al patrulea tezaur monetar roman descoperit la Bârca (jiul.Dolj), CN, 6, 1 990, p.17-34
21

Detalii vezi T.RAdulescu şi C.M.Tltulea, op.cit., p.76-78
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îngroparea �urului în apropierea centrului civic de la Aquae explică în parte structura sa 11i se datorează în

principal invaziei coaliţiei de triburi condusă de regii goţi Argaithus !fi Gunthericus din anii 249-251 asupra provinciei
·romane.Dacia precum 'i asupra celorlalte provincii romane sud dunirme22.
Temurul 1 monetar · roman imperial deseoperit , la Galicea Mare Dolj completeam 'i . nuanţeaz.i informaţiile
·

asupra acelor depozite monewe ale ciror emisiuni finale sunt din:timpui ' lui Filip Arabul şi care se intâlncsc in:numlr
mare pe teritoriul Daciei, al Moesiei Inferior, Tracici, regiunilor din Illyricum. chiar din zona fluviului Tyras (Nistrut3.
Structura acestui temur confirmă analiza numismatului F.manuel Petac cu privire la data finală a tezaurelor monetare
îngropate la mijlocul secolului al lll-lea p. Hr. în Dacia romani de la sud.de C'.a:rpaţi14•
·

CATALOGUL MONEDELOR

Antonlnas·Pias
11. 3,47 g., 18,5 mm ţ (3,145 g.), RIC 23 1 , anii 153-154.
l.

3,18 g., 18,5 mm, RIC 239, 154- 1 58.
3. 3,11 g., 18 mm, RIC 25 1 , 155- 1 56.
4. 2,92 g.;18,5 mm, .J... (2,90 g•), RIC 260, 156-157.
S. 3 ,42 g., 18 mm, .J... (3,44 g.), RIC 308, ' 1�161.
·Mareas Aurelius
6. 3,47 g., 18,5 mm, RIC 177, dec. 167 - feb. 168.

7. 3,0l g., 19 mm, ..J. (3',05 g.), RIC 222, dec. 169 - dec. 170.

8. 2,88 g., 18 mm, ţ (2,85 g.), RJC 406, aug. - dec. 179.

9. 2,89 g., 18 mm, ţ (2,89 g.), RIC 413, 176-180.

Marcas Aartlla1:11i'aud•1U
10. 3,29 g., 19 mm,� (3,29 g.), RJC677, 168•176.

11. '3�36 g„ l8,5 mm, +-' (3 ;39 ·g;) RIC 741 , 176-180.

Marcas Aanllas:· Lwdlla

1'2. 3,3 1 g., 18,5 mm, ţ (3,29 g.), RIC 759, ·anii de piaă la 183.

C..medas
ll. 2,57 g„ 17,5 mm, ţ (2,60 g;), RIC 122(a), 186.

M.

2,67 g„ 17 mm, ..J. (2,65 g.), RIC 124, 186.
15. 3,06 g„ 17�5 nm, ..J; (3,0IJ gi),1 RIC I SO .a, 186-187.
16. 3,38 g., 18,5 mm., k:· (3,30 g.), RIC 198 a, 189.
17. 3,34 g., 18 mm, � (3,40 g.), RIC 2 1 l, 192.
18. 2,32 g., 17,5 mm ..J. (2,30 g.), RIC 2 12, 190.
l9. 2,27 g., 18 mm, ţ (2,20 g.), RIC 236, 192.
20. 2,69 g., 1 7,5 mm, ..J.. (2,70 g.), RIC 237, 192.
ll.�22. 2,92 g„ 18,5 mm., � (2,89 g.), 3,37 g., 18 nnn, ..J. RIC 24 1 , 192.
Sepdmlas Severas
23. 2,96 g„ l8 11D'D, � (2,90 g.),' RIC 18, 193-194.
J4. 3;70 g., 18,5 mm, k: (3,75 g.), RIC 29A, 194.
%5. 2,59 g„ 17,5 mm, RIC 48, 193-194.
16. 3,39 g„ 17,5 mm, ..J. (3,40 g.), RIC 58, 195.
27. 3,50 g„ 17,5 mm, ..J. (3,5 1 g.), RIC 60, 195.
28. '2,71 g„ 18 mm, ..J. (2,75 g.), ruc 63, 195.
u D.Tudor, Oltenia roma11il, 4, p.39.
23 B.Mitrea şi Teodor Nussbaum, Teza11n1/ de monede romane de la Timişoara, BSNR; LXXV -LXXV I ( 1 981-1982); Bucureşti, 1 982, p. I 58-160.
24 Emanuel htac, Considera/ii cu privire la data finalii a teza11relor monetare Îngropate la mijloc11/ sec.III, p. Chr. În Dacia romanii de la .'<lld de
Carpaţi, SCN, 12, 1997, p.27-40.
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29.-30. 2,80 g., l 7mm, t (2,80 g.), 3 ,04 g., 17 mm, t (3,07 g.), RIC 68, 1 95-196.
31. 2,94 g., 17 mm, t (2,95 g.), RIC 69, 195- 196.

32. 3,30 g., 1 8,5 mm, t (3,35 g.), RIC 74, 1 96- 1 97.
33.-34. 2,87 g., 19

mm,

J.. (2,90 g.); 3,02 g., 1 8,5 mm J.. (3,04 g.), RIC 8 1 , 196-197.

35. 3,32 g., 1 8,5 mm, t (3,36 g.), RIC 82, 1 96- 1 97.

36.-38. 2,92 g., 17 mm, J.. (2,90 g.); 3 ,22 g., 18 mm, t (3,20 g.); 3 ,50 g., 16,5 mm, RIC 97, 1 97.
39. 3,90 g., 1 7 mm, t (3,94 g.), RIC 105, 1 97.

40.-41. 2,93 g., 1 6,5 mm, t (2,90 g.); 3,0 1 g., 1 7 mm, J.. (3,00 g.), RIC 106, 197- 198.

42. 3 ,64 g., 18

mm,

J.. (3,60 g.), RIC 107, 197- 1 98.
43. 3 , 1 1 g., 1 6,5 mm J.. (3, 10 g.), RIC 109, 1 97- 1 98.
44.-46. 2,95 g., 16 mm, J.. (2,95 g.); 3,27 g., 1 6,5 mm t, (3,29 g.); 3 ,33 g., 17 mm � (3,38 g.), RIC 1 1 3, 197- 198.
47.-48. 3,28 g., 1 5,5 mm; 3 ,76 g., 1 6,5 mm � (3,75 g.), RIC 1 1 7, 197- 198.
49.-50. 2,62 g., 18 mm, ll (2,60 g.); 3,23 g., 16 mm � (3, 1 8 g.), RIC 1 1 8, 197-198.
51. 3 ,05 g., 1 6,5 mm ll (3,06 g.), RIC l 1 9A, 1 97- 1 98.
52. 3,09 g., 17 mm, J.. (3,05 g.), RIC 1 20c, 197- 1 98.
53. 3,3� g., 1 9 mm, t (3,34 g.), RIC 1 22c, 199-200.
54. 3,07 g., 17 mm, � (3, 1 5 g.), RIC 1 23, 1 98-200.
55. 3,44 g., 1 8 mm, ll (3,45 g.), RIC 135b, 198-200.
. 56. 3,09 g., 1 6,5 mm, t (3,05 g.), RIC 1 4 1 A, 198-200.
57. 3,60 g., 1 7,5 mm, t (3,62 g.), RIC 1 42a, 1 98-200.
58. 3,3 1 g., 20 mm, t (3,3 1 g.), RIC 1 66, 200-201 .
59. 3 ,06 g., 1 8 mm, t (3,05 g.), RIC 1 67, 200-201 .
60. 3 , 1 6 g., 18,5 mm, J.. (3, 1 7 g.) RIC 1 7 1A, 200-20 1 .
61. 3 ,82 g., 20 mm, t (3,83 g.) RIC 1 76, 201 .
62. 3 ,27 g., 20 mm, t (3,25 g.) RIC 1 84, 202.
63.-64. 2,98 g., 20 mm, J.. (3,00 g.); 3,29 g., 19 mm, t (3,30 g.) RIC 1 89b, 203 .
65.-67. 3,30 g., 1 8,5 mm, t (3,30 g.); 3,32 g., 19 mm, J.. (3,20 g.); 3,50 g., 19 mm, J.. (3,45 g.) RIC 1 96, 205.
68.-70. 3,02 g., 1 8 mm; 3,3 1 g., 20 mm, t (3,30 g.); 3,33 g., 19 mm, RIC 198, 205.
71. 3,75 g., 20 mm, J.. (3,40 g.) RIC 20 1 , 206.
72. 3,36 g., 19 mm, t (3,38 g.) RIC 2 1 1 , 207-208.
73.-74. 3,44 g., 19 mm, t (3,44 g.); 3,80 g., 1 9,5 mm, t (3,86 g.) RIC 2 1 6, 207-208.
75.-77. 17 mm, (fragmentară); 2,26 g., 19 mm, 2,40 g., 19 mm, J.. fourre, RIC 226, 209.
78. 3,19 g., 20 mm, J.. (3,20 g.) RIC 228, 209.
79. 3,03 g., 19,5 mm, t (3,03 g.) RIC 230, 209.
80.-81. 2,95 g., 1 9,5 mm, t (3,01 g.); 3,58 g., 19 mm, J.. (3,62 g.) RIC 233, 2 10.
82. 3,10 g., 19,5 mm,t (3,00 g.) RIC 242, 21 0.
83. 2,79 g., 20 mm, t (2,80 g.) RIC 257, 202-2 10.
84. 3,72 g., 20 mm, J.. (3,75 g.) RIC 26 1 , 202-2 10.
85.-87. 3,13 g., 20 mm, t (3, 1 0 g.); 3,15 g., 19 mm, t (3, 1 5 g.); 3 ,34 g., 1 8,5 mm, .J, (3,35 g.) RIC 265, 202-2 10.
88.-89. 3,28 g., 19 mm, J.. (3,24 g.); 3,85 g., 1 9,5 mm, t (3,85 g.) RIC 266, 202-2 10.
90. 3 ,33 g., 19 mm, t (3,20 g.) RIC 288, 202-2 10.
91. 3,09 g., 16,5 mm, t (3,05 g.) RIC 365, 194- 1 95 Emesa.
92. 3,30 g., 18,5 mm, t (3,30 g.) RIC 369, 194- 1 95 (?), Emesa.
93. 2,94 g., 1 8 mm, t (2,80 g.) RIC 376B, 1 94- 1 95, Emesa.
94.-95. 3,04 g., 1 7 mm, t (3, 1 3 g.); 3,12 g., 1 8 mm, t (3, 1 9 g.) RIC 377, 194-195, Emesa.
96.-98. 2,38., 18 mm; 3,23 g., 1 8 mm, t (3,24 g.); 3 ,33 g., 1 8·mm, t (3,27 g.) RIC 4 1 1 var. 194- 1 95, Emesa.
99. 3 ,20 g., 18,5 mm, t (3,20 g.) RIC 4 1 3, 194- 1 95, Eme!ia.
100. 2,97 g., 18,5 mm, t (2,90 g.) RIC 473 var. 1 96- 197, Laodicea.
1 0 1 . 3,07 g., 19 mm, RIC 500, 1 98-200, Laodicea.
102.- 103. 3,24 g., 1 9 mm, t (3,20 g.); 3,32 g., 1 9,5 mm, t (3,24 g.) RIC 504, 198-202, Laodicea.
104.-106. 3,13 g., 1 7,5 mm; 3 ,3 1 g., 1 6,5 mm, J.. (3,35 g.); 3,50 g., 1 6,5 mm, J.. (3,55 g.) RIC 508, 198-202, Laodicea.
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Septimius Severu: Iulia Domna

107. 3,09 g., 1 7,S mm, .J. (3,09 g.) RIC S38, 193-196.
108. 3,3 1 g., 19 mm, .J. (3,30 g.) RIC S46, 196-2 1 1 .
109. 2,92 g., 1 7 mm, .J. (2,90 g.) RIC 548, 196-2 1 1 .
1 10.-1 1 1 . 3,03 g., 19,S mm, .J. (3,0S g.); 3,40 g., 18,S mm, .J. (3,40 g.) RIC SS I , 196-2 1 1 .
1 12. 3, 1 7 g., 1 9 mm, t (3, 19 g.) RIC SS1, 196-2 1 1 .
1 13. 2,82 g., 16,S mm, .J. (2,80 g.) RIC S60, 196-21 1.
1 14. 3,07 g., 19,S mm, t (3,0S g.) RIC S61 , 196-21 1 .
l l S.-1 1 7. 2,43 g., 18 mm, t (2,4S g.); 3,40 g., 20 mm, t (3,40 g.); 3,SO g., 19 mm , t (3,49 g.) RIC S64, 196-21 1 .
1 1 8.-120. 3,20 g., 1 9 mm, .J. (3, 19 g.); 3,22 g., 19,S mm, .J. (3,20 g.); 3,SS g., 2 1 mm, .1. (3,60 g.) RIC S74, 196-2 1 1 .
1 2 1 . 3,30 g., 20 mm, .J. (3,30 g.) RICS72, 196-2 1 1 .
1 22. 3,1 1 g., 20 mm, ll (3, 1 1 g.) RIC S1S, 196-2 1 1 .
123. 2,97 g., 1 9 mm, t (2,99 g.) RIC S11, 196-2 1 1 .
124. 3,13 g., 18 mm, .1. (3,1 0 g.) RIC S78, 196-2 1 1 .
12S.- 1 3 1 . 2,32 g., 1 9 mm, .J. (2,30 g.); 2,S6 g., 17,S mm, ll (2,60 g.); 2,83 g., 16,S mm, .J. (2,80 g.); 2,91 g., 17 mm, t
(2,90 g.); 3 ,26 g., 17,S mm, t (3,24 g.); 3,29 g., 19 mm, .J. (3,29 g.); 3,41 g., 19,S mm, .J. (3,39 g.) RIC S80, 196-2 1 1 .
132.- 133. 2,47 g., 17 mm, .J. (2,49 g.); 3,S6 g., 18 mm,t (3,SS g.) RIC 587, 196-2 1 1 .
134.-136. 3,16g., 19mm, t (3, ISg.); 3,42g., 19,Smm, .J. (3,44g.); 3,SO g., 20 mm, RIC S99, 196-2 1 1 .
137. 2,61 g., 1 8 mm, t (2,60 g.) RIC 632, 193-196, Emesa şi Laodicea.
Caracalla

1 39. 3,36 g., 18 mm, .J. (3,38 g.) RIC S, 196. ?
140.-142. 2,90 g., 18 mm, t (2,90 g.); 3,64 g., 16,S mm, t (3,6S g.); 3,72 g., 17,S mm, .J. (3,70 g.) RIC 9, 196-198.
143. 3,77 g., 18,S mm, t (3,73 g.) RIC 20, 198-199.
144. 3,19 g., 18 mm, t (3,22 g.) RIC 28, 199.
14S.-146. 3,19 g., 19 mm, � (3,20 g.); 3,64 g., 19 mm, t (3,68 g.) RIC 30, 200.
147. 3,27 g., 19,S mm, .J. (3,2S g.) RIC S4, 201.
148. 3,24 g., 19 mm, .J. (3,19 g.) RIC SS, 201.
149. 3,21 g., 19 mm, � (3,21 g.) RIC 69, 203-204.
I SO. 3,16 g., 17 mm, t (3,19 g.) RIC 78, 206.
1 S l .- 1S3. 3,40g., 20mm, f(3,39g.); 3,78g., 20mm,�(3,79g.); 3,82g., 19mm, f(3,79g.) RIC 83, 206.
1S4. 3,4S g., 20 mm, t (3,40 g.) RIC 1 08, 208.
l SS. 3,03 g., 20 mm, .J. (3,04 g.) RIC 1 12, 209.
I S6. 3,12 g., 19 mm, t (3,14 g.) RIC l 16b, 210.
1 57. 3,40 g., 18,S mm, t (3,40 g.) RIC 136b, 201-206.
1 S8. 3,20 g., 18 mm, t (3,23 g.) RIC 149, 201-206.
I S9. 2,77 g., 20,S mm, � (2,77 g.) RIC 1 70, 206-2 10.
160. 2,89 g., 19 mm, .J. (2,92 g.) RIC 1 89, 2 1 1 .
1 6 1 . 3,26 g., 1 9 mm, .J. (3,2S g.) RIC 192, 2 1 1 .
162.-163. 3,14 g., 1 9 mm, t (3,16 g.); 3,72 g., 1 9 mm, t (3,7S g.) RIC 206a, 212-213.
164.-16S. 3,13 g., 20 mm, t ( 3,IS g.); 3,43 g., 20 mm, t (3,44 g.) RIC 208c, 212-213.
166. 3,38 g. 18,S mm, .J. (3,39 g.) RIC 209, 212-2 13.
167. 3,S7 g., 19,S mm,t (3,S9 g.) RIC 2 16, 210-2 13.
168. 3,18 g., 19 mm, t (3, IS g.) RIC 222, 2 10-2 13.
169.-170. 3,32 g., 19 mm, t (3,30 g.); 3,78 g., 18,S mm, .1. (3,82 g.) RIC 223, 210-2 13.
171 .-172. 3,32 g., 19 mm, t (3,30 g.); 3,78 g., 18,S mm, .1. (3,82 g.) RIC 223, 210-2 13.
173.-174. 3,3 1 g., 19,S mm, t (3,30 g.); 4,14 g., 19,S mm t (4, I S g.) RIC 224, 210-213.
17S. 3,13 g., 19 mm, t (3,12 g.) RIC 226, 210-2 13.
1 76. 2,76 g., 25 mm, t (2,7S g.) RIC 227, 210-213.
177. 3,44 g., 25 mm, t (3,40 g.) RIC 227, 210-2 13.
178. 2,58 g., 19 mm, ll (2,62 g.) RIC 25 1 , 215.
179. 3,33 g., 20 mm, .J. (3,36 g.) RIC 254, 215.
1 80. 4,79 g., 22 mm, .1. (4,84 g.) RIC 258, 21S, antoninian.
1 8 1 . 5,65 g„ 23 mm, ll (5, 64 g.) RIC 263, 21 5, antoninian.
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1 82. 3,29 g., 20 mm, .J, ( 3,29 g.) RIC 263f, 2 1 5, denar.
1 83. 3,54 g., 19 mm, :!li (3,53 g.) RIC 275, 2 16.
1 84. 5,69 g., 24 mm, .J, ( 5,73 g.) RIC 280d, 2 1 6, antoninian.
1 85. 3,73 g., 1 9,5 mm, ţ ( 2,75 g.) RIC 285, 2 1 6.
1 86. 3,24 g., 1 8 mm,.J, (3,25 g.) RIC 308, 2 12-2 13.
1 87. 3,12 g., 2 1 mm,t (3, 1 3 g.) RIC 3 1 l b, 2 1 3-2 17.
1 88. 2,87 g., 17 mm, .J, (2,90 g.) RIC 334, 198, Laodicea.

Caracalla: Iulia Domna
1 89. 3 ,55 g., 18 mm, Iii! (3,50 g.) RIC 3,73A, 2 1 1-217.
1 90. 3 ,32 g., 19 mm, .J, (3,30 g.) RIC 388, 2 1 1 -2 1 7.
1 9 1 . 5,02 g., 24 mm, ţ (5,04 g.) RIC 388a, 2 1 1-2 1 7, antoninian.
1 92. 2,95 g., 1 9 mm, ţ (2,95 g.) RIC 390, 2 1 1-2 1 7.
Caracalla: Plautila
1 93. 3 ,32 g., 1 8,5 mm, ţ (3,29 g.) RIC 36 1 .
194. 3 ,02 g., 19 mm, /I (3,04 g.) RIC 365.
1 95. 3,29 g., 18 mm, .J, (3,30 g.) RIC 367.
1 96.-197. 3,06, 20,5 mm, ţ (3,04 g.); 3,20 g., 20 mm, t(3 , 1 9 g.) RIC 369.
Geta
1 98. 3,08 g., 19,5 mm, .J, (3, 1 l g.) RIC 2, 198-200.
1 99. 3,34 g., 18 mm, Iii! (3,35 g.) RIC 3, 198-200.
200. 3,06 g., 19,5 mm, .J, (3,06 g.) RIC 4, 1 98-200.
201 . 3 ,3 l g., 20 mm, .J, (3,33 g.) RIC 8, 200-202.
202. 3,49 g., 20 mm, .J, (3,53 g.) RIC 9a, 200-202.
203.-204. 3,50 g., 19,5 mm, .J, (3,54 g.); 3,56 g., 20,5 mm, ţ (3,57 g.); RIC 13, 200-202.
205.-207. 3,18 g., l9mm, .J, (3,20 g.); 3,35 g., 19 mm, .J, (3,38 g.); 3,43 g., 1 8,5 mm,t (3,45 g.) RIC 1 8, 200-202.
208.-2 10. 3,34 g., 1 8 mm, .J, (3,39 g.); 3,42 g., 19 mm,ţ (3,44 g.); 3,50 g., 19,5 mm, .J, (3,54 g.) RIC 20, 200-202.
2 1 l . 3,25 g., 19 mm,111! (3,28 g.) RIC 23, 200-202.
2 1 2. 3,30 g., 19 mm,:!11 (3,3 1 g.) RIC 45, 203-209.
2 1 3 . 3,26 g., 19 mm, .J, (3,24 g.) RIC 5 1 , 203-209.
2 14. 3,22 g., 19,5 mm, .J, (3,23 g.) RIC 77, 209-2 10.
2 1 5. 3,65 g., 19 mm, .J, (3,68 g.) RIC 79, 21 l .
2 16. 3,6 1 g., 19 mm, ţ (3,65 g.) RIC 103, 203 Laodicea.
Macrinus
2 1 7. 3,93 g., 19,5 mm, ţ (3,90 g.) RIC 26, 2 1 7-2 18.
218. 3,29 g., 20 mm, ţ (3,28 g.) RIC 60, 2 1 7-2 18.
Macrinus: Diadumenianus
2 19. 3,99 g., 20 mm, .J, (4, 14 g.) RIC 102.
Elagabal
220.-22 1 . 4,96 g., 24 mm; 5,16 g., 23,5 mm, ţ (5, 14 g.) RIC l , 2 1 8, antoninieni.
222. 3,90 g., 18,5 mm, :!li (3,94 g.) RIC 27, 220.
223.-224. 2,99 g., 19 mm, ţ (2,99 g.); 3,27 g., 19 mm, ţ (3,09 g.) RIC 28, 220.
225. 3,23 g., 20 mm, .J, (3,24 g.) RIC 40, 22 1 .
226. 2,84 g., 20 mm, ţ (2,85 g.) RIC 42b.
227.-228. 2,48 g., 18 mm, ţ (3,50 g.); 2,78 g., 19 mm, Iii! (2,80g.) RIC 45.
229.-230. 2,95 g., 19 mm, Iii! (2,96 g.); 3,14 g., 19 mm, i RIC 46.
23 1 . 2,67 g., 19,5 mm, ţ (2,69 g.) RIC 56a.
232. 3,01 g., 18,5 mm, i (3,04 g.) RIC 59.
233.-235. 2,34 g., 20 mm, ţ (2,34 g.) lipsă o parte; 3, log, 19 mm,t (3 ,14 g.); 3,30 g., 19,5 mm,
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:!li

(3,30 g.) RIC 68.

236. 5,09 g., 23,5 mm, .J.. (5, 1 0 g.) RIC 70, antoninian.
237.-238. 2,90 g., 1 9,5 mm, .J.. (2,97 g.); 3,10 g., 1 9,5 mm, t (3, 1 2 g.) RIC 7 1 .
239.-240. 2,45 g., 19,5 mm; 2,74 g., 20 mm, .J.. RIC 82.
24 1 .-244. 3,05 g., 1 9 mm, ,J, (3,06 g.); 3,22 g., 2 1 mm, .J.. (3,24 g.); 3,38 g., 1 9 mm, t (3,40 g.); 3,72g., 1 9,5 mm, .J.. (3,74
g.) RIC 87.
245. 3,32 g., 19 mm, .J.. (3,30 g.) RIC 95.
246.-247. 2,7 1 g., 20,5 mm, .J.. (2,69 g.); 2,73 g., 20,5 mm, .J.. (2,69 g.) RIC 99.
248. 2,96 g., 19 mm, .J.. (2,9 1 g.) RIC 1 1 5.
249. 5,78 g., 23 mm, .J.. (5,82 g.) RIC 1 20 antoninian.
250.-254. 2,85 g., 20 mm, (2,74 g.); 2,97 g., 1 9 mm, t (3,00 g.); 3,07 g., 2 1 mm, .J.. (3,03 g.); 3 , 1 7 g., 20 mm, .J.. (3, 19
g.); 3,3 1 g., 20 mm, .J.. (3,29 g.) RIC 1 2 1 .
255. 2 , 3 9 g., 20,5 mm, RIC 1 23.
256. 3,53 g., 20 mm, .J.. (3,55 g.) RIC 1 25.
257.-259. 2,49g., 1 9mm, t (2,49g.); 2,78g., 1 9,5mm, .J.. (2,86g.); 3,06g., 1 9mm, f(3,06 g.) RIC 1 3 1 .
260. 4,74 g., 22 mm, t (4,76 g.) RIC 1 37, antoninian.
26 1 . 4,76 g., 22 mm, t (4,79 g.) RIC 1 38, antoninian.
262. 3,40 g., 20 mm, t (3,37 g.) RIC 1 39.
263.-264. 2,92, 19 mm, .J.. (2,94 g.); 3,29 g., 19 mm, t (3,29 g.) RIC 140.
265. 3,12 g., 19 mm, " (3, 1 3 g.) RIC 1 4 1 .
266.-268. 2,67 g., 1 9 mm, t (2,65 g.); 3,43 g., 1 9 mm, t (3,32 g.); 3,53., 1 9 mm, t RIC 146.
269.-27 1 . 4,94 g., 23,5 mm, .J.. (4,99 g.); 4,97 g., 22 mm, t (4,95 g.); 5,3 2 g., 22,5 mm, t (5,28 g.) RIC 1 52, antoninieni.
272. 3,26 g., 1 9,5 mm, t (3,29 g.) RIC 1 6 1 .
273. 3,75 g., 1 9 mm, RIC 1 87.
274. 3,15 g., 1 9,5 mm, t (2, 1 5 g.) RIC 1 88.

Elagabal: Iulia Paula
275.-276. 3,29 g., 1 9 mm, .J.. (3,30 g.); 3,69 g., 1 9,5 mm, .J.. (3,70 g.) RIC 2 1 1 .
Elagabal: Aquilia Severa
277. 2,52 g., 1 9 mm, .J.. (2,50 g.) RIC 225.
Elagabal: Iulia Soemias
278. 2,62 g., 20 mm, t (2,60 g.) RIC 237.
279.-280. 3,01 g., 19,5 mm, t (3,00 g.); 3,30 g., 1 9 mm, t (3,30 g.); 3,35 g., 18 mm, t (3,30 g.) RIC 24 1 .
28 1 .-285. 2,42 g., 20 mm, .J.. (2,40 g.); 2,99 g., 1 9,5 mm, " (2,99 g.); 3 , 1 3 g., 19 mm, t (3, 1 0 g.); 3,49 g., 19,5 mm, .J..
(3,50 g.); 3,55 g., 1 9,5 mm, ,J, (3,55 g.) RIC 243.
286.-287. 2,74 g., 19 mm, (2,70 g.); 2,8 1 g., 2 1 mm, .J.. (2,70 g.) RIC 249.
288.-289. 3,32 g., 2 1 mm, t (3,30 g.); 3,59 g., 20,5 mm, t (3,60 g.) RIC 254.
290.-293. 3,08 g., 2 1 ,5 mm, t (3,07 g.); 3,20 g., 19 mm, t (3,20 g.); 3,25 g., 1 8,5 mm, .J.. (3,20 g.); 3,39 g., 2 1 mm, .J..
(3,35 g.) RIC 263.
294.-304. 2,80 g., 1 9,5 mm, t (2,90 g.); 2,8 1 g., 19 mm, t (2,75 g.); 2,99 g., 19 mm, .J.. (2,95 g.); 3,00 g., 1 9,5 mm, t
(3,00 g.); 3,07 g., 20 mm, t (3, 1 4 g.); 3,2 1 g., 19,5 mm; 3,2 1 g., 19,5 mm, t (3,20g.); 3,22g., 20mm, .J.. (3,20g.); 3,29g.,
20mm, .J.. (3,30 g.); 3,62 g., 1 9 mm, t (3,59 g.) RIC 268.
305.-306. 3,1 1 g., 19 mm; 3,39 g., 2 1 mm, .J.. (3,35 g.) RIC 27 1 .
Elagabal: Severus Alenoder
307. 3,45 g., 20 mm, .J.. (3,50 g.) RIC IV/2, p. 70, nr. 3, 22 1 -222.
Severus Alexander
308.-309. 2,63g., 1 9 mm, � (2,60 g.); 3,64 g., 20 mm, .J.. (3,60 g.) RIC 5, 222.
3 1 0.-3 1 2. 2,80g., 1 9,5 mm, .J.. ; 3,07 g., 1 9,5 mm, .J.. (3,05 g.); 3,47 g., 19 mm, .J.. (3,40 g.) RIC 7, 222.
3 1 3. 2,70 g., 20 mm, .J.. (2,70 g.) RIC 1 9, 223.
3 14.-3 16. 2,48 g., 20 mm; 2,50 g., 20 mm, � (2,50 g.); 3,04 g., 1 9,5 mm, t (3,05 g.) RIC 23, 223 .
3 1 7.-3 19. 2,55g., 1 9mm, "; 2,6 1 g., 1 9 mm, t (2,60 g.); 3 , 1 8 g., 20,5mm, � (3,20 g.) RIC 27, 223.
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320.-32 1 . 3,00 g., 19 mm, J,; 3,55 g., 19 mm, J, (3,55 g.) RIC 32, 223.
322. 3,05 g., 19 mm, t (3,05 g.) RIC 40, 224.
323. 3,89 g., 20 mm, 9' (3,90 g.) RIC 50, 225.
324. 3,96 g., 20 mm, J, (3,90 g.) RIC 53, 226.
325. 2,7 1 g., 19 mm, J, (2,70 g.) RIC 55, 227.
326.-327. 2,82 g., 19,5 mm; 2,84 g., 19,5 mm t (2,80 g.) RIC 6 1 , 227.
328. 2,96 g., 1 8,5 mm, t (2,90 g.) RIC 64, 227.
329. 3,05 g., 19 mm, J, (3,00 g.) RIC 67, 227.
330. 2,62 g., 19,5 mm, t (2,60 g.) RIC 70, 227.
331.-332. 2,36 g., 20,5 mm, t (2,40 g.) fourre; 3,6 1 g., 19,5 mm, J, (3,60 g.) RIC 73, 228.
333. 3,47 g., 19 mm, t (3,50 g.) RIC 74, 228.
334. 3,24 g., 19,5 mm, t (3, 15 g.) RIC 85, 228.
335N2,97 g., 20 mm, ll (2,95 g.) RIC 9 1 , 229.
336. 2,94 g., 20 mm, RIC 92, 229.
337. 2,27 g., 19 mm, J, (2,30 g.) RIC 109, 23 1 .
338. 2,78 g., 20 mm, J, (2,80 g.) RIC 1 14, 233.
339. 2,70 g., 21 mm t (2,70 g.) RIC 120, 233.
340.-341. 2,98 g., 20,5 mm, t (3,00 g.); 3,2 1 g., 30,5 mm, J, (3,20 g.) RIC 123, 234.
342. 2,97 g., 20,5 mm, t (3,00 g.) RIC 125, 235.
343.-345. 2,90 g., 19 mm t (2,90 g.); 3,14 g., 21 mm, J, (3,14 g.); 3,27 g., 20 mm, t (3,30 g.) RIC 127, 222-228.
346.-348. 2,70 g., 19,5 mm, J, (2,74 g.); 2,83 g., 20 mm J, (2,75 g.); 3,35 g., 19,5 mm, t (3,30 g.) RIC 1 33, 222-228.
349. 3,07 g., 19 mm, J, (3, 1 0 g.) RIC 141 , 222-228.
350. 2,78 g., 20 mm, J, (2,75 g.) RIC 144, 222-228.
351.-353. 2,44 g., 19 mm, t (2,40 g.); 2,94 g., 19 mm, t (2,95 g.); 3,09 g., 19 mm, J, (3,10 g.) RIC 148, 222-228.
354. 2,77 g., 20 mm, J, (2,80 g.) RIC 176, 222-228.
355.-357. 2,74 g., 19mm, t (2,74 g.); 3,04 g., 22 mm, t (3,00 g.); 3,13 g., 18,5 mm, J, (3, 14 g.) RIC 1 78, 222-228.
358. 3,12 g., 19 mm, ll (3,10 g.) RIC 1 80, 222-228.
359.-362. 2,84 g., 1 9,5 mm, t (2,80 g.); 2,97 g., 1 9,5 mm, t (2,94 g.); 3,24 g., 19,5 mm, J, (3,20 g.); 3,36 g., 21 mm, t
(3,35 g.) RIC 182c, 22 1-228.
363.-364. 3,03 g., 19,5 mm, J, (3,00 g.); 3,47 g., 19 mm, J, (3,45 g.) RIC202, 228-23 1 .
365. 3,30 g., 20 mm, t (3,30 g.) RIC 205, 228-23 1 .
366. 3,09 g., 19,5 mm, ll (3, 10 g.) RIC 212a, 228-23 1 .
367. 3,50 g., 19,5 mm, J, (3,49 g.) RIC 224, 228-23 l .
368. 3,48 g., 2 1 mm, t (3,45 g.) RIC 226A, 228-23 1 .
369. 3,48 g., 19,5 mm,t(3,45 g.) RIC 235, 23 1-235.
370.-374. 2,35 g., 2 1 ,5 mm, J, (2,35 g.); 2,8 1 g., 20,5 mm, ll (2,80 g.); 2,88 g., 2 l mm, J, (2,85 g.); 3,27 g., 20 mm, J,
(3,25 g.); 3,56 g., 20 mm, J, (3,50 g.) RIC236, 23 1-235.
375. 3,34 g., 20 mm, t (3,35 g.) RIC 24 1 , 23 1-235.
376.-379. 2,68 g., 21 mm; 2,95 g., 19,5 mm, J, (2,94 g.); 3,05 g., 2 1 ,5 mm, J, (3,05 g.); 3,30 g., 20,5 mm, J.. (3,30 g.)
RIC246, 23 1-235.
380.-382. 3,13 g., 20 mm, ll ( 3,15 g.); 3,17 g., 20mm, ll (3,10 g.); 3,34 g., 21 mm, J, (3,30 g.) RIC250, 23 1 -235.
383. 3,94 g., 20 mm, � (3,95 g.) RIC 252, 23 1-235.
384.-385. 2,75 g., 20 mm, t (2,80 g.); 2,94 g., 20 mm, ll (2,95 g.) RIC 254, 23 1-235.
386.-387. 2,63 g., 19,5 mm, J, (2,59 g.); 3,64 g., 20 mm, ll; RIC 298, 222-223. Antiohia.
Severus Alexander: Iulia Mamaea
388. 3,37 g., 20 mm, J, RIC 335.
389. 2,89 g., 20 mm, J, (2,98 g.) RIC 338.
390.-393. 2,30 g., 19,5 mm, J, (2,55 g.); 3,10 g., 19 mm; 3,50 g., 2 1 mm, ll (3,57 g.); 4,27 g., 20,5 mm,
343.
394.-395. 3,28 g., 20 mm, t (3,32 g.); 3,80 g., 20 mm, t (3,80 g.) RIC 358.
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(4,25 g.) RIC

396..-40.0 UtO g.. J, (2.S7 g.) (rupii); 3.0S g 20 DBD,
g.t li/I g.., 20 mm J. (3 . 10 g.) RIC 360.
.•

Ma

7

t {3.0S g.); 3,06 g 20 mm, J, (3,00 g.); 3,07g 20 mm, J, (3,07

'l'lllu

7

401.-405. 2,13 g.. 2 1 mm, J, (2.80 g.); 2,98 g., 19,S mm,
3- g., 21 11m1, f (3,60 g.) RIC 1,235 .

.•

.•

J. (2,97 g.); 3,10 g 20 mm, "; 3,37 g., 19,5mm. t (3,40 g.);
.•

.-_ 3,16 g., l0 mm, ţ (3, 14 g.) RIC 3, 236.

407.-409. 2,87 g.., 2,,80 mm, t (2,90 g.); 2,97 g., 20 mm, t (2,90 g.); 3, 15 g., 19,S mm, J. (3,14 g.) RIC 7A. 235-236.

410.-422.. 2,63 g., 20 mm, t (2,60 g.); 2,76 g., 21 mm; 2,80 g., 20 mm, J, (2.80 g.); 2,82 g., 20 mm, t (2,80 g.); 2,89 g.,
20 -. t (2,90 g.); 2!}5 g., 20 mm. t ; 3,00 g., 20 mm, t; 3,0S g., 20 mm, J.(3,05 g.); 3,12 g., 20 mm, J. (3,10 g.); 3,12
g., 2'S mm, f (2.80 g.); 3,17 g., 20 mm, J.. (3,15 g.); 3,19 g., 20 mm, t (3,20 g.); 3,31 g., 20 mm, J. (3,30 g.) RIC 12,
2lS-236.
423.-429. U7 g.. 21 mm, J, (2,84 g.); 3,06 g., 19.S mm, J, (3,04 g.); 3,29 g., 20 mm, J.; 3,30 g., 20,s mm, J.. (3,23 g.);
l,12... 20 mm, f (3,30 g.); 3,33 g 20 mm, J.. (3,28 g.); 3,75 g., 21 mm, J. (3,72 g.) RIC 13, 235-236.
430.-433. 2.99 g.. 20 mm, J, (2,94 g.); 3,07 g., 20 mm, t (3,05 g.); 3,1 1 g., 20 mm, J.. (3,10 g.); 3,38 g., 20 mm, J.. (3,39
g.) RIC 14, 2lS-236.
434.-437. 2,Sl g., 21,S mm, t (2,25 g.); 2,86 g., 20,S mm, t (2,82 g.); 2,90 g., 20 mm. .J, (2,94 g.); 3,76 g., 19 mm, "
. (J.71 g.) RIC 16, 23S-236.
438.-439. 3,78 g., 19,S mm, .J, (3,83 g.); 2,60 g„ 21 mm, J.. (3,00 g.) RIC ISA. 236-238.
440.. 2,14 g., 2 1 mm, t (2,81 g.) RIC 20, 236-238.
441. 3,,sl g., 19 mm, t (3,57 g.) RJC 21, 236-238.
.•

·

Maw'

'Dim: MniBI•

7

442.-443. 2,86 g., 21 mm, t (2,85 g.); 3,1 1 g., 21 mm, t (3,15 g.) RIC 3, 235-236.
c.. s

-·

444. 3,1 1 g.. 2 1 mm, f (3,19 g.) RJC 4, 238.
, . ,_

44S. 3,14 g., 20,S mm, + (3,15 g.) RIC 7, 238.
• a
446. 2,70 g., 20 mm, RIC 4, 238.
7

c...... m

447.-452. 3,66 g., 22,S mm, :!li (3,63 g.); 4,29 g., 22,S mm, .l. (4,24 g.); 4,36 g., 22 mm, t (4,35 g.); 4,4 1 g., 22 mm, 9'
(4,36 g.); 4,70 g.. 22,S mm, t (4.61 g.); 5,20 g., 21,S mm, t (5,14 g.) RIC 1, 238-239, antoninieni.
4S3.-41. 4,14g., 24,5mm, f(4,15g.); 4,32g., 23,Smm, J, (4,J lg.); 4,32g., 22,Smm, f(4,32g.); 4,35g., 22,S mm, f (4,33
g.); 4,41 g., 24 mm, J, (4,40 g.); 4,50 g., 22 mm, .1{4,49 g.); 4,72 g., 2lmm, t (4,70 g.); 5,02 g., 24 mm, t (4,95 g.); 5,14
g., 23 nm, J. (S, 12 g.) RIC 2, 238-239, antoninieni.
462.�. 4,48 g., 23 mm, J. (4,50 g.); 4,5 1 g., 23 mm, J.. (4,54 g.); 4,92 g., 23,5 mm. J.. (4,90 g.) RIC 3, 238-239,
.....inimi.

46S.�. 4,08 g., 22 mm, J.. (4, 10 g.); 4,27 g., 2 1 ,5 mm, J.. (4,26 g.) RIC 4, 238-244, antoninieni

467.-472. 3.S9g., 21mm, t (3,58g.); 3,83g., 22,5mm, � (3,29g.); 4,88g., 22,Smm, f (4,92g.); 4,0lg., 23mm, J.. (3,99g.);
4,49g.. 22nun, t (4,49g.); 5,00g., 22mm, f (5,05g.) RIC 5, 238-239, antoninieni.
473.-476. 4, 15 g. 22,S mm, t (4,13 g.); 4,3 1 g., 24,5 mm, t (4,25 g.); 4,71 g., 23,8 mm, t (4,69 g.); 4,83 g., 2 1 mm, ll
(4,79 g.) RIC 6., 239, antoninieni.
477. 4,30 g., 2 1,7 mm, J, (4,27 g.) RIC 1 6, 239, antoninian.
478. 4,1 l g., 22 nun, t (4, 14 g.) RIC 1 8, 239 ? antoninian.
479.-481 . 4,19 g., 23,5 mm, J, (4, 1 7 g.); 4,76 g. 2 1 mm, t (4,74 g.); 5,IO g., 23 mm, J. (5,07 g.) RIC 20, 239 ?
anlDDinieni

482.-485. 3.66 g., 22 mm, t (3,67 g.); 4,67 g., 22 mm, f(4,63 g.); 4,69 g., 22,5 mm, J. (4,69 g.); 5,01 g., 23 mm. f (5.04
g.) RIC 32, 239 '! antooinieni.
486.-487. 4,39 g., 22 mm, f (4,34 g.); 5,50 g., 22,5 mm, J.. (5,52 g.) RIC 34, 240, antoninieni.
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488.-493. 3,65 g., 22 mm, t (3,65 g.); 3,91 g., 23 mm, � (3,93 g.); 4, 13 g., 23mm, t (4, 12 g. ); 4,44 g . , 22 mm; 4,76 g.,
2 1 mm, t (4,78 g.); 5,14 g„ 22 mm, J, (5,17 g.) RIC 35, 240, antoninieni.
494.-496. 3,12 g., 22 mm, t (3,90 g.); 3,69 g., 22 mm, J,; 5,30 g., 22 mm, t (5,34 g.) RIC 36, 240, antoninieni.
497.-498. 4,50 g., 23,5 mm, � ; 4,69 g., 23 mm, J, (4,67 g.) RIC 37, 240, antoninieni.
"499.-500. 3,99 g., 22 mm, t (4,04); 4,30 g., 22,5 mm, � (4,30 g.) RIC 38, 240, antoninieni.
501 .-509. 3,72 g., 23,5 mm, J, (3,67 g.); 4,1 5 g., 22 mm, J, (4,22 g.); 4, 18 g., 21,5 mm, t (4,16 g.); 4, 18 g., 23 mm, ţ
(4,16 g.); 4,20 g., 23,5 mm; 4,32 g., 22 mm; 4,38 g., 23 mm, J, (4,03 g.); 4,69 g., 22 mm, � (4,69 g.); 5,25 g., 22 mm, J,
(5,25 g.) RIC 39, 240, antoninieni.
5 1 0.-5 13. 3,61, 23 mm, ţ (3,59 g.); 4,29 g., 23,5 mm, � (4,30 g.); 4,32 g., 23,5 mm, ţ (4,25 g.); 4,75 g., 22 mm, t
(4,60g.) RIC 5 1 , 240, antoninieni.
5 1 4.-5 1 7. 4,20 g., 2 1 ,5 mm, J, (4,22 g.); 4,77 g., 23 mm, � (4,80 g.); 5,42 g., 23,5 mm, J, (5,45 g.); 5,49 g., 23 mm, ţ
RIC 53, 240, antoninieni.
5 1 8. 4,65 g., 22 mm, J, (4,64 g.) RIC 54, 240, antoninian.
5 1 9.-52 1 . 4,13 g., 22 mm, J, (4,05 g.); 4,30 g., 22 mm, t; 5,25 g., 23 mm, J, (5,25 g.) RIC 63, 240, antoninieni.
522. 4,44 g., 24 mm, " (4,45 g.) RIC 64, 240 antoninieni.
523:-529. 3,86 g., 22 mm, t (3,92 g.); 4,07 g., 23,5 mm, t (4,04 g.); 4,16 g., 21 mm, J, (4,1 8 g.); 4,40 g., 23 mm, J, (4,35
g.); 4,61 g., 23 mm, ţ (4,61 g.); 5,3 1 g., 23 mm, t (5,33 g.) RIC 65, 240, antoninieni.
530.-534. 4,02 g., 22,5 mm, J, (4,04 g.); 4,1 7 g., 22 mm, J, (4,25 g.); 4,22 g., 23 mm, J, (4,20 g.); 4,70 g., 22 mm, ţ (4,69
g.); 5,48 g., 23 mm, t (5,50 g.) RIC 67, 240, antoninieni.
535.-536. 4,25 g., 22,5 mm, J, (4,23 g.); 4,34 g., 22 mm, t (4,32 g.) RIC 68, 240, antoninieni.
537.-538. 4,67 g., 24 mm, J.. ; 4,79 g., 22 mm, J, (4,79 g.) RIC 69, 240.
539. 4,67 g., 22,5 mm, J, (4,69 g.) RIC 70, 240 1 antoninieni.
540.-541 . 4,34 g., 22 mm, J, (4,35 g.); 4,39 g., 23 mm, t (4,39 g.) RIC 7 1 , 240 ? antoninieni.
542.-544. 2,79 g., 2 1 mm, � (2,79 g.); 3,04 g., 20,5 mm, ţ (3,00 g.); 3,97 g., 20 mm, J, (4,00 g.) RIC 81, 240.
545.-563. 3,64 g., 22 mm, t (4,60 g.); 3,89 g., 22 mm, � (3,87 g.); 3,89 g., 22 mm, � (3,98 g.); 4,00 g., 22 mm, t (3,92
g.); 4,19 g., 21 mm, t (4, 1 5 g.); 4,22 g., 22,5 mm, J, (4,20 g.); 4,34 g., 22,5 mm, J.. (4,32 g.); 4,37 g., 22,5 mm, J, (4,32
g.); 4,49 g., 22 mm, J, (4,50 g.); 4,55 g., 23 mm, t (4,48 g.); 4,60 g., 22 mm, t (4,61 g.); 4,64 g., 23 mm, ţ (4,59 g.);
4,65 g., 22,5 mm, " (4,62 g.); 4,67 g., 23 mm, J, (4,62 g.); 4,73 g., 23 mm, t (4,71 g.); 4,86 g., 2 1 mm, J, (4,77 g.); 4,98
g., 22,5 mm, t (5,02 g.);5,06 g., 23 mm, � (5,01 g.); 5,16 g., 25 mm, J.. (5, 13 g.) RIC 83, 24 1-243, antoninieni.
564.-577. 3,18 g., 23 mm, � (3,08 g.); 3,88 g., 22 mm, t (3,85 g.); 3,88 g., 23,5 mm, t (3,83 g.); 4,05 g., 21 mm, t (4,06
g.); 4,07 g., 23 mm, J, (4,04 g.); 4, 1 1 g., 23 mm, t (4,08 g.); 4,17 g., 23 mm, t (4,17 g.); 4,19 g., 23 mm, J, (4, 15 g.);
4,29 g., 2 1 ,5 mm, J, (4,29 g.); 4,3 1 g., 22,5 mm, J.. (4,30 g.); 4,55 g., 22,5 mm, J,; 4,66 g., 22 mm, J, (4,52 g.); 5,25 g.,
22mm, J,; 5,27 g., 22,5 mm, J, (5,09 g.) RIC 84, 241-243, antoninieni.
578.-589. 3,90 g., 2 1 ,5 mm, t (4,00 g.); 3,95 g., 22 mm, J, (3,99 g.); 4,14 g., 23 mm, f(4,1 5 g.); 4, 16 g. , 24 mm, ţ (4,13
g.); 4,33 g., 23 mm; 4,5 1 g., 24 mm, t (4,53 g.); 4,59 g., 22 mm, t (4,54 g.); 4,82 g., 23 mm, J, (4,89 g.); 4, 92 g., 22
mm, t (4,98 g.); 4,97 g., 22 mm, t (4,97 g.); 5,44 g., 22,5 mm, J, (5,50 g.) RIC 86, 24 1-243, antoninieni.
590.-597. 3,92 g., 2 1 mm, J.. (3,93 g.); 4,02 g., 22 mm, J.. (4,02 g.); 4,09 g., 22 mm, � (4,05 g.); 4,19 g., 24 mm; 4,20 g.,
22,5 mm, J, (4,20 g.); 4,54 g., 22,5 mm; 4,60 g., 24 mm, " (4,16 g.); 4,62 g., 22 mm, RIC 88, 241 .-243., antoninieni.
598.-605. 3,75 g., 23 mm, t (3,74 g.); 4,01 g., 22,5 mm, J, (3,98 g.); 4,19 g., 23 mm, t (4,19 g.); 4,36 g., 22,5 mm, J..
(4,34 g.); 4,49 ·g., 23 mm, " (4,44 g.); 4,55 g., 23 mm, f(4,55 g.); 5,03 g., 22,5 mm, J, (5,08 g.) RIC 89, 24 1-243,
antoninieni.
606.-607. 4,22 g., 23 mm, ţ (4,60 g.); 4,58 g., 23 mm, ţ (4,5 1 g.) RIC 91, 24 1-243, antoninieni.
608.-616. 3,62., 22 mm, ţ (3,59 g.); 3,86 g., 25 mm, J, (3,84 g.); 4,04 g., 22,5 mm, ţ (3,99 g.); 4,26 g., 23 mm, f; 4,30
g., 22,5 mm, t (4,22 g.); 4,3 1 g., 23 mm, t (4,24 g.); 4,39 g., 22 mm, t (4,34 g.); 4,56 g., 23 mm, ţ (4,55 g.); 4,86 g.,
22,5 mm, t (4,84 g.) RIC 92, 24 1-243, antoninieni.
61 7.-622. 3,95 g., 23 mm, J, (3,90 g.); 4,2 1 g., 22,5 mm, J, (4,16 g.); 4,40 g., 22 mm, t (4,39 g.); 4,5 1 g., 22,5 mm, J..
(4,35 g.); 4,55 g., 23,5 mm, ţ (4,60 g.); 5,16 g., 24 mm, RIC 93, 241 -243, antoninieni.
623. 3,67 g., 22 mm, t (3,64 g.) RIC 94, 24 1-243, anfoninian.
624.-638. 3,49 g., 22,5 mm, " ; 3,50 g., 22,5 mm, J, (3,47 g.); 3,74 g., 23 mm, " (3,76 g.); 3,86 g., 22,5 mm, t (3,83 g.);
3,95 g., 22,5 mm, J, (3,98 g.); 4,09 g., 23,5 mm, � (3,97 g.); 4,06 g., 22,5 mm, t (4,07 g.); 4, IO g., 23 mm, � (4,07 g. );
4, 18 g., 21 mm, ţ (4,09g); 4,29g., 25mm, J, (4,19g); 4,37g., 22mm, ţ (4,34g); 4,39g., 22mm," (4,36g); 4,73g., 22,Smm,
J, (4;7 1g); 4,77g., 22,Smm, J.. (4,74g); 5,09g., 23,5mm, " (5,06g), RIC 95, 24 1-243, antoninieni.
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639-649. 2,56g., 20mm, t (3,00g); 2,84g., 2lmm, J.. (2,89g); 2,87g., 2 l mm, t (2,87g); 3,02g., 20mm, t (3, I Og), 3,18g.,
2 l mm, t (3,1 5g); 3,3 l g., 2 l mm, J.. (3,30g); 3,40g., 2 l mm, J.. (3,45g); 3,40g., 2lmm, J.. (3,40g); 3,46g., 2 l nun, J..
(3,42g); 3,75g., 22nun, .J.. (3,75g); 3,79g., 20mm, t (3,84g), RIC 1 1 1 , 241-243.
650-653. 2,77g., 19,5mm, t (2,74g); 2,90g., 2lmm, J.. (2,90g); 3,log., 2lmm; 3,l 7g., 20mm, .J.. (3,15g) RIC 1 12, 241-243.
654-656. 3,09g., 2 l mm, J.. (3,05g); 3,29g., 2lnun, J.. (3,24g); 3,40g., 20mm, � (3,40g) RIC 1 13, 241-243.
657-661. 3,04g., 20mm, .J.. (3,04g); 3,40g., 20mm, t (3,44g); 3,45g., 20nun, t (3,44g); 4,25g., 2lnun, RIC 1 14, 241-243.
662-663. 2,76g., 20,5nun, t (2,80g); 2,85g., 2 lmm, t (2,86g), RIC 1 15, 241-243.
664-670. 2,88g., 20,5mm, .J.. (2,88g); 2,98g., 20nun, J.. (3,02g); 3,17g., 2 l mm, J.. (3,12g); 3,20g., 20mm, .J.. (3,23g);
3,23g., 2lmm, .J.. (3,20g); 3,32g., 2 lm.m, t (3,3 lg); 3,45g., 22mm, t (3,45g) RIC 1 16, 241-243.
67 1-673. 2,8 lg., 20mm, J.. (2,8 l g); 2,90g., t (2,90g); 2,94g., 2 l mm, .J.. (2,90g) RIC 127, 241 .
674-682. 2,90g., 2 lmm, � (2,90g); 3,lOg., 21,5mm, � (3,IOg); 3,1 7g., 20mm, � (3,14g); 3,19g., 2 l mm, � (3,19g);
3,20g., 2 lmm, J.. (3,2l g); 3,24g., 2 l mm, J.. (3,24g); 3,34g., 20mm, t (3,35g); 3,45g., 20nun, J.. (3,49g); 3,70g., 20nun, t
(3,70g) RIC 129, 241 .
683-687. 3,04g., 20mm, .J.. (3,00g); 3,12g., 20mm, ll (3, IOg); 3,22g., 2 l mm, t (3,20g); 3,27g., 2 l mm, J.. (3,25g);
3,90g., 2lmm, t (3,90g) RIC 129A, 241 .
688-696. 2,68g., 20nun, J.. (2,73g); 2,74g., 20,5mm, t (2,74g); 2,90g., 20nun, J.. (2,90g); 3,02g., 22mm, .J.. (3,02g);
3,29g., 20mm, t (3,25g); 3,37g., 20mm, t (3,35g); 3,64g., 20mm, .J.. (3,60g) RIC 130, 241.
697-702. 2,87g., 19mm, J.. (2,85g); 2,99g., 2lmm, J.. (2,90g); 3,08g., 2 1,5mm, t (3,lOg); 3,17g., 20mm, ll (3, 15g);
3,2 lg., 2lmm, t (3,20g); 3,29g., 2 l mm, ll (3,30g) RIC 1 3 1 , 24 1 .
703-707. 4,14g., 23mm, J.. (4,1 l g); 4,3 lg., 23mm, f ; 4,66g., 23mm, .J.. (4,65g); 4,71g., 23mm, ll (4,63g); 4,8lg.,
2 1 ,5mm, t (4,83g) RIC 140, 243-244, antoninieni.
708-709. 3,97g., 24mm, " (3,87g); 4,53g., 24mm, ll (4,52g) RIC 142, 243-244, antoninieni.
710-713. 4,07g., 23mm, ţ (4,05g); 4,3 lg., 2lmm, J.. (4,25g); 4,60g., 23mm, .J.. (4,39g); 4,92g., 23mm, t (4,90g) RIC
143, 243-244, antoninieni.
7 14-7 15. 4,65g., 23mm, ll (4,62g); 4,70g., 24mm, J.. (4,69g) RIC 145, 243-244, antoninieni.
7 16. 4,74g., 22,5mm, .J.. (4,72g) RIC 146, 243-244, antoninian.
7 1 7-7 18. 3,98g., 22mm, .J.. (3,97g); 4,66g., 23mm, RIC 147, 243-244, antoninieni.
7 19-722. 3,30g., 22,5mm, t (3,30g); 4,06g., 22,5mm, f; 4,7 lg., 23mm, J.. (4,70g); 5,03g., 23mm, J.. (5,05g) RIC 148,
243-244, antoninieni.
723-724. 3,54g., 24mm, t (3,55g); 4,73g., 24,5mm, J.. (4,70g) RIC 1 50, 243-244, antoninieni.
725-73 1 . 3,99g., 24mm, t (3,99g); 4,00g., 23,7mm, J.. (4,00g); 4,05g., 23,5mm, ll (4,1 5g); 4, 13g., 24mm, ll (4,00g);
4, l 7g., 24,5mm, ll (4,15g), 4,46g., 24mm, J.. (4,55g); 5,35g., 22,5mm, t (5,36g) RIC 1 5 1 , 243-244, antoninieni.
732-734. 3,72g., 23mm, t (3,63g); 4,47g., 23mm, J.. (4,50g); 5,0lg., 23,5mm, J.. (5,00g) RIC 1 53, 243-244, antoninieni.
735-737. 4,42g., 24mm, ţ (4,29g); 4,25g., 24mm, t (4,25g); 4,50g., 22,5mm, t (4,50g) RIC 1 54, 243-244, antoninieni.
738-740. 4,18g., 23mm, f (4,14g); 4,3 lg., 23mm, f (4,34g); 4,68g., 22,5mm, J.. (4,29g) RIC 1 56, 243-244, antoninieni.
74 1 . 3,8lg., 2lmm, t (3,82g) RIC 1 83, 138-139,Antiohia, antoninian.
742. 4,65g., 2lmm, J.. (4,61g) RIC 209, Antiohia, antoninian.
743-748. 3,65g., 24mm, J.. ; 3,85g., 24mm, .J.. (3,84g); 3,90g., 22mm, .J.. (3,90g); 3,96g., 23mm, .J.. (3,99g); 4,76g., 23mm,
ţ (4,79g); 5,50g., 23mm, J.. (5,5 lg) RIC 213, 242-243,Antiohia, antoninieni.
749-750. 4,24g., 2 1 ,5mm, .J.. (4,25g); 4,8 lg., 23mm, J.. (4,80g) RIC 2 1 6, 242-244, Antiohia, antoninieni.
75 1. 4,45g., 23mm, t RIC 22 1, antoninian.
Filipus I

752-754. 4,29g., 23,5mm, t (4,29g); 4,40g., 22mm, ll (4,69g); 4,53g., 23mm, t (4,54g) RIC 32b, 244-247.
755-764. 4,09g., 23mm, " (4,00g); 4,22g., 23mm, J.. (4,2 l g); 4,26g., 23mm, � (4,20g); 4,38g., 23mm, ţ (4,37g);
4,44g., 21 ,5mm, J.. (4,43g); 4,5 l g., 22mm, ţ (4,49g); 4,54g., 23mm, t (4,54g); 4,59g., 23mm, t (4,59g); 4,6 lg.,
22,5mm, � (4,6lg) RIC 36b, 244-247.
765-771 . 4, 16g., 23mm, J.. (4,14g); 4,2 lg., 23mm, t (4,29g); 4,45g., 23mm, t (4,44g); 4,5lg., 23mm, J.. (4,49g); 4,54g.,
23,5mm, J.. (4,54g); 4,6lg., 23mm, � (4,59g); 4,59g., 23mm, t RIC 4 1 , 244-247.
772-775. 4,24g., 22,5mm, J.. (4,24g); 4,58g., 24mm, f (4,59g); 4,93g., 23 mm, J.. (4,94g) RIC 46b, 244-247.
776-779. 4,48g., 24mm, J.. (4,44g); 4,7 lg., 23mm, ll (4,67g); 4,84g., 23,5mm, ll (3,86g); 5,34g., 24mm, J.. (5, 14g) RIC
49b, 244-247.
780-792. 4,13g., 23mm, .,__ (4,14g); 4,1 5g., 24,5mm, t (4,14g); 4,24g., 22,5mm, t (4,22g); 4,33g., 23mm, f (4,3 lg);
4,33g., 22mm, ll (4,60g); 4,37g., 24mm, ll (4,40g); 4,46g., 22mm, ll (4,46g); 4,49g., 22mm, ll (4,49g); 4,68g.,
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23,5mm, t (4,68g); 4,69g., 25mm, J. (4,69g); 4,38g., 24mm, t (4,39g); 4,67g., 23mm, " (4,67g); 4,72g., 23,5mm, --+
(4,70g) RIC 53, 244-247.
793-794. 4,09g., 2 1 ,5mm, � (4,09g); 4,40g., 23mm, RIC 69, Antiohia.
195. 4,18g., 22mm, .l. (4,14g) RIC 70, Antiohia.
796. 4,78g., 23,Smm, t RIC 85, Antiohia.
FUlp I: Otacllla

797. 4,32g., 24,5mm, .l. (4,67g) RIC 120b, 244-246.
798. 4,74g., 23,5mm., RIC 1 2 1 , 244-246.
799. 4,42g., 23,5mm, .l. (4,45g) RIC 123b, 244-246.
FUlp I: Filip II

800. 4,19g., 23mm, t (4,14g) RIC 221 , 244-246.

THE MONETARY THESAURUS FROM GALICEA MARE, DOU,
BELONGING TO THE PERIOD OF THE ARABIAN PHILLIP
Abstract
The thesaurus was discovered in 1961 at Galicea Mare, Dolj. Eight hundred Roman Imperial, coins were
recollected (500 denari and 300 antoniuses) which are kept in the collection of Oltenia Museum.
The thesaurus helongs to the period included between the years 1 53-244-247, after the year 247, emission of
the Roman Emperror Antonius Pius till the reign of the Emperror Phillip the Arabian. lt was birrised because of the
invasion ofthe Goths in the years 249-25 1 .
The important discovery in he placed at 10 hilometters far auay from Aquensia (Cioroiu Nou), one of the most
important settlements of the Roman Period.
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O hotărnicie de la Constantin Mihail Cehan Racovită
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au:

ieşit1 popa· lban: Ptavill1

preot bătrin ca de 65 de ani şi-au mlrturisit ci fiind el pus la clţiva episcopi de Huşi deşmariu la ceali moşii Hrubenii şi

Rlşeştii şi priimind şi Toader Jora ci cum va mlrturisi popa va fi odihnit şi dumnealui fiindcl acest preot I-au fost şi

duhovnec şi-au şi şezut pe moşie Jorei au purces preutul de i-au arătat desplrţire hotarului şi pe unde au arătat preutul
pe acolo au pus şi hotarnicii pietre hotarl desplrţind Rlşlştii episcopii de cltrt moşie Jorli şi-au pus piatrt allture cu

drumul cel mare dispre Rlslrit pe dînsul de o movilii micii de acolo la vale pe podiş spre rlslrit pe din jos· de nişte arii
cu gropi într-un pisc au pus piatrt deacolo la vale tot spre rlslrit piste şesul Prutului în malul Prutului În dreptul unui
plop s-au pus piatrt hotar şi de acolo malul Prutului în jos pAnă în apa Prutului unde sl face un cot mare între Pruteţe şi
între apa Prutului care sil numeşte cotul Cilr!uşului nu mai este tot din hotarul Rlşilştilor şi de acolo apa Prutului în jos
pini în gura Pruteţului ce sil numeşte Purec şi de acolo malul Pruteţului jos pilnil la mijlocul Pruteţului unde s-au gAsit
piatrt de hotar pusil de Ilie Costache pah(amic) care hotArlşte între Suleani şi între Hrubenii episcopii şi de acolo
drepteşte spre apus s-au mai aflat douil pietre hotarl pilnă supt dial pusl tot de hotarnicii pilh(arnicului) Ilie Costache şi
deasupra în dial alilture cu drumul cel mare din vale de drum în pietra ce este pusl iarăşi de Ilie Costache pah(amic) de
unde au început a hotăra şi aşia au încheiat tot hotarul acestor doauil moşii a episcopii Hrubenii şi Rlşlştii aşişdere au
mai arătat sfinţia sa numitul episcop ci mai au sfmta episcopie trei cuturi de moşie ce

sil

numesc Pruteţe piste apa

Prutului dispre Upuşoa pe unde au îmblat Prutul de vac şi mutîndu-sl Prutul au rupt din moşie RăşAştilor de s-au flcut

aceale coturi şi mergînd numiţii hotarnici acolo au cunoscut cil adevărat sînt rupte aceşti coturi din hotarul Rilşilştilor s
au dat malul dispre ţinutul Fllciiului ca si-i stilpîniască episcopie iară malul dispre ţinutul Upuşnii va fi stîpînit dispre

alţi răzeşi ce vor fi adevăraţi moşioaşi drept aceaia şi domniia mea după alegere şi hotlrăre aceasta am întărit stilpînire
sfintii episcopii ca si-i fie şi de la domniia mea drepte ocini şi moşii şi ispisoc de miluire şi de întărituri cu tot vinitul

lor şi cu toate hotarlle ce s-au pus neclătit neruşlt nicio dilnăoară în veac şi cltrt aceasta este credinţa domnii meale de
mai sus scris Io Costandin Mihail Tihan Racoviţă voievod şi credinţa veliţilor boieri dumnialor Ion Bogdan vei
logof(ăt) Manolache Costache vei vor(nic) de Ţara de Jos Iordache Balşe vei vor(nic) de Ţara de Sus Dumitraşco Pălad
vei vist(iemic) Vasilie Razul Hat(man) I plrcllab Sucevii Vasilie Rusili vei spăt(ar) Ion Cantacuzino vei ban
Constandin Sturzea vei pah(amic) Iordache Costache vei stol(nic) Iordache Băllsache vei clmenar Iordache Hrisoscul
leo vei comis şi credinţa tuturor boierilor a mare şi mici scrisu-s-au de Tanasie Măclrescul biv cămăraş de izvoade în
Iaşi 7264 slptembrie I".
Este necesar sl subliniem menţionarea vechii instituţii româneşti, cu funcţii juridice, a "oamenilor buni", precum
şi cazul unic, al "popii Ioan Pravilă, preot bătrân", care constituie, în lumea satelor moldovene, singura "pravilă".

De asemenea, rog pe cititorii revistei noastre sl aprecieze frwnuseţea limbii române şi cursivitatea textului
reprodus, care constituie, desigur, o mândrie a "biv-cAmăraşului de izvoade" de la Iaşi, Tlnasie Milclrescul.

UN OOCUMENT DU XVIII-EME SIECLE

Resume
Le document, reproduit et analyse, provenu de la chancellerie du prince roumain Constantin Cehan Racoviţă, est

une veritable plaidorie pour la beaute de la langue roumaine parlee en Moldaviedans, Ies temps anciens. li presente
aussi un special interet historique et juridique, faisant partie de la collection de l'auteur de l'article. La transcription
appartient au pr. D. Bălaşa.
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Documente necunoscute despre familia Vladimirescu
Aurelia Florescu
Registrele de stare civili ale oratului Craiova, plstrate la Arhivele Naţionale din Craiova, menţioneazl în
al XIX-iea (1832-1894) câteva familii cu numele VLADIMIRESCU, necunoscute din studiile ce s-au publicat.
Una din ele îşi are obârşia în Vladimirii Gorjului, localitatea despre care se ştie că acolo s-a nAscut conducătorul
revoluţiei de la 182 1 , TUDOR VLADIMIRESCU.
Pentru a putea fi studiate, actele referitoare la această ramuri sunt prezentate, succint, în cele ce urmeazl.
I . Certificat de deces din data de 19 iunie 1 872, al lui NICOLAE VLADIMIRESCU, în vârstă de 80 de ani,
proprietar, căsătorit cu ELENA, în vârstă de 60 de ani. Locuiau în strada Sf. Spiridon nr. 962. Actul este semnat de
Thoma Dobrotescu, proprietar, în vârstă de 30 ani şi de Grigorie D. Livezeanu, funcţionar, de 23 ani.
2. Certificat de deces, din data de 19 septembrie 1 847, pe numele " ELENCA, fiica Dwnnealui sărdarului
Nicolae Vladimirescu" din suburbia Episcopia.
3. Certificat al unei căsătorii ce a avut loc la Craiova, în data de 1 3 februarie 1 870, între IOAN
VLADIMIRESCU, proprietar, de 44 ani, fiul lui Nicolae şi al Mariei Vladimirescu, proprietari, cu domiciliul în
Craiova, suburbia Sf. Spiridon şi OOBROTESCU ARISTIŢA, de 1 7 ani, fiica lui Ioan şi a Smarandei, cu domiciliul în
suburbia Sf. Apostoli.
4. Sentinţa civilă nr. 7 1 din data de 3 martie 1 873, pronunţată de Tribunalul jud. Dolj, prin care se hot!răşte
rectificarea numelui de Elena cu acela de Maria Vladimirescu, în urma greşelii constatate privind pe mama lui Ioan, fiul
lui Nicolae Vladimirescu. Este transcrisă în Registrul stlrii civile de la Primăria Craiova.
5. Sentinţa civilă nr. 36 din anul 1880 pronunţată de curtea de Apel Craiova prin care se desfiinţează căsătoria
dintre Vladimirescu Ioan şi Aristiţa năsCută Dobrotescu. Este transcrisă în Registrul stlrii civile de la Primăria
Craiova.
6. Certificat de căsătorie ce a avut loc la Craiova, în data de 25 mai 1882, intre VLADIMIRESCU VASILE,
fiul lui Ioan şi al Constantinei, născut în anul 186 1 , în comuna Vladimir, plasa Gilort, judeţul Gorj, cu domiciliul în
Craiova, suburbia Sf. Apostoli şi MARIN MARIA, în vârstă de 19 ani, domiciliată în comuna Cârcea judeţul Dolj, fiica
lui Ioan şi a Pătrei.
7. Certificat de deces, din data de 23 octombrie 1 890, al lui IOAN VLADIMIRESCU, în vârstă de 60 de ani,
născut în comuna Vladimir, judeţul Gorj, fiul lui Nicolae şi al Ilincăi Vladimirescu, domiciliat în Craiova, strada
Militarilor nr. 49, suburbia Harşu. Este semnat, ca martor, de către fiul său, Vasile Vladimirescu, în vârstă de 30 ani.
în baza informaţiilor oferite de actele prezentate, se poate stabili că VLADIMIRESCU NICOLAE, domiciliat
în Craiova, suburbia Sf. Spiridon, s-a născut în anul 1792 şi a decedat în anul 1872, la Craiova. A fost căsătorit de două
ori, cu Maria şi mai apoi cu Elena. A avut cel puţin doi copii, pe Ioan, şi pe Elenca. Avea locuinţă şi în comuna
Vladimir judeţul Gorj iar în Craiova, pe strada Militarilor1, unde locuia fiul său Ioan.
Prezenţa la Craiova, a acestei ramuri a familiei, este atestată şi de alte documente. Registrele de stare civili ii
prezintă pe Maria şi Nicolae Vladimirescu, în calitate de naşi ai tinerilor căsătoriţi Gheorghe sin Diaconu Constantin şi
Maria sin Matei Ceauşu, la 8 noiembrie 1842, cărora le-au botezat şi pe cei doi copii născuţi în anii 1844 şi 1845. La 3 1
octombrie 1861 sărdarul Nicolae Vladimirescu şi Maria, soţia sa, cununau, la biserica Sf. Spiridon din Craiova pe
Nicolae Z.ătreanu fiul lui Dimitrie, cu Maria Cesleniu, fiind vecini, dar, probabil, şi rude2• Fiul lui Nicolae
Vladimirescu, Ioan, cununa, la 14 ianuarie 1840, pe Nicolae sin Mileu Tutanu, din comuna Slăvuţa, cu Dumitrana, iar
în anii 1845 şi 1847 ii boteza pe copiii familiei Ioan şi Zoiţa Prejbeanu din Craiova. în anul 1868, Vladimirescu N. Ioan
semna, în calitate de martor, certificatul de deces al lui Gheorghe, fiul pictorului Costache Petrescu, cu care era vecin,
locuind împreună în suburbia Sf. Spiridon din Craiova.
Câteva documente păstrate la Arhivele Naţionale din Craiova, ii prezintă pe Nicolae Vladimirescu cu rangurile
de pitar şi serdar, angajat al Episcopiei Râmnicului, pentru a-i apăra interesele în diferite pricini3• Un document
menţionează că, în anul 1 844 la 27 iunie, serdarul Nicolae Vladimirescu a cumpărat un loc de casă în mahalaua Sf.
Spiridon din Craiova, cu 1 100 lei de la Maria Văduva4• Pe acest loc s-a înălţat casa în care a locuit din acel moment şi
care a rezistat timpului. Se află pe actuala stradă Vasile Conta la nr.24, fostă strada Sf. Spiridon cu nr. 16. În anul 1916
această casă devenise proprietatea avocatului Mihail Angiulescu. Într-un împrumut pe care avocatul l-a contractat,
imobilul a fost ipotecat, iar actul respectiv păstrează învecinările de atunci: "la nord, în faţă, cu strada Sf. Spiridon pe o
faţadă de 19 m; la sud, în fund, cu altă proprietate a D-lui M. Angiulescu, pe o latură de 1 5 m 60 cm ; la est, în stânga,
cu proprietatea D-lor Costică Bădulescu, Mihail Oromolu şi Andrei Pascu, pe o latură în linie frântă de 37m 50 cm; la
sec.

1

Strada s-a numit ulterior Buciumu1ui, iar în prezent, partea din ea unde a fost casa cu nr. 49 se numeşte N. Iorga. Casa a fost demolată în jurul anului
1985, în baza unui plan de sistematizare.
2 Casa familiei Zătreanu existl şi în prezent pe strada Vasile Conta la nr. 37, locuitl de unnaşii care poartă numele Mutill. Mai înainte strada se
numea Sf. Spiridon şi casa era la nr.27.
3 Arh . Naţ. Craiova, Fond Documente. P. LXI, f. 30.
4 Ibidem, P.LIV, f. 22.
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vest, în dreapta, cu proprietatea preotului Marin Marinescu pe o lungime de 38m".5 Mai târziu casa a devenit
proprietatea lui Oscar Feldeistein, până în jurul anului 1945, când a fost cumpărată de către Garip Hachicovici, bunicul
actualului proprietar si locatar, Dan Rădulescub.
În anul i 858 Nicolae Vladimirescu se înscria în listele de alegători din oraşul Craiova, pentru deputaţii
Adunării Obşteşti. Cererea sa aduce informaţii preţioase privind obârşia familiei şi a încadrării ei în societate: "Supt
însemnatul având calităţile de proprietar direct prin proprietăţile ce am, însă aici în capitală, casă, han, prăvălii şi moşie
în hotaru Stanomir, plasa Amărăzii, al cărora preţi trecând peste suma de 6.000 galbeni, rog . Onor Administraţie să
binevoiască a mă înscrie în lista de alegători aici în oraş, fiind în etate de 66 ani şi naţie român. N. Vladimirescu"7•
Probabil că hanul menţionat se afla în suburbia Sf. Apostol, unde locuia fiul său Ioan, atestat în documente
cu ocupaţia de cârciumar. Avea conac în satul Tălpaşu din judeţul Dolj ce a fost moştenit de nepotul său Nicolae de la
fiul său Ioan Vladimirescu. Moşia Stanomir este atestată, în anul 1 900, ca aparţinând de satul Tălpaşu, prin actul de
arendare de către văduva lui Ioan, Siţa I. Vladimirescu8 (vezi anexa). A existat şi un sat Stanomireşti în această zonă,
dispărut, atestat într-un document din anul 1 64 1 , emis de către Domnitorul Ţării Româneşti, Matei Basarab, descoperit
Ia Craiova şi publicat în revista "Arhivele Olteniei"9• Această zonă geografică ar trebui studiată, în mod deosebit, ca
urmare a unor informaţii ce le-ar putea oferi în legătură cu familia VLADIMIRESCU 10•
Obârşia comună a lui NICOLAE VLADIMIRESCU şi a conducătorului revoluţiei de la 1 82 1 , TUDOR
VLADIMIRESCU, dată de localitatea Vladimir din judeţul Gorj, de la care îşi trag numele; conduce la concluzia că
familiile celor doi sunt înrudite.
Corelarea acestui studiu cu alte documente, multe existând încă necunoscute, în diferite colecţii, va putea
aduce lumină pentru o perioadă rămasă încă în umbră din istoria ţării.
ANEXĂ
Arh. Naţ. Craiova, Fond Trib. jud. Dolj , act nr. 2.308 din 2 1 iunie 1 900, 1 . rom. ,lat.
Siţa I. N. Vladimirescu din Craiova arendează D-nei Alexandra Sotir Pascal moşia Stanomiru comuna Tălpaşu jud.Dolj,
pe trei ani.
Contract de arendare
Subsemnata Siţa I. N. Vladimirescu din Craiova, în calitate de tutore legală a minorului meu fiu Nicolae I.
Vladimirescu, declar că am arendat Doamnei Alecsandra Sotir Pascal tot din acest oraşiu Craiova moşia Stanomiru
pendinte de comuna Tălpaşiu plasa Amaradia judeţul Doljiu, remasă de la defunctul meu soţ I. N. Vladimirescu, în
întindere de trei sute treizeci stânj ini latul şi lungimea până în Gemărtălui la hotarul comunei Gheroiu, pământ de
muncă, vii şi pomi fructiferi precum şi toate ecaretele aflate la conacul moşiei adică casă de locuit, magazie, pătul, grajd
şi şopru.
Termenul arendării este de trei ani cu începere de la 23 aprilie 1 902 când acoperă vechiul contract şi până la 23
aprilie 1 905.
Preţul arenzii este de lei una mie pentru fiecare an plătibil în două rate egale, adică cinci sute lei la 23 aprilie 1 902
şi cinci sute lei la 26 octombriu acel an, urmându-se astfel cu plata din şease în şease luni până la ecspirarea termenului
de arendare.
D(oamn)a Alecsandra Sotir este liberă de a cultiva cu orce semănături şi pământul de la spatele conacului moşiei
pe care a fost pădurea ce i-am vândut-o tot D(umi)sale prin osibit act de vânzare.
Conacul moşiei cu toate dependinţele sale-I voi preda Doamnei Sotir cu inventar după care şi D(omnia) sa mi-l va
preda la ecspirarea termenului în starea în care 1-a primit.
Eu Alecsandra Sotir Pascal declar că am luat cu arendă de la D-na Siţa I. N. Vladimirescu moşia Stanomiru
pendinte de comuna Tălpaşiu remasă de la defunctul său soţ I. N. Vladimirescu cu preţul şi în condiţiunile stipulate prin
acest contract.
Făcut astăzi douăzecişiuna iuniu 1 900.
Acest contract s-a format în trei ecsamplare luând fiecare parte câte unul, iar celălalt a remas la Tribunalul de
Notariat Doljiu.
Alecsandra Sotir Pascal
Siţa I. N. Vladimirescu, tutorea legală a minorului meu fiu Nicolae Vladimirescu.
Cuvintele de la rândul 20 sunt adăugate cu scrierea noastră.
DES DOCUMENTS INCONNUS DE FAMILLE VLADIMIRESCU
Resume
L · auteur presente des documents conserves a Archives Nationaux de Craiova sur la famille VLADIMIRESCU
qui s'apparente a celle du dirigeant de l' action revolutionnaire de l' annee 1 82 1 . Cette brauche a l' origine dans la
comune Vladimir de departament Gorj et le domicile dans la ville Craiova de departament Dolj .
Arh. Na\. Craiova. Fond frih11na/11/j11d. Dolj. act autentic nr. 2. 1 1 2 din 27 iunie 1 9 1 4.
lnfonnatii preluate de la DL Dan Rădulescu. proprietarul casei. în anul I Q98.
· Arh. Nat. Craiova. 1-imd. Pre( jud. Dolj, inv. 1 05: 1 858. f. 1 1 2.
' !hidem. Fond frih11nalrtlj11d. Dolj, aci autentic. nr. :!.308 din 2 1 iunie 1 900.
• Document transcris şi publicat de Ioan F. Rădulescu din Craiova. în A.O . 1 937. p. 374-376.
"'În baza Registrdor de stare cfrilă ale comunei Vladimir jud. Gorj, Nicolae Vladimirescu este atestat ca tiu al lui Gligorie. boiernaş de neam.
�

'
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Câteva scrisori inedite ale lui Nicolae Golescu
trimise lui Cristian Teii
Vasile Novac

Nicolae Golcscu trebuie să fi cunoscut pc Cristian Teii încă din deceniile IV şi V ale veacului trecut, în
cal itatea lor comună de ofiţeri ai Miliţiei Naţionale. Colaborarea politică. mai ales, în timpul revoluţiei de la

1 848.

faptul că au fost colegi în Locotenenta Domnească, apoi, în fruntea emigraţiei române a contribuit ş i la o apropiere
su fleteascll .
După eşecul conducerii emigraţiei române de către fosta Locotenen\ă Domnească, drumurile lor politice au
început să se despartă. Ni.colac Golcscu va face parte din gruparea Roscni - Brătianu, rămânând fidel principiilor
liberal-radicale, iar Cristian Teii va evolua spre poziţii din cc în cc mai moderate, ajungând să colaboreze cu Partidul
Conservator.
Ne vom opri, în intervenţia de faţă, la scrisorile trimise de Nicolae Golcscu lui Cristian Tei i , în anii

1 852- 1 854,

din Atena, Genova, Constant inopol şi Paris, epistole a tlatc în Arhiva Cristian Teii, de la Direcţia Generală a Arhivelor
Naţionale.
Nicolae Golcscu sosise la Atena, la stărşitul anului

1 85 1 ,

atât ca agent al Emigraţiei Române, cât şi ca

reprezentant al democraţilor italieni 1• Deoarece Ştefan Golcscu nu era de părere să se schimbe instrucţiunile iniţiale date
lui Nicolae Golcscu, Alexandru G. Golcscu insista să se facă lucrul acesta, întrucât, la plecarea fostului locotenent
domnesc, exista speranţa începerii revoluţiei în trei luni, ori, acum, nu va putea izbucni, nici în trei ani. De aceea, astăzi,
când t rebuie păstrat secretul , ci considera că vărul său, Nicolae, să fie mai circumspect, pentru a nu-l afla turcii şi să
caute să se înţeleagă cu grecii despre vi itorul ţărilor noastre, iar ca agent al Comitetului Italian să nu procedeze ca în
cazul dcclam;ării imi nente a rcvoluţiei2•
Scrisorile expediate de către Nicolae Golcscu. din Grecia, dau puţine ştiri politice, din prudentă, probabil. Din
păcate, cca cifrată, adresată lui Ştefan Golcscu, nu s-a păstrat3• În schimb, Alexandru C. Golescu, după o vizită fll cută
lui Nicolae, este entuziasmat de ti neretul grec, "care nu vrea să audă, nici de monarhie, nici de vre-un cabinet european"
şi care lucrează, în colaborare cu emigranţii poloni şi italieni, la el iberarea popoarelor, "atât de sub dominaţia Turciei
muribunde �i inerte, cât si de sub a Rusiei cotropitoare şi despotice, pentru formarea unei Confederaţii a Orientului"4•
A lexandru G . Golescu consideră că s-a fllcut o greşeală că s-au neglijat, în propaganda românească, popoarele Turciei
Europene: bulgarii, sârbii, macedonenii, albanezii, tcsalienii şi grecii liberi'. De aceea, ii recomandă lui Alexandru
G.Golescu ca, după însănătoşirea lui N. Bălcescu, să vină la Atena, pentru că ar fi mai util decât Nicolae Golcscu, "care
e prea cunoscut ca să poată acţiona în voie". El şi fratele său, Radu, sunt gata să-l ajute6•
Primele scrisori ale lui Nicolae Golescu către Cristian Teii, expediate din Atena, completează tabloul activităţii
"ateniene" a delegatului româno-italian şi aduc dovezi noi despre relaţiile lor politice şi prieteneşti. Cele din Genova,
Constantinopol şi Paris aduc noi contribuţii la cunoaşterea luptei celor doi prieteni şi, mai ales, a contribuţiei lui N icolae
Golescu la Unirea Principatelor Române.
La

1 4/26

aprilie

1 85 2

N icolae Golescu se scuză că nu i-a răspuns la timp, deoarece a început să facă "mici

voiajuri împrejurul Atenei, la distanţă de două sau trei zile" ' . Fată de părerile confraţilor de la Smirna, inclusiv ale lui
Teii, Nicolae Golcscu preciza : "după a mea părere, mai bine aş dori o naţie independentă şi cu oareşicare instituţii urâte,
decât sub jugul alteia, căci cca dintâi lesne să-şi prefacă instituţiile sale, când cea de al doilea, anevoie poate scăpa de
ghiarele celeilalte, mai cu osebire când cea din urmă va fi tare şi mare"�. Teologu şi Teulescu au plecat în tară, dar li s-a
pus condiţia să stea un timp, înai nte de intrarea în patrie, în afara Franţei. Golescu susţinea că ei n-ar avea nevoie de o
astfel de carantină, "căci nu-i cunosc prea
Ştefan Golescu i-a garantat plata a

1

Fotino George. lJin 1°rt'mea

3600

tari în conv incţiile lor". În plus, pentru a putea pleca Teologu de la Paris,

de franci, pe care nu se ştie dacă-i va plăti". Nicolae Golescu evocă , nostalgic,

Rt'naştffii Vafionalt' a /drii RomJ11t'şti. Boiffii Golt'şti.

voi. I . Buc .. 1 939. pag. 1 92.

' ll•id„111.

' //1id""'· \ol. 3. pag. 280-28 I .
' !hidem. rlg. : .:! I .
' Jhidem. pag . .::! 92.
1" //>i.lem. pag. 293.
Dtr. Gen. a Arh. ,\a/. .
lhid„111. f. 2.

' lhiJem. pag.:!95.

•

•

Arii.. Cr. Teii.

dos.
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frumuseţile feminine ale capitalei franceze: "M-am învăţat rău cu grisetele de la Paris, ce curăţenie, ce gentileţe, ce
frumuseţe! Apoi, vorba lor, mâinile lor .. " i o. Doreşte şi el să se vadă şi o poate face, fiindcă, acum, vaporul opreşte, la
Smirna. Îl întreabă numai dacă, cu venirea sa acolo, "unde se află şi familia lui Eliad, nu ţi s-ar face vre-un rău din
partea turcilor" 1 1 • Ştefan Golescu i-a scris că Grigore Grădişteanu "s-a făcut ca un leu", când a aflat că ei s-au întâlnit, la
Smirna. încheie cu întrebări despre familia lui Tell şi despre alţi compatrioţi 12•
Scrisoarea din 6 mai (stil nou) 1 852, începe cu trista constatare: "Lucrurile s-au întors pe dos cu totul. Reacţia
merge, în paşi mari"13• După alungarea polonezilor, au început cu italienii. A căzut guvernul englez, fiind înlocuit cu
unul tory. Mazzini va pleca, în America. "Cu steagul izgonirii polonezilor, redactorul Sieculului d-aci au pus un articol
în jurnalul lui împotriva noastră, zicând că am fost trimis de Comitetul de la Londra, ca să mă înţeleg cu generalul
polonez şi că fraţii mei au venit cu paraparluri mincinoase, tot într-această pricină. Toate celelalte jumaluri i-au dat
dementi, cerându-i să dea dovezi. Eu, din parte-mi, îndată după sosirea mea aici, am luat doi inşi, m-am dus la el şi l-am
silit să-mi ceară iertăciune. A trebuit să mă mulţumesc cu aceasta" 14•
Fratele său, Ştefan, i-a scris că mai mulţi compatrioţi din Paris au primit ştiri din ţară despre o amnistie, că
Iancu Manu s-a lăudat că Turgot, ministrul afacerilor străine din Franţa, l-a întrebat despre Rosetti, pentru că vrea să-l
trimită peste graniţă, dar că acestuia nu i s-a întâmplat nimic şi că guvernul actual se poartă mai bine cu emigranţii decât
cel anterior15•
Într-o altă scrisoare, datată: "Athena, 26 mai" <1 852>, Nicolae Golescu îi atrăgea atenţia iubitului şi scumpului
său amic: "Ai văzut c-ai greşit să socoţi că, nefiind întru toate de o opinie ... nu ţi-am scris"16• El îşi afirmă concepţia că
va continua să stimeze şi să iubească persoane, ca Tell şi Pleşoianu, chiar dacă au opinii diferite de ale sale, cu condiţia
ca aceste păreri să fie bazate pe "convincţie"17• Aseară, a făcut cunoştinţă c-un Mavrocordat, care regreta că n-a putut
să-l cunoască pe Tell şi care "zicea că nu scie de ce Eliad şi Ghica nu intră în ţară, că aceşti doi ar putea prea lezne să
dobândească această voe". Golescu i-a replicat că şi alţii au cerut repatrierea şi nu li s-a aprobat, dar Mavrocordat a
insistat, "râzând... aceşti doi nu sunt primejdioşi, nici ţării, nici Domnului"18•
Nicolae Golescu regretă că părintele Ion <Snagoveanu> n-a fost primit în ţară, că Tell n-a putut întrebuinţa
mănuşile (pe care, probabil, el i le cumpărase sau i le dăruise). Când îi vor sosi banii din ţară, le va face o vizită de
câteva zile, "acum, că se află şi Pleşoianu"19•
La 12 iulie 1 852, Nicolae Golescu îşi explică tăcerea, prin durerea nemărginită pricinuită de moartea nepoatei
sale de soră, Alexandrina-Luţa Racoviţă, dispariţie ce a provocat suferinţă întregii familii: "era un înger de frumuseţe şi
de bunătate, plină de simţire şi d-un sentiment patriotic. Moartea ei ne-a lăsat un mare deşert în inimile noastre.
Socoteşti ce întristare trebuie să fie în familia noastră, care-o iubea toţi, cu deosebire; şi ştii tu de ce a murit? O săteancă
de la Goleşti s-a bolnăvit de lingoare. Ea n-a lăsat pe nimeni alt s-o caute, decât ea singură, până când au pus-o în
picere. În urmă, au căzut ea tot de acea boală, însă ea a trebuit să moară"20• După ce se întreabă de ce a răsplătit
DumDezeu cu lovituri de acest fel pe cei ce se conformează Sfintei Scripturi, smulgând-o familiei, apoi, se consolează
că, poate, "locul ei nu era pe pământ". N. Golescu conchide: "această fatală nuvelă m-a costisit mult. Mult aş vrea să fiu
între voi, căci singur cum sânt, îmi vine să iau câmpii, căci nu mai am putere să continui"21•
În următoarea epistolă, datată: "Athena, 28 sept. 1 852", Nicolae Golescu se scuză pentru tăcerea sa, arătând că
a fost plecat din capitala Greciei. Cu toate că "am mers, am alergat, am vânat ca un nebun", gândul la Luţica l-a făcut să
nu rămână cu nici o impresie din călătoriile sale. Poate că, dacă ar fi avut un tovarăş ca Tell, s-ar fi simţit mai bine. Din
păcate, îi mai ameninţă o nenorocire: "Catinca Rosetti este atacată de piept. Doctorii de la Viena o trimit în Italia, cea
din urmă speranţă. Vezi bine că n-am de ce să fiu vesel"22• Îl întreabă ce mai face el, părintele Ion şi Cristofi, dar
comentează, sceptic: "Ce puteţi face şi voi, decât să fiţi supăraţi şi să vă mâncaţi amaru"23• Atât el, cât şi fratele său,
Ştefan a primit scrisori de la Grigore Grădişteanu, care-i întreabă "de ce nu mai suntem amici cu el şi de ce suntem aşa
de retiraţi şi reci. Nu se poate, oare, zice el, să fim de opinii diferite şi să fim tot amici, ca mai înainte?"24 Înainte de a-i
răspunde, simte nevoia să se consulte cu prietenul său, Tell, rugându-l să avizeze părerea că, întrucât trei ani, la Paris,
nu l-a preocupat răceala Goleştilor, este prea târziu. Lui Ştefan Golescu i-a pus această întrebare la băi, iar lui, prin
scris. "Asemenea explicaţii pot să se facă prin înscris? Şi nu e mai bine să se facă faţă-n faţă?"25 După cancanurile
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despre unii români însemnaţi din Paris, care-şi petrec timpul şi cheltuiesc banii cu femeile de moravuri uşoare, N.
Golescu îi vorbeşte despre Paleologu, care a trecut cu nevasta spre Constantinopol, şi încheie prin a-l îmbrăţişa pe ci şi
pe Cristofi26•
Scrisoarea din 1 2 octombrie 1852 cuprinde enunţarea a doul evenimente: plăcerea de a-l vedea pe Duce,
despre care "doctorii de aici i-au flgăduit că o să-l întremeze de tot", şi întâlnirea tuturor fraţilor Goleşti cu mama lor,
cu care vor petrece iarna. Zoe Golescu venise să-şi însoţească pe nepoata, Catinca Rosetti, la tratament, în Italia. N.
Golescu era supărat, în acelaşi timp, pe Nicolae Bălcescu, căruia Zoe Golescu îi dăduse, de doul luni 200# (galbeni) ca
să-i trimită şi nu-i primise, fiind obligat să stea pe loc, "din pricina neaverii"27•
La 14/16 octombrie 1 852, Nicolae Golescu era de două ori supărat: "mai întâi că mă aflu tot la Atena şi, al
doilea, ceea ce mă întristează mai mult, boala scumpului nostru Duca. Duca a înebunit"28• Plecaseră împreună spre
Smirna, pentru a-l vizita pe Teii, înainte de pornirea lui Golescu spre Paris, "căci Dumnezeu ştie dacă ne-om mai vedea
vreodată"29• Pe drum imediat după plecarea vaporului, "i-au venit cele dintâi simptome. Oftaturi, bătăi din palme,
frasuri nepricepute, căci nu era în nici o limbă cunoscută"30• S-a liniştit pentru o jumătate de oră şi "i-au venit al doilea
atac, puţintel mai tare. L-am dus, dar, în cabină şi toată noaptea n-a flcut decât să bea limonadă şi să vorbească aiurea.
Despre ziul, am dormit puţintel, fiind foarte ostenit. Atunci au eşit din batel şi s-au dus la Syra. Acolo, i-au venit al
treilea atac, de tot furios, căci spărgea orice găsea. S-au descoperit cu totul şi au ieşit pe drumuri. Cum am aflat acestea,
m-am dus la Syra şi m-am înţeles cu autorităţile de acolo; l-au pus la spital de asemenea boală"31 • S-a întors la Atena, a
anunţat rudele şi pe Aneşti. Nicolae Golescu a fost de părere să-l ducă, la Atena, unde-s doctori mai buni, până-i va
scrie lui Arsachi. Ei au hotărât să-l lase acolo, dar, probabil, că Arsachi va decide să-l trimită la Paris sau Viena. în
concluzie, scrie că şi dacă ar dori să nu fie trist, nu poate32•
La 23 noiembrie, tot din Atena, N. Golescu povestea amicului Teii că, de câteva zile, "Ducas se află aici, este
mult mai bine şi crez că se poate vindeca, dacă va face cura ce doctorii i-a orânduit"33• El îşi aminteşte de "toate
nebuniile" pe care le face. într-o zi, căutându-l pe Golescu acasă şi negăsindu-1, i-a scris o foaie întreagă de poezii. L-a
sfltuit să nu mai scrie poezii şi i-a spus că nu i-a scris lui Teii despre boala lui34• în continuare, Nicolae Golescu se
interesează despre preocupările lui Ion Heliade Rădulescu şi de N. Pleşoianu, nefiind de părere cu ideile de îmbogăţire
în America, din lipsa capitalului: "Eliad a trimis mulţi proscrişi pentru voiajul ce medita să facă? Ce ştiri ai de la
Pleşoianu? Au zis că se găteşte să plece în California. Este adevărat aceasta? Eu o socotesc nebunie, căci trebuie un
mare capital să aibă cineva să se poată îmbogăţi sau, neavând capital, o prea bună constituţie ca să poată munci
însuşi"35•
Ultima scrisoare din 1 852, trimisă lui Teii, din Atena, datează din 27 decembrie. Golescu se lamentează că se
află acolo, "tot din cauz.a neaverii", dând vina şi criticând pe Nicolae Bălcescu, despre care nu aflase că se stinsese, de
aproape o lună, şi-şi permitea să-l persifleze: "Acel mare boier şi cavaler, N. Bălcescu, tot nu mi-a trimis banii, ce de
şase luni de zile i s-au dat de mumă-mea, pentru acest sfârşit. Şi ce este mai rău, este că, precât mai mult şez aici, cu atât
cheltuielile se măresc. Precum se vede, Bălcescu tot nu-şi aduce aminte de bătaia ce a mâncat în vremea Revoluţiei şi
vrea să-şi răspl!tească în asemenea chip"36• Lui Duca îi merge din ce în ce mai rău. Nu crede că se va vindeca, dacă-l
vor ţine la Atena. I-a dat trei cărţi, pentru a i le remite lui Teii. Fraţii lui mai mici au trecut cu vaporu, pe la 1 5
decembrie, dar n-a avut bani să meargă, la Syra, să-i vadă. S e roagă lui Dumnezeu ca Pleşoianu ş i Cristofi "să
izbutească în întreprinderea lor"37, probabil încercarea de a reintra în ţară. Un anume Veroni, din Craiova, venit, zice-se,
să tipărească o carte, îl îndeamnă să intre în patrie. "Nu vorbeşte aşa bine de guvern. Tot sistemul cel vechi predomină,
adică furtişaguri, abuzuri"38•
Nicolae Golescu a reuşit să plece din Atena, cu un vapor francez, până la Genova, unde-l aşteptau fraţii şi
mama. O dată cu aceste prime informaţii, pe care i le dă prietenului său, Cristian Teii, Nicolae Golescu îi promite să-ţi
scrie "ce drum lulm", îl îmbrăţişează din suflet şi exclamă: "Dea Dumnezeu să ne vedem în curând, în patria noastră"39•
Prima scrisoare din Genova, expediată, la 19 februarie 1 853, prin care-l felicită pentru naşterea unui nou copil, .
îi permite să reflecte şi la viitorul ţării: ''Nuvela ce îmi dai că ai mai dobândit un nou revoluţionar, m-au bucurat mult.
Trăiască, dar, mulţi ani, şi dea Domnul... să-şi găsească patria sa liberă sau de nu, să fie unul din liberatorii ei. Rosetti
ne scrie că şi el a dobândit unul. Fără îndoială, aceşti prunci vor peJ:rece zile mai fericite decât părinţii lor„. Citii de al
doilea epistola ta şi văzui o esenţă adâncă. Nevasta ta au născut la 9 ianuarie, adică ziua când ai ridicat stindardul
,
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libertăţii, nevasta lui Rosetti, la 1 1 ianuarie, adică ziua când noi, cei din Bucureşti, v-am imitat. Ce zici de această
asemănare? Eu o iau de bun augur. Bucuraţi-vă, fraţilor, că au sosit liberatorii"40• Vorbind de eşecul mişcării
milanezilor, mişcare ce trebuia să înceapă mai târziu, ii povesteşte că a fost trădată de "femeie ce avea un amant
austriac" şi-i spune că a citit proclamaţiile lui Mazzini şi Kossuth, care se deosebesc foarte mult între ele. Şi, cu ocazia
mişcării milaneze, s-a dovedit "prea bine că capetele încoronate îşi dau mâna", alungând mai mult de 40 de emigranţi
italieni, "ce şedeau, aici, în Genova"41• Mama şi fraţii lui ii transmit "cele mai frăţeşti amiciţii", el ii sărută şi-i adresează
"complimenturi" lui Al. Cristofi, cu toate că i-a caracterizat că sunt din şcoala veche. La aceasta, Nicolae Golescu
comentează: "Apoi, care e deosebirea intre noi, Grigore Grădişteanu cel bătrân şi Alecu Filipescu -Vulpe! Ne scim că
[nu] suntem oameni flră defoturi, flră cusururi, dar nu în gradul acesta. lm[i] pare rău că Cristofi n[e]-au cunoscut atât
de puţin şi atât de urât"42•
La IO martie 1853, chiar în ziua în care primise o scrisoare de la amicul său, Nicolae Golescu se grăbeşte să-i
răspundă. De la început, ii declară că-i este dor de el şi-l ironizează că Ştefan Golescu 1-a pus la treabă, el lăudându-se
că nu se ocupă de "asemenea bazaconii", justificându-se: "Auzi, boierule, să stai tu înţepenit pe scaun, ore şi zile întregi,
deabia să resufli, să-ţi dai ochii peste cap ce să-ţi vie ideile, să fumezi necontenit, tot ca să-ţi vină idei, să treacă pişarea
şi să nu te poţi duce afară ca să nu uiţi frazu, să ţi se umple băşica; din pricina asta să te îmbolnăveşti, să aduci pe
doctorul ca să-ţi dea fel de fel de ape, prafuri, glisturice. Să plăteşti tu banii până când te vei speti şi pentru ce toate
acestea? Ca, când voi intra în ţari, să mă poprească Teologu la graniţă"41• Nicolae Golescu ii propune lui Teii: "să ne
înfăţişăm tot deodată la graniţă, d-or de-om putea să-l speriem şi să intrăm în marafetul acesta în ţari, căci nu văz alt
mijloc"44• Despre Duca ii reaminteşte că l-a lăsat, precum ştie, "adică două-trei zile bune şi două rău"45• Nu are de
comunicat nimic nou din ţară. Totuşi, scrie: "Domnul Mostovici au înebunit. Administraţia au căzut în mâinile
miniştrilor. Se zice că nu se va alege... alt domn până la săvârşirea termenului de 7 ani, după tratatul de la Balta
Liman"46. Nu-i poate spune nimic despre călătoria în Persia. După plecarea mamei sale, se va întoarce la Atena şi
"atunci numai mă voi hotărâ şi atunci îţi voi scrie şi ţie"47• Este încântat de frumuseţile Italiei, chiar dacă declară, acum,
că genovezele pe care le văzuse, până atunci, sunt urâte48• Epistola se încheie cu salutări amicale lui Cristofi,
complimente doamnei Teii şi "îmbrăţişări, îmbrăţişări şi iar îmbrăţişări", plus inima, pentru Tell49•
Nicolae Golescu expediază, la 20 aprilie 1853, o nouă scrisoare, pe care amicul său o primeşte, la 1 1 mai.
Epistola exprimă, mai întâi mirarea Golescului, pentru scrisoarea din 1 6 martie a prietenului său: "Ce mă încurci cu
fraze atât de lungi. în vorbe sgomotoase, în zisele lui Cristu şi apostol Pavlu? Ce întrebări îmi faci, cerându-mi desluşiri
a vorbelor egalitate, libertate şi frăţie?"50 Ca să scape de el, îi trimite o carte, în care se explică aceste cuvinte, fiind
bucuros că a scăpat de primejdia unor explicaţii, dar ii chestionează: "nu ai, dar, convincţia ta? Nu poţi rezona însuţi?"51
în ceea ce-l priveşte, N. Golescu declară: "Da, dragă Teii, am convincţie, dar nu mi-o pot explica. Toată tinereţea am
petrecut-o cu hai-hai, cerind cărţi de petrecere; tocmai acum, la bătrâneţe, am început a ceti cărţi serioase, care le pricep,
dar nu sunt în stare nici să scriu, nici n-am elocvenţă să vorbesc. Ce pot face, este să dau şi eu cu umăru pe lângă voi,
când va veni vremea. O-aveţi trebuinţă d-un om onest, sunt al vostru. Fnuişisa mea n-are margine. Iată-mă, precum
sunt"52• Am auzit de la fraţii lui, care sunt la Genova, despre "zicerile lui Cristofi" despre el. Golescu ii stimează şi-l
iubeşte pe Cristofi şi nu e supărat pe el, ci pe sine însuşi că a lăsat această impresie51• Scrisoarea se încheie cu glume
despre italience şi declaraţii de dragoste pentru Teii: "N-am gustat până acum din măru poprit al italiencilor. Nu din
neputere, dar din frică. Iodată, dar, ce voi face acest sacrificiu, te voi înştiinţa. Ele sunt frumoase, au, însă, urâţi dinţii.
în starea în care am ajuns, nu poci avea decât amante cu parale, nu e, dar, pericol să pierz inima. Inima rămâne a ta,
precât o vei stima-o că e dignă de amiciţia ta"54•
Ultima scrisoare din Genova, din 10 iunie 1 853, e mai laconică. N. Golescu îşi anunţă intenţia de a pleca,
imediat, în Elveţia, la apele minerale de la Loueche, după care, în noiembrie, vor fi la Paris. Singurele noutăţi pe care le
transmite se referă la înmulţirea bucmeştenilor, "pe aici", şi anume: "Demoasela Frosa Bălăceanu, Hiotu, Ciocârlan,
Alecu Russet", care se declară a le fi prieteni. II mai anunţă că părintele Ion Snagoveanu şi Marin Sergheescu "sunt la
Paris". Şi de această dată, trimite, pe lângă "închinăciuni" doamnei Teii, "multe amiciţii lui Cristofi"55•
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Din Elveţia, unde fraţii Golescu au fost cu mama lor, Nicolae Golescu a plecat la Londra şi fratele său, �lcfan,
la Paris, pentru a face demersuri în favoarea cauzei româneşti, în eventualitatea izbucnirii unui război. Din Londra,
Nicolae Golescu scria fratelui său mai mare, Ştefan, la 23 iunie 1 853: "Ne ocupăm aici să interesăm în cauza noastră, pc
negustorii englezi care au relaţii cu ţara noastră. Unii din ei s-au şi exprimat, zicând că nu vor lăsa pe ruşi să intre în \arll
la noi"56• Din Anglia, Nicolae Golescu, în urma unei hotărâri a românilor din Paris, convocaţi de "Junimea Română", la
începutul lui noiembrie 1 853, s-a îndreptat spre Constantinopol57• La Şumla, la începutul anului 1 854, Nicolae Golcscu
s-a întâlnit cu Cristian Tell, în încercarea de a forma o armată care să lupte contra ruşilor. Încercarea lor n-a reuşit,
credea, atunci, Ştefan Golescu, din cauza intrigilor lui Ioan Heliade Rădulescu şi Ion D. Ghica58•
Din Constantinopol, Nicolae Golescu trimite lui Tell patru scrisori, dintre care două nedatate, care bănuim a fi
din decembrie 1 853, sau ianuarie 1 854, oricum, înainte de întâlnirea de la Şumla, şi două din 1 0 aprilie şi 30 iulie 1 854.
În prima, datată parţial "Constantinopol, 1 2",Nicolae Golescu scrie că l-a văzut pe Reşid Paşa, ministrul afacerilor
externe al Turciei, care nu i-a făgăduit nimic, dar i-a dat lui Deivos gradul de maior şi a primit cererea lui Maieru
(probabil Magheru), căruia "i s-a trimis poruncă să vie aici"59• Îi mai povesteşte că speră o amnistie, că Fuad Paşa a fost
numit comisar în Valahia şi-şi exprimă părerea că Austria nu va fi neutră, iar războiul va căpăta un caracter general. Îi
mai vorbeşte despre ieşirea flotei turco-egiptene din Marea Neagră, despre sosirea a şase corăbii anglo-franceze,
precum şi despre credinţa sa că flota americană va fi lăsată să intre în Dardanele60•
A doua scnsoare, în care datarea se face doar: "Constantinopol, 25", dă următoarele informaţii mai importante:
"Fermanu de amnistie s-au iscălit. Nu s-au publicat până acum, fiindcă vor, totodată, să publice şi o proclamaţie către
români, care s-au dat lui Ghica să o facă. Lucrăm dinpreună cu el; nu ştim, însă, dacă turcii o vor primi-o, căci noi vom
vorbi într-însa de cele mai vechi capitulaţii. Azi, luarăm ştirea că turcii au intrat în Craiova, după cererea locuitorilor
Valahiei Mici. Ruşilor le e teamă de miliţia noastră şi, de aceea, a hotărât să o desfiinţeze... Ruşii au ars trei-patru sate,
pe lângă Calafat, ca să nu poată turcii a se adapta şi a-şi înlesni cele trebuincioase. Câteva zile după ce turcii au luat
Olteniţa, au trecut iarăşi Dunărea înapoi, în vremea unei mari zăpezi, ce au căzut, la 14 noiembrie"61•
La I O aprilie 1 854, Nicolae Golescu spera, încă, în ieşirea firmanului, care urma să proclame Unirea celor
două principate şi amnistierea exilaţilor. Ambasadorii începuseră să primească pe generalii revoluţionari, Klapka şi
Visoski. Ghica era plecat la Samos, unde fusese numit guvernator. Pe 9 aprilie, Nicolae Golescu a prânzit cu Klapka,
Fontana şi Iscovescu, bând în sănătatea lui Tell şi a familiei sale. Nu s-a mai întâlnit cu Reşid Paşa, din cauza
îmbolnăvirii ministrului turc. Ar dori să fie cu Tell şi Pleşoianu, ca să-i bată la eferă şi la domino. Îi mai scrie că "Manu
a ieşit de la cazaci"; îl întreabă ce-i mai scrie Popa Şapcă şi-l anunţă că "Czaica a scris că Eliad se va înturna şi el, dar,
deocamdată, au început să intrigheze împotriva lui Magheru; Sturza pleacă, mâine, la Şumla"62•
La 30 iulie 1 854, Nicolae Golescu îi comunica lui Tell că va pleca, în aceeaşi zi, la Paris, împreună cu vărul
său, Radu Rosetti, şi cu Filipescu, justificându-se, astfel: "De mult ştii că nu mai avem nici o nădejde în turci, dar,
acum, după numirea lui Ştirbei, nicidecum"63• La ultima întrevedere cu Reşid Paşa, ministrul turc de externe i-a
recunoscut că n-a făcut nimic pentru români, din cauza alianţei cu austriecii. De la Paris, fiindcă l-a rugat să-i scrie, o
să-i adreseze o epistolă unde să-i descrie părerea sa, " fără să-ţi menajez nici eu"64• Nicolae Golescu îl mai informează pe
Tell că, la masa dată de Miltache Aristarc câtorva paşale, la care a participat şi Derviş Paşa, viitorul comisar în
Principate, s-a băut în sănătatea lui Ştirbei, că Ştefan Golescu i-a scris, la 14 iulie, că, a doua zi, "vrea să plece înainte"
(în ţară), dar el nu crede că va reuşi, ci "va fi silit să se întoarcă înapoi"65• Previziunea a fost exactă, deoarece Omer Paşa
l-a invitat, la Rusciuc, unde a fost arestat şi, apoi, eliberat, peste trei zile, la intervenţia lui R. Colquohoun, consulul
Angliei la Bucureşti66•
Din Paris, Nicolae Golescu i-a scris, abia, la 1 8 noiembrie 1 854, scuzându-se pentru acest cusur, dar susţinând
că-i este frică să nu aibă mai multe. În mod sigur, le declară: "Un lucru numai pretinz să credeţi că vă iubesc, vă iubesc
din inimă şi prea mult, cu toate cusururile ce veţi avea, că doar nu veţi fi fără cusururi. Zic voi, fiindcă această scrisoare
este pentru tine şi pentru celălalt plivit, ce şade cu tine"67 (Pleşoianu). După glume despre femei, după tachinarea că una
a întrebat de Nicu Pleşoianu, îi asigură că războiul va continua în primăvară, "cu mai multă iuţeală şi foc" şi că
"Guvernu ne zice că vom dobândi mai mult decât sperăm"68• Lucrează la un memoriu statistic asupra ţării, solicitat de
cabinetul francez. Din ţară, au fost informaţi că austriecii "se poartă mai rău decât muscalii"69•
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1 979, pag. 234.

Times a publicat un articol împotriva Austriei, care a fllcut senzaţie la francezi. Ziariştii din Franţa, afară de cei
Debats, nu vor să publice articole în care sunt atacaţi austriecii. Îi trimite un articol semnat de Saint-Marc
Girardin. Îi mai spune că Magheru tot mai "nădăjduieşte în turci"76•
de la

Ultima scrisoare a lui Nicolae Golescu adresată lui Teii este, probabil, de la mijlocul lunii decembrie
vreme ce Teii nota că a primit-o, la

6

ianuarie

1855.

1 854, de

Nicolae Golescu îşi exprimă convingerea că venirea lui Heliade

Rădulescu în capitala Turciei "este dizgraţie, iar nu precum zice el, misiune"71, comentând, astfel, faptul: "Omer, vizând
că intrarea lui Eliad în ţară n-a produs efectul ce-l aştepta şi că intrarea sa singură, Bri de noi toţi, au pierdut şi

mai mult

în opinia publică, i-au zis vorbele cele următoare şi i-au dat cu piciorul în cur: "tu eşti pricina că mă urăsc toţi
emigranţii, tu eşti intrigantul cel mare,

ai sictir,

şi i-a dat misia să stea în Stambul"72• Din scrisori particulare şi din

jurnalele pariziene, se zice că, printr-un firman, s-au depărtat din ţară rusofilii: M. Florescu, Arghiropolu, C. Şuţu,

Mavru, Ioanides, Solomon, Garboski, C. Nicolescu şi câţiva din Moldova. Se întreabă dacă e adevărat. Pe de altă parte,
se zice că unii boieri, intre care şi Cantacuzino, ar fi primit decoraţii ruseşti.

De

ce, atunci nu sunt izgoniţi şi ei? Îl

însă, că: "am scăpat de răul cel
De aceea, consideră că trebuie "să fim măsuraţi şi la vorbe şi la fapte şi să aşteptăm

intreabA ce părere are despre alianţa cu Austria. El crede că nu este sinceră. E convins,
mare şi ... acum începem a invia"73•

viitorul cu abnegaţie şi curagiu"74• Îi cere părerea lui şi a lui Pleşoianu asupra acestui lucru. Pereţ este în ţară; a fost
invitat să plece în

24

de ceasuri, dar a refuzat, declarând că n-are cu ce se hrăni în afara graniţClor. Arghiropolu,

Odobescu şi Vernescu sunt la Paris.

La teatrele pariziene,

se prezintă "scene româneşti". Unul din cântece "cheamă pe

români la arme, zicând că Francia şi Englitera ii va ajuta"75•
Scrisorile adresate de Nicolae Golescu lui Cristian Teii, intre anii

1 852-1 854,

dovedesc, în primul rând,

profunda prietenie ce i-a legat pe cei doi amici, încă de când erau camarazi de arme, prietenie care s-a adâncit în timpul
Revoluţiei Române

1848-1 849,

şi-n primii ani ai exilului. Ele demonstrează că Nicolae Golescu era prieten şi cu alt

camarad de arme, Nicolae Pleşoianu.
Referirea la "bAtaia" pe care i-a administrat-o lui Nicolae Bălcescu în timpul Revoluţiei aduce o notă în plus la
variaţia intre cald şi rece a raporturilor dintre cele două personalităţi, în perioada anilor

1840-1 852.

Documentele de mai sus aduc noi informaţii despre:
-Contribuţia lui Nicolae Golescu şi a altor români la lupta pentru realizarea unităţii naţionale şi în special, la
încercarea de a forma o armată română, care să se alăture forţelor aliate împotriva Rusiei ţariste;

-modestia sa, prin demonstraţia că n-are veleităţi teoretice, ci nu se remarcase, nici prin scris, nici ca orator, dar e

gat.a să puni umlrul, allturi de ceilalţi căuzaşi;

-sensibilitatea şi suferinţele sale cauzate de moartea sau boala unor membri ai familiei sau unor tovarăşi de exil;

mai modest în raport cu al fraţilor săi, Ştefan şi
De fapt, unele glume pe care le face, provin din dorinţa de a-şi înveseli
îndurau numeroase suferinţe morale şi materiale.
-stilul său epistolar, care e

�uratic.

Alexandru, uneori e frust, cazon şi
tovarăşii de surghiun

care, ca şi el,

THE UNPUBLISHED LETTERS OF NICOLAE GOLESCU TO CHRISTIAN TELL
Abstract
The author presents some unpublished letters of Nicolae Golescu to Christian Teii from which it is abvious

Golescu's contribution and some other Romanians contribution to the struggle for the national unity and the attempt to
from a Romanian army to fight against the Izarist Russia.

10

Ibidem, f. 2.

71 Idem,

dos. nr. 41/1 854, f. I .

72 Ibidem.
73

Ibidem.
" Ibidem.

75 Ibidem, f. 2.
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Un tezaur de Ia 1 848 descoperit Ia Valea lui Pătru,
comuna Scaesti
'

M aria Rădulescu
La începutul lunii iulie a anului 2000, Nicolae Vopsitoru, ţăran din Valea lui Pătru, sat component al comunei
doljene Scaeşti, a oferit spre vânzare Muzeului Olteniei un tezaur monetar alcătuit din 304 piese, nominaluri de câte 20
creiţari (303 exemplare) şi 1 0 creiţari (1 exemplar) din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi prima jumătate a se
colului al XIX-iea. Deoarece Muzeul Olteniei n-a avut resursele financiare care să-i permită achiziţionarea tezaurului
monetar, deţinătorul 1-a retras, noi limitându-ne a consemna numai emisiunile şi emitentii, fără diametru şi greutate
pentru a sesiza eventuale abateri de la prototipul standard. După afirmaţiile descoperitorului nimeni altul decât ţăranul
Nicolae Vopsitoru, piesele tezaurului monetar au ieşit la iveală în urma ridicării în cursul lunii noiembrie a anului 1999
a temeliei unui grajd din curtea casei sale din satul său natal Valea lui Pătru. Vasul în care se păstrau respectivele
monede a fost pierdut de descoperitor, iar informaţiile oferite de acesta nu ne-au permis să ne putem face o imagine mai
clară asupra dimensiunilor sale (o ulcică de ceramică închisă de factură populară) şi asupra nivelului la care acesta se
găsea în momentul descoperirii. Conform mărturiilor descoperitorului s-au risipit numai 5-6 monede de acelaşi fel care
au fost dăruite unor cunoştinţe.
Satul Valea lui Pătru, unde s-a făcut descoperirea monetară, este situat la 30 km N-V de municipiul Craiova
de-a lungul şoselei Craiova-Breasta-Argetoaia din nordul judeţului Dolj - la 8 km de gara Răcari de pe linia ferată
Craiova-Filiaşi şi la 5 km de oficiul poştal comunal Scaeşti1 • Conform catalogului monedelor ce compun tezaurul,
acesta se caracterizează printr-o mare omogenitate determinată de prezenţa a numai 2 nominaluri şi a unor emitenţi ce
apartin Imperiului habsburgic sau sferei de influenţă a acestuia. Cronologic tezaurul se eşalonează intre anii 1 755 şi
1 848. Pentru cele două limite cronologice lipsesc emisiunile din anii 1 756, 1757, 1 762, 1 776, 1 777, 1780, 1 793, 1796,
1 798, 1 800, 1 80 l , 1 807, 1 8 1 2, 1 8 16, 1 8 1 7, 1 82 1 , 1 836, 1 83 7, 1 84 7. Dacă pentru anii de început ai tezaurului lipsa unor
emisiuni este normală, acestea fiind cu predilecţie resturi rămase în circulaţie, pentru seria emisiunilor dinspre final
consideratii se pot face în timp şi numai prin comparatie cu alte tezaure contemporane şi care provin tot din aceiaşi
zonă. Pe ani de emisie situatia tezaurului se prezintă astfel: pentru anul 1 755 - l exemplar, 1 758 - l , 1 759 - l , 1 760 - l ,
1 76 1 - l , 1 763 - 6 , 1 764 - 3, din care un exemplar de 1 0 creiţari, 1 765 - 1 1 , 1766 - 5 , 1 767 - 5, 1768 - 2 , 1769 - l , 1770
- l , 177 1 - 1 , 1772 - 2, 1 773 - 3, 1 774 - 5, 1 775 - 1 , 1 778 - l , 1 779 - 2, 1 7 8 1 - l , 1 782 - l , 1 7 8 3 - 4, 1 784 - 2 1 785 - 3
1 786 - 4, 1787 - 1, 1 788 - 3, 1 789 - 1 , 1 790 - 1 , 1 19 1 - 1 , 1 792 - 1 , 1 794 - 1 , 1795 - 2, 1 191 - 3, 1 799 - 1 , t 8oi - 3, 1 803
- 6, 1 804 - 5, 1 806 - 6, 1 808 - 9, 1 8 1 0 - 3, 1 8 1 1 - 2, 1 8 1 3 - 4, 1 8 1 4 - 2, 1 8 1 5 - 4, 1 8 1 8 - 5, 1 8 1 9 - 2, 1 820 - 2 1 822 - l
'
'
1 823 - 7, 1 824 - 8, 1 825 - 4, 1 826 - 6, 1 827 - 4, 1 828 - 4, 1 829 - 5, 1 830 - 2 1 , 1 83 1 - 4, 1 832 - 6, 1 833 - 3 1 834 - 4
·
1 835 - 1 5 , 1 838 - 7, 1 839 - 3 , 1 840 - 7, 1 84 1 - 1 3 , 1 842 - 4, 1 843 - 5, 1 844 - 7, 1 845 - 1 , 1 846 - 3 şi 1 848 - 3. De aici
putem observa că cele mai multe exemplare datează din anul 1 830 (2 1 exemplare), probabil şi datoritA prevederilor
Regulamentului organic din acest an care nominaliza această specie monetară (20 creiţari) printre cele care puteau
circula fără restricţie în Ţara Românească. Urmează emisiunile din 1 835 cu 15 exemplare, din 1 84 1 cu 13 exemplare,
din 1 765 cu 1 1 exemplare etc. Cele 304 monede sunt emisiuni pentru Ungaria, Transilvania, NiederOsterreich Moravia

Boemia, Nllrnberg, Bamberg, Brandenburg- Anspach, Bavaria, Veneţia, Lombardia, Brandenburg�Bayreuth:
arhiepiscopatul WOrtzburg, episcopatul Fulda. Datorită faptului că monedele nu erau conservate piesele numărul 296302 n-au putut fi identificate cu precizie pentru ce zonă erau emise, noi înclinând pentru Ungaria pentru numerele 29693
30 1 . Numeric cel mai bine sunt reprezentate emisiunile pentru NiederOsterreich - 95 exemplare, Ungaria
exemplare, Transilvania - 65 exemplare, Boemia - 20 exemplare toate ale Casei de Austria la mare distanţă pentru
emisiunile pentru Bavaria - 8 exemplare, Brandenburg - Bayreuth - 3 exemplare, Lombardia - 2 exemplare,
Brandemburg - Anspach, Bamberg, NUmberg, Veneţia, WUrtzburg, Fulda toate cu câte un exemplar.
În privinţa monetăriilor cel mai bogat prezentate sunt cele de la Alba Julia (nr. 94- 158) cu 65 exemplare,
Kremnitz (nr. 1-4, 5-22, 24-26, 29-55, 57-93) cu 89 exemplare, monetărie ce domină spaţiul românesc încă din timpul
domniei lui Matei Corvin din a doua jumătate a secolului al XV-iea, iar Viena - 95 exemplare (nr. 1 59-257), Praga
(nr.258-277) cu 20 exemplare, Amberg - 8 exemplare (nr. 28 1-288), Baia Mare - 4 e�emplare (nr. 5, 23, 27, 28,),
Schwabsch - 1 exemplar (nr.280), Milano - 2 exemplare (nr.290-2� 1), Bayreuth - 3 exemplare (nr. 292-294) şi
NUmberg, Bamberg, Veneţia, Wilrtzburg şi Fulda cu câte un exemplar. Imbucurător este numărul emisiunilor bătute la
Alba Iulia şi Baia Mare, care, asociate cu cele pentru Ungaria constituie majoritatea tezaurului şi se aseamănă până ta
_

1

Anuarul Mitropoliei Olteniei,

1 94 1 , p. 3 1 1

�IJentilicarea pieselor din tezaur s-a făcut cu ajutorul unnlitoarelor lucrări: E.Unger, Magyar eremhattim=o,
O. Buzdugan, C.Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, ed. Sport-turism, Buc.,

1 98 1 .

111, Budapest, 1976; O.Luchian,
1 977; Ludwig Herrinek, Osterreichesche Miin:pr(igungen, Wien,

1 19
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identitate cu numeroase descoperiri din aceiaşi epocă din Transilvania3 şi care subliniază puternicele legături economice
dintre românii de pe ambele versante ale Carpaţilor Meridionali cu toate că se aflau politic fie în componenţa Imperiului
Habsburgic, fie plătind haraci Porţii otomane. Se poate pune întrebarea de când au pătruns în Oltenia piesele de 20
creiţari care, chiar înainte de războiul ruso-turc, finalizat prin pacea de la Adrianopol din 1 829, dintre nominalele de
argint erau cele mai apreciate pe piaţa românească şi răspunsul ni-l dau alte descoperiri monetare al căror punct
terminus este la începutul secolului al XIX-iea. Edificator este faptul că în tezaurul descoperit tot în Dolj şi tot pe valea
Jiului, dar mai spre Dunăre la Dobreşti unde întâlnim 4 piese de 20 creiţari emisiuni din anii 1 79 1 , 1 793 pentru Ungaria
(ateliere Kremnitz şi Alba Iulia) Brandenburg-Anspach din 1 764 şi Bavaria din 17634• Din prima jumătate a secolului al
XIX-iea descoperirile sunt atât de numeroase încât o enumerare ar fi greu de realizat5. Totuşi sunt de amintit trei
descoperiri contemporane cu tezaurul nostru - tezaurul de la Frăţita-Dolj aflat în colecţia cabinetului numismatic al
Academiei Române, cel de la Calopăr-Dolj cu 402 monezi eşalonate între anii 1 758-1843, din care cu excepţia unui
taler de la Maria Tereza din 1 780 şi a unor ruble şi subdiviziuni de rublă (7 exemplare) sunt piese de 20 creiţari6, şi cel
de la Olteanca, comuna Glăvile, jud. Vâlcea cu emisiuni din anii 1 754- 1 848 de 20 şi 10 creiţari, asociaţi cu 10 kuruşi
Abdul Medgid (1839-1861) din anii de început ai domniei, 1 1 ruble ruseşti, o piesă de opt reali spanioli din 1 7967•
Regulamentul organic pentru Ţara Românească desemnează sfanţicul, denumire sub care era cunoscută piesa
de 20 creiţari la noi, a doua monedă a sistemului bimetalist după etalonul aur - ducatul olandez (3,49g, 900%) ca
etalonul de argint cu greutatea ideală de 6,68g şi cu un titlu de 583%, aşa cum se stabilise la convenţia Austriei şi a
principalelor state germane din anul 1 753. Sfanţicul era echivalat cu 2,25 lei de calcul (2 lei şi 1 0 parale), ducatul de aur
era 3 1 ,50 lei (3 1 lei şi 20 parale)8, raport care în privinţa paralelor se va modifica datorită accelerării, devalorizării
acestora. La 1 843 leul valora 240 de bani, iar la 1848 talerul valora 10,5 lei9• Până la 1848 un leu era echivalent cu 80
de parale pentru ca apoi să ajungă la 100 de parale. Pornind de la acest calcul sumar costatăm că tezaurul de faţă valoric
este echivalentul a aproximativ 684 lei sau 60,60 taleri, sau 2 1 ,7 1 ducaţi olandezi.
Dar să vedem ce preţuri se practicau în Oltenia pentru diverse bunuri mobile şi imobile în acest timp pentru a
avea o imagine clară a valorii intrisece a comorii îngropate la Valea lui Pătru. La 1843 o vie în Dealu Robului la
Segarcea-Dolj costa 250 lei10, un sălaş de ţigani cu 8 suflete se vindea cu 13 galbeni împărăteşti1 1, la 1 848 un angajat la
prăvălia lui Dimitrie Minovici din Craiova avea o simbrie de 2,5 galbeni împărăteşti, odaie şi mâncare12, la Glogova
Mehedinţi un· stânjen de moşie se vindea cu 126 lei13, iar la Beloţ-Mehedinţi cu 80 lei14, 1000 de cărămizi bine arse
costa 20 lei1s, un meşter zugrav primea de la Constantin Glogoveaau 2 galbeni împărăteşti pentru zugrăvirea unei cruci
şi a unui prăznicar16, ocaoa de seu de capră se vindea cu 2 lei şi 6 parale17, suta de oca de porumb ajungea la 7 sfanţi şi
1 2 lei, parale 3018, pentru păşunatul a 2 boi se plătea un sfanţ şi alţi sfanţi pentru fiecare vită în plus19• Comparând
valoarea tezaurului de aproximativ 684 lei cu preţurile din care am enumerat câteva constatăm că aceasta era o sumă
importantă din moment ce se puteau cumplra cu ea circa 8 stânjeni de moşie sau circa 8500 de cărămizi bine arse, circa
3 vii în zoaa viticolă a Segărcii, câteva sute de ocale de porumb etc. Deoarece localitatea este plasată într-o zonă unde
comerţul cu cereale şi vite ce se realiza în târgul din apropiere era înfloritor este posibil ca tezaurul să fi aparţinut unui
localnic mai înstărit implicat în acest negoţ şi posesor a unei importante sume de bani ce pare a fi fost în circulaţie în
acele momente tulburi ale anului 1 848.
îngroparea tezaurului a avat loc probabil în toamna anului 1 848 când în Oltenia au pătruns 1 O.OOO de ostaşi
otomani sub comanda lui Hussein p�. care la 30 noiembrie ocupă Craiova ca răspuns la pătrunderea trupelor ţariste
conduse de generalul Alexandru Nikolaevici LUders, care trecuseră Milcovul în Ţara Românească încă de la mijlocul
lunii septembrie şi care va marca o perioadă de spolieri ale populaţiei româneşti20•

3vezi spre exemplu 0.Palamariu, R11pertoriul tezaurelor fe11dale din colecţia M11zeu/11i judeţean Hunedoara-Deva, "Sargeţia", 1 8- 1 9, 1 984-1985, p.
253; Francisc Pap, ŞI.Matei, Un tezaur monetar din sec.XVIII-XIX gllsit la Cluj-Napoca, AMN, 1 7, 1 980, p. 553-556; E.Chirila, N.Gudea, V.Lazar,
A.Zrinyi, Teza11re şi descoperiri monetare din M1aei1Ij11deţean M11reş, Tg.Mureş, 1 980, p. 1 39-1 50.
• T..Radulescu, Tezauml monetar din secolele XVI-XVIII descoperit la Dobreşti-Dolj, "Oltenia", 1 2, 2000, p. IOS şi I 07.
' Ilie Ţabres, Invazia monedelor austriece în Ţările Române şi în special în Oltenia, BSNR, 29-36, 1 935-1 942, p. 83-90.
6 T..Radulescu, şi D.Florescu-Gutica, Teza11n1I monetar de la Calopăr-Dolj (sec.XVIII-XIX), in curs de tipArire.
' T. .Radulescu şi E.Deca, Tezauml monetar de la 184/J descoperit la Olteanca, com. Glitvile, j11d. Vâlcea, în curs de tipArire.
8 Costin C. Kiritescu, Sistem11l bănesc al lei1l11i şi precursorii l11i, I, Ed. Acad. Buc., 1 964, p. 1 1 6-1 1 7.
• Instit11ţiilefeiulale din Ţările Române. Dicţionar, Ed.Acad. Buc. 1 988, p. 466, 274, 1 28, 29, 437.
10 Arhivele Nafionale-Dolj, Documente Istorice, pach.XLlll/24, doc. Din 1 6 martie 1 843.
11 Ibidem, Ul6, document din 24 apr. 1 84 1 .
1 2 Ibidem, LIX/27, document din 4 decembrie 1 848.
1 3 Ibidem, XVll/ 1 8, document din 20 iulie 1 842.
14 lbidem, XXV/22, documenl din 10 martie 1 845.
1 ' Ibidem. LXXIV/23, docwnent din martie 1 845.
16
Ibidem, XC/23, document din 20 ianuarie 1 847.
1 7 Ibidem, XCill/2 1 , document din 17 oct. 1 845.
18 Ibidem, CVll/32, document din 1 8 sept. 1 849.
1 9 Ibidem, CXll/9, document din 20 sept. 1 845.
20lstoria Craiovei, Ed. Scrisul Rom„ Craiova, 1 977, p. 54.; N.Andrei, P.Barh11, Revol11ţia de la l ll4ll injudeţ11l Dolj, Craiova, 1 978. p. 1 25-1 28.
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CATALOGUL TEZAURULUI V ALEA LUI PĂ TRU - DOLJ
UNGARIA

1 44- 145. Idem, 1839, sigla E. M.B.R. 3463.
146. Idem, 1 840, sigla E. M.B.R. 3467.
147- 1 52. Idem, 1 84 1 , sigla E. M.B.R. 3471 .
1 53 . Idem, 1 843, sigla E. M.B.R. 3479.
1 54- 1 55. Idem, 1844, sigla E. M.B.R. 3483.
1 56. Idem, 1 845, sigla E. M.B.R. 3487.
1 57. Idem, 1 846, sigla E. M.B.R. 349 1 .
1 58. Idem, 1 848, sigla E . M.B.R. 3500.

Maria Thereza ( 1740- 1 780 )
I . AR. Piesă de 20 creiţari, 1 765, K-B, U 1 240 a.
2. Idem, 1773, sigle B.E. v.M-D, U 1 24 1 a.
3. Idem, 1778, sigle B.S.K-P D. Herinek 985.
4. Idem, 1779. Herinek 986.
losifll (coregent 1 765-1 780)
5. Idem, 1 769, sigle G.B-Gr
losifll ( 1 780-1 790)
6. Idem, 1 782, sigla B. U 1 326, Herinek 227.
7. Idem, 1 783, sigla B. U 1 327, Herinek 228.
8. Idem, 1 784, sigla B. U 1 329 a. Herinek 229.
9-1 O. Idem, 1 785, U 1 329 a. Herinek 23 1 .
1 1 - 1 3. Idem, 1 786, U 1 329 a. Herinek 232.
1 4- 1 9. Idem, 1 787, U 1 329 a . Herinek 233.
20-22. Idem, 1 788, U 1 329 a. Herinek 234.
23. Idem, 1 789, sigla G.
Leopold II ( 1790-1 792)
24. Idem, 1 79 1 , sigla B. U 1 346 a.
Francisc II ( 1 792-1 835 )
25. Idem, 1 792, sigla B. U 1 375 a. Herinek 632.
26. Idem, 1 795, sigla B. U 1 375 a. Herinek 635.
27. Idem, 1 795, sigla G. Herinek 665.
28. Idem, 1 797, sigla G. Herinek 667.
29-30. ldem, 1 802, sigla B. U 1 375 a. Herinek 638.
3 1 -33. Idem, 1 803, sigla B. U 1 375 a. Herinek 639.
34-35. Idem, 1 804, sigla B. U 1 375 a. Herinek 640.
36-38. Idem, 1 805, sigla B. U 1 376 a. Herinek 682.
39-4 1 . Idem, 1 806, sigla B. U 1 376 a. Herinek 698.
42-44 . Idem, 1 808, sigla B. U 1 377 a. Herinek 700.
45-47. Idem, 1 809, sigla B. U 1 377 a. Herinek 701 .
48. Idem, 1 8 1 1 , sigla B . U 1 378 a. Herinek 720.
49. Idem, 1 8 1 3, sigla B. U 1 378 a. Herinek 722.
50. Idem, 1 8 14, sigla B. U 1 378 a. Herinek 723.
5 1 . Idem, 1 8 1 5, sigla B. U 1 378 a. Herinek 724.
52-53. Idem, 1 8 1 8, sigla B. U 1 379 a. Herinek 748.
54. Idem, 1 820, sigla B. U 1 379 a. Herinek 750.
55. Idem, 1 828, sigla B. U 1 380 a. Herinek 782.
56. Idem, 1 828, sigla G. U 1 380 a. Herinek 782.
57. Idem, 1 829, sigla B. U 1 380 a. Herinek 792.
58-62. Idem, 1 830, sigla B. U 1 380 a. Herinek 802.
63-66. Idem, 1 834, sigla B. U 1 3 8 1 a. Herinek 807.
67-72. Idem, 1 835, sigla B. U 1 3 8 1 a. Herinek 808.
Ferdinand V ( 1835-1 848 )
73. Idem, 1 839, sigla B. U 1 4 1 9.
74. Idem, 1 840, sigla B. U 1 4 1 9.
75-78. Idem, 1 84 1 , sigla B. U 1 4 19.
79-83. Idem, 1 842, sigla B. U 141 9.
84-87. Idem, 1 843, sigla B. U 14 19.
88-9 1 . Idem, 1 844, sigla B. U 1 4 1 9.
92-93. Idem, 1 846, sigla B. U 1 4 1 9.

III. NIEDER0STERREICH

Maria Thereza ( 1740-1 780)
1 59. Idem, 1 755. Herinek 832
1 60- 163. Idem, 1763. Herinek 840
1 64- 1 65. Idem, 1 764. Herinek 84 1
1 66- 1 69. Idem, 1765. Herinek 842
1 70- 1 7 1 . Idem, 1766. Herinek 843
1 72-1 73. Idem, 1767. Herinek 844
1 74. Idem, 1 768. Herinek 845
1 75- 1 77. Idem, 1774, sigle I C-F A.
Iosif II coregent ( 1765-1780)
1 78. Idem, 1769, sigle A.I C-S K.
1 79. Idem, 1 770, sigla A.I C-S K.
Iosif ll ( 1 780-1 790 )
1 80. Idem, 178 1 , sigla A. Herinek 2 1 5.
1 8 1 . Idem, 1 784, sigla A. Herinek 2 1 8.
1 82. Idem, 1 785, sigla A. Herinek 2 1 9.
183. Idem, 1 786, sigla A. Herinek 220.
1 84. Idem, 1 787, sigla A. Herinek 22 1 .
Francisc I I ( 1 792-1 835 )
1 85. Idem, 1 802, sigla A.
1 86- 1 87. Idem, 1 803, sigla A. Herinek 630.
1 88. Idem, 1 806, sigla A. Herinek 693.
1 89-1 93. Idem, 1 808, sigla A. Herinek 695.
1 94-196. Idem, 1 809, sigla A. Herinek 696.
1 97-199. Idem, 18 10, sigla A. Herinek 697.
200. Idem, 1 8 1 1 , sigla A. Herinek 7 1 5.
BERGENSIS, 1 766, S-R. Legenda în cerc de perle. Armele oraşului
Niimberg (jumătate din stânga unui Vultur şi benzi oblice din stânga
sus spre dreapta jos), într-un scut cu ornamente baroce, încadrat de
ramunl de laur în stânga şi de o ramunl de palmier în dreapta. Dea
supra are o coroanl de turnuri. Sub scut un postament cu cifra 20.
201 -202. Idem, 1 8 1 3, sigla A. Herinek 7 1 7.
203. Idem, 1 8 14, sigla A. Herinek 7 1 8 .
204. Idem, 1 8 1 5, sigla A . Herinek 7 19.
205-206. Idem, 1 8 18, sigla A. Herinek 741 .
207. Idem, 1 8 19, sigla A. Herinek 742.
208. Idem, 1 820, sigla A. Herinek 743.
209-21 3. Idem, 1823, sigla A. Herinek 746.
2 1 4-21 7. Idem, 1 824, sigla A. Herinek 747.
2 1 8-220. Idem, 1 825, sigla A. Herinek 776.
221 -223. Idem, 1 826, sigla A. Herinek 776.
224-226. Idem, 1 829, sigla A. Herinek 790.
227-23 1 . Idem, 1 830, sigla A. Herinek 791
232-235. Idem, 1 83 1 , sigla A. Herinek 799.
236-241 . Idem, 1 832, sigla A. Herinek 80 I .
242. Idem, 1 835, sigla A . Herinek 804
Ferdinand V ( 1 835-1 848 )
243. Idem, 1 838, sigla A. Herinek 228.
244-247. Idem, 1 840, sigla A. Herinek 230.
248-250. Idem, 1 84 1 , sigla A. Herinek 23 1 .
25 1 . Idem, 1 844, sigla A. Herinek 234.
252-253. Idem, 1 848. Sigla A. Herinek 238.
ET(în ligaturl) P(alatinus) S(uperioris) D(ux) C(omes) P(alatinus)
R(heni) S(acri) R(omani) I(mperii) A(rchidapifer) ET(în ligaturl)
L(andravius) L(euchtenbergae); jos în câmp: A. Legenda în cerc de
perle. Bustul lui Maximilian Idsif, cu peruci cu coadl, spre dreapta,
într-o coroanl de lauri.
Rv. IN DEO CONSILnJM. În câmp jos: 1 7-65. Legenda în cerc de
perle.
Scut împlrţit în patru câmpuri, cu armele Bavariei Vechi (eşichier cu
romburi) în câmpurile I şi IV şi leul de Pfalz în câmpurile li şi III. ln
centru globul cluciger, semnul demnitlţii de archidapifer. ln jurul
scutului colanul unui ordin cu cruce de Malta. Deasupra scutului o
păllrie de elector. Sub scut un postament cu cifra 20. ln exergă o
steluţl.

II. TRANSILVANIA

Iosif ll coregent ( 1765-1 780)
94. Idem, 1772, sigle E.H-G. M.B.R. 3 1 38.
losif ll ( 1 780-1 790)
95. Idem, 1783, sigle E.C-A. M.B.R. 33 1 3.
Francisc II ( 1 792-1 835 )
96. Idem, 1797, sigla E. M.B.R. 3366.
97. Idem, 1 805, sigla E. M.B.R. 3380.
98. Idem, 1 808, sigla E. M.B.R. 3383.
99. Idem, 1 8 1 3, sigla E. M.B.R. 3388.
100- 1 0 1 . Idem, 1 8 1 5, sigla E. M.B.R. 339 1 .
102. Idem, 1 8 19, sigla E . M.B.R. 3395.
103. Idem, 1 822, sigla E. M.B.R. 3408.
104. Idem, 1 823, sigla E. M.B.R. 34 1 3.
1 05-108. Idem, 1824, sigla E. M.B.R. 34 1 5.
109. Idem, 1 825, sigla E. M.B.R. 34 1 7.
1 10- 1 1 2. Idem, 1 826, sigla E. M.B.R. 34 1 9.
1 13-1 1 5. Idem, 1 827, sigla E. M.B.R. 3422.
1 16- 1 17. Idem, 1828. sigla E. M.B.R. 3425.
1 18. Idem, 1 829. sigla E. M.B.R. 3429.
1 19-127. Idem, 1 830, sigla E. M.B.R. 3434.
128- 1 29. Idem, 1 833, sigla E. M.B.R. 344 1 .
1 30- 1 37. Idem, 1835, sigla E. M.B.R. 3445.
1 38-143. Idem, 1838, sigla E. M.B.R. 3459.
! ::' I
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şi IV negre, câmpurile li şi III albe. Clmpurile albe sunt redate prin
suprafeţe în carouri. Deasupra scutului mare o coroanl de elector.

IV. MORAVIA

Maria Thereza (1740-1780)
254. Idem, 1 763.
255. Idem, 1 77 1 , sigle E. v S-A S.
256. Idem, 1 772, sigle C.I D-F L.
257. Idem, 1 775, sigle C.I B-1 i V.

IX. BAVARIA

V. BOEMIA

Iosif li (1780-1 790)
258-259. Idem, 1 783, sigla C.
260. Idem, 1 790, sigla C.
Francisc li (1792-1 835)
261 . Idem, 1794, sigla C. Herinek 690.
262. Idem, 1 797, sigla C. Herinek 693.
263. Idem, 1 803, sigla C. Herinek 699.
264-266. Idem, 1 804, sigla C. Herinek 700.
267. Idem, 1 805, sigla C. Herinek 701 .
268-269. Idem, 1 806, sigla C. Herinek 702.
270-272. Idem, 1 809, sigla C. Herinek 705
273. Idem, 1 827, sigla C. Herinek 783.
274-275. Idem, 1 830, sigla C. Herinek 808.
276. Idem, 1 833, sigla C. Herinek 81 I .
Ferdinand V ( 1 835-1 848)
277. Idem, 1 840, sigla C.

·

Maximilian Iosif ( 1 745-1 777)
28 1 . Idem, 1 765.
Av. D(ei) G(ratia) MAX(imilianus) JOS(ephus) U(triusque)
B(avariae)
282. Idem, 1 766, dar cu sigla A. sub lauri.
283. Idem, 1 767, dar ia rv. la fel ca la nr. 28 1 .
BAMBER(I) ET Wl.S.R.l.OD. Bust episcop spre dreapta.
Rv. 1 20 EINE FEINE MARK 1764. ln exergl sigla H(W).P. ln cimp
scut cu armele episcopatului şi cifra :zece ( 1 0 creiţari).
284-285. Idem, 1 773.
286-287. Idem, 1 774.
Carl Teodor ( 1777- ?)
288. Idem, 1 779, dar la rv.: PATRONA BAVA-RIAE. În clmp
Madona cu pruncul în raze de foc avind la bazl cifra 20.
X. VENEŢIA.

Francisc li (1 792-1 835)
289. Idem, 1 81 8, sigla V.
XI. LOMBARDIA

VI. N()RNBERG

Iosifll (coregent 1 765-1780)
278. Idem, 1 766.
Av. IOSEPHUS li D(ei) G(ratia) ROM(anorum)
l(mperator) SEMP(er) AVG(ustus). Dupl fiecare cuvllnt cite 1D1 plDlct.
Legenda în cerc de perle. Vulturul bicefal, austriac, ţinând sabia şi globul
cruciger şi purtllnd pe piept IDI scut cu armele Austriei şi ale Lorenei. Sub
scut o cruce de Malta. ln jurul scutului ordinul Unei de aur. Deasupra
vulturului o coroanl imperialL
Rv. MONETA NOVA REIPUBL(icae) NORIM
Vll. BAMBERG

Francisc I ( 1 745-1765)
279. Idem, 1 765.
Av. FRANCISCUS D(ei) G(ratiae) ROM(anorum) IMP(erator SEMP(er)
AVGV(stus). ln clmp acvill bicefali cu coroanl şi scut cartelat pe piept
înconjurat de ordinul Linei de aur.
Rv. MONETA NOVA REIPVBLICAE BAMBER-GENSIS. ln clmp scut
cu armele oraşului Bamberg, încadrat de doul ramuri de lauri, sub scut un
postament cu cifra 20 şi anul 1 765. Sigla R.
VllL BRANDENBURG-ANSPACH

Alexander (1757-1791)
280. Idem, 1767.
Av. ALEXANDER D(ei) G(ratia) MARCH(io) BRAND(enburgensis).
Legenda în cerc de perle. Bustul lui Alexandru, cu peruci cu coadl şi
panglici, spre dreapta, între doul ramuri de palmier.
Rv. LX ST(llck) EINE FEINE MARK; în clmp 1 7-67; legenda în cerc de
perle. ln exergl, într-un chenar oval, S. Deasupra literei S într-un chenar,
20. Scut rotund, încadrat de lauri, cu vulturul de Brandenburg, purtllnd pe
piept armele Hohem.ollemilor, scut împlrţit în patru câmpuri. Câmpurile I

Francisc li ( 1 792-1 835)
290. Idem, 1 8 19, sigla M.
291 . Idem, 1 823, sigla M.

XII. BRANDENBURG-BAYREUTH

Friedrich Christian (1763-1 769)
292. 1160 marei, 1 76 1 , sigll C E R.
293. Idem, 1 766, sigle H, semn monetar, S.
294. Idem, 1 768, sigle R E.
XIII. ARHIEPISCOPATUL W()RTZBURG

Adam Friederich de Seinsheim
295. 1/120 marei, 1 764.

Av. AD(rlanus)

FRl(derlcus) D(el) G(ntta) Ep(l1pocu1)

XIV. AUSTRIA

Francisc I ( 1 745-1 765).
296. Piesl de 20 creiţari, 1758.
297. Idem, 1 759.
298. Idem, 1 760.
299. Idem, 1 765, sigle B C.
300. Idem, 1 765, sigle B K.
30 I. Idem, i 765, sigle B O.Iosif li coregent ( 1 765-1780)
302. Idem, 1 767.
Maximilian Iosephus
303. Idem, 1 799.
XV. EPISCOPATUL FULDA

304. Idem, 1 765.
Av. HENRICUS D.G.EPIS.ET AB.B.FULD.S.R.I. PR. Bust episcop
la dreapta.
Rv. LX. EINE FEINE MARK 17-65. În clmp armele episcopatului
şi cifra 20.

A THESAURUS FROM 1 848 DISCOVERED AT VALEA LUI PĂTRU, SCAIEŞTI
Abstract
The monctory thesaurus from Valea lui Pătru-Dolj belongs to the period included between the years 1 755- 1 848
and is mode up of 304 coins - 20 "creiţari" (303 pieces) and IO "creiţari" (one piece) - all belonging to the Habslrirgical
Empire or depending on it.
The burrial of the thesaurus was caused by the events from the end of the revolution, in 1 848, when the
Russian and Turkish armies occupied Oltenia.
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Românii şi politica Franţei în sud-estul Europei
( 1 866- 1 870)
Iulian Oncescu·
Mij locul secolului al XIX-iea s-a dovedit a fi pentru Europa o perioadă decisivă, în care popoarele bazându-se
pe principiul naţionalităţilor au luptat pentru emancipare tinzând la constituirea şi unificarea lor în state naţionale1 • Sub
acest raport, România ocupa în 1 866 o situaţie privilegiată în zona Europei de Sud-Est. Ea se găsea mai departe sub
suzeranitatea Imperiului Otoman, dar în cei şapte ani de domnie a lui A. I. Cuza, statul naţional român s-a apropiat de
momentul desprinderii de sub dominaţia otomană2• Detronarea principelui Cuza ( 1 1 febr. 1 866) a redeJchis criza
orientală3 şi nu întâmplător căderea sa a avut darul să pună în mişcare mecanismul greoi al diplomaţiei4• Intrunită la
Paris, conferinţa puterilor garante nu a ajuns la nici un rezultat comun în perioada martie-iunie 1 866, fiind incapabilă de
a lua o hotărâre cu urmări practice.s Rezultatul ultimei şedinţe a Conferinţei din iunie fusese, totuşi, recomandarea
puterilor garante către Poartă şi anume "de a trata direct cu guvernul din Principate"6• Europa fusese pusă încă o dată în
faţa faptului împlinit prin alegerea lui Carol ca principe al românilor în mai 1 866. "El a sosit la Bucureşti şi a fost primit
cu toate onorurile îndelung râvnitului prinţ străin"7• In luna iunie 1 866, când Poarta ameninţa că va ocupa Prin�ipatele
Unite şi a masat trupe pe linia Dunării, marile puteri în frunte cu Franţa nu au aprobat această intervenţie. In acest
context, interesante informaţii despre atmosfera incendiară din politica europenii pe problema Principatelor Unite ne
parvin de la Paris, în iunie 1866 de la Ion Bălăceanu (agentul României) care consemna şi transmitea lui Carol la
Bucureşti: "politica franceză a devenit extrem de favorabilă pentru noi8 • • • ministrul francez ne-a luat apărarea cu o
căldură şi cu o elocvenţă care ne-au surprins duşmanii şi ne-au fermecat prietenii"9• Ca şi până acum, Franţa a rămas
sprij initoarea cea mai importantă a.programului naţional. La 2 1 octombrie 1 866 Carol a plecat la Constantinopol unde a
fost primit cu toate onorurileio. Imbunătăţirea relaţiilor româno-turce din această perioadă (sfirşitul lui 1866) nu
însemnase că România renunţase într-un fel sau altul la lupta pe care o ducea împreună cu celelalte popoare balcanice
pentru câştigarea independenţei1 1 • Obiectul politicii externe îl forma acum lărgirea autonomiei, fapt ce însemna
netezirea căii spre independenţă.
Opinia publică liberală susţinea obţinerea acestui deziderat şi rezolvarea chestiunii Transilvaniei. La 1 8
noiembrie 1 866 Napoleon al III-iea îi trimite domnului o scrisoare, în care sub forme amabile de asigurare a sprijinului
Franţei se ascundea, de fapt, un reproş discret12• Totodată, Carol la 1 6/28 decembrie 1 866 a dat sugestia încheierii, la
Paris, a unei înţelegeri între Franţa, Anglia şi Prusia cu privire la situaţia din Orient şi a obţinerii independenţei
României.
O atitudine rece, aproape ostilă României o va adopta treptat Franţa, putere de sprij inul căreia cercuri largi ale
opiniei publice româneşti îşi legau încă multe speranţe13• Propunerea nu a putut fi agreată de Napoleon al III-iea în
această perioada, deoarece tensiunea franco-prusacă se accentua tot mai mult. Carol dorea să sprijine politica externă pe
guvernul prusac. Această atitudine şi suspjciunile împăratului francez, datorită unor măsuri luate de prinţ au provocat o
anumită nemulţumire faţă de noul domn. In afacerile orientale, Franţa se va erija tot mai vizibil într-o ferventă adeptă a
menţinerii "ordinei", interesele franceze întâlnindu-se la Constantinopol cu cele engleze şi treptat cu cele austriece14•
Referitor la problema Transilvaniei, Ion Bălăceanu îi scrisese lui Carol, încă din iulie 1 866, despre soarta acestei
provincii: "Binenţeles că va veni un timp când orice naţiune mare sau mică va putea dispune liber de soarta sa, când
votul universal, singur, va câştiga bătălii şi va hotărî naţionalitatea unui popor. Atunci Transilvania se va ataşa fliră
probleme originii sale etnografice"is. La începutul anului 1 867 atitudinea nefavorabilă a cercurilor politice de la Paris,
devenea tot mai evidentă.Carol era acuzat deschis de înclinare s re.Prusia şi chiar Rusia16• Succesul românilor din 1866
R
a avut însă un puternic ecou la popoarele din sudul Dunării . In primăvara lui 1 866 în insula Creta a izbucnit· o
•

1
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Corivan Nicolae - Principatele Unite în combinaţiile politice intemationale ale lui Napoleon al 111-lea din anul 1 866, în "Studii şi materiale de
Istoric", Suceava, 1973, p. 1 95
2 Berindei Dan - Romanii şi Europa în perioadele premoderni şi moderni, Bucureşti, 1997, p. 3 1 7
3 Ciachir Nicolae - Istoria popoarelor din Sud-Estul Europei în epoca moderni, Bucureşti, 1987, p. 1 74
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răscoală, cum se ştie îndreptată împotriva imperiului otomaq. Parlamentul naţional al insulei a proclamat la 1 2
septelllbrie înlăturarea puterii otomane ş i alipirea la statul grec. In toamna aceluiaşi an, răscoala a cuprins ş i Epirul, s-a
extins în Tesalia, s-au dus lupte grele în Creta.
În această situaţie, guvernul grec iniţiază tratative cu guvernul român pentru o acţiune comună18• În decembrie,
1 866, prinţul lpsilanti (emisarul guvernului grec) propunea României o alianţă contra turcilor19• Ca răspuns la această
solicitare, în februarie 1 867, Ion Bălăceanu a fost împuternicit de Carol să poarte tratative !a Atena în legătură cu un
eventual tratat de alianţă care urma să stea la baz.a unei confederaţii româno-sârbo-greceşti. In acest context, fiind de-a
dreptul exasperaţi, şi conducătorii bisericii bulgare hotărâ.seri să-i alunge pe episcopii greci din ţinuturile lor, act care
însemna că autoritatea patriarhală a încetat să mai existe de fapt în Bulgaria20• Bărbaţii de stat care se aflau în fruntea
României modeme erau perfect conştienţi că pentru realizarea următorului pas, pasul esenţial al neatârnării, era
necesară ponlucrarea cu naţiunile din zonă, întrajutorare şi acţiuni comune.
In I 866, C. A. Rosetti scria în legătură cu aceste situaţii că, bulgari, sârbi, eleni "toţi au aceleaşi interese cu
noi", iar în toamna lui 1 868 el afirma, într-o adunare electorală, că "de acum înainte trebuie să arborlm drapelul
ortodoxismului împreună cu fraţii noştri slavi. Grecia, Serbia şi România sunt chemate să rezolve problema
Orientului"21• Apropierile dintre popoarele balcanice au nemulţumit însă marile puteri, care vroiau păstrarea Imperiului
Otoman din diverse motive. Acest�a protestau tot mai frecvent la acţiunile României de întrajutorare a popoarelor
balcanice. Un exemplu este şi cazul Franţei, la începutul anului 1 867, pentru că în primăvara acestui an se produsese o
întărire a mişcărilor popoarelor asuprite din imperiul otoman22• Prinţul Serbiei, Mihail Obrenovici, intrase în legătură cu
bulgarii care "ca şi omologii lor români erau profund influenţaţi de politica europeană"23•
Primele planuri de acţiune ale bulgarilor au fost de fapt, flurite în Serbia şi în Principatele Române. Relaţii
bune româno-sârbe fuseseră stabilite chiar din timpul domniei lui Cuz.a. Serbia a fost primul stat care a recunoscut în
I 866 noua stare de lucruri din România24, conducătorii sârbi înţelegând că aducerea unui principe dintr-o dinastie
europeană reprezenta un factor favoriz.ant recuceririi mai devreme a independenţei de către România şi implicit
eliberarea întregului sud-est european.
O manifestare importantă a relaţiilor româno-sârbe a constituit-o vizita lui Mihail Obrenovici la Bucureşti2s în
aprilie I 867. în discuţiile avute atunci cu Carol, Mihail Obrenovici şi-a exprimat pe faţă părerea că România ca şi
Serbia ar avea intenţia de a desface legăturile de vasalitate faţă de Turcia26• El opinase părerea că în acest scop ar trebui
să se încheie o alianţă strânsă. Proiectul tratatului de alianţă a fost elaborat în vara lui I 867 şi a fost semnat în ianuarie
1 868. Oamenii politici sârbi erau de părere că românii trebuiau să se servească de sprijinul Franţei iar sârbii de cel al
Rusiei, flrl însă să se uite scopul comun, acela de luptă pentru independenţă27•
La Constantinopol, ambasadorul Franţei s-a arătat scandalizat aflind că există o alianţă româno-sârbă28, iar
guvernul francez s-a interesat îndeaproape de clauzele acestui tratat. Iritarea produsă de acest eveniment indică evidenta
lui importanţă, căci cele două principate autonome, trecand dincolo de jocul Marilor Puteri, îşi întinseră mâinile frăţeşte.
Deşi la început s-a preconizat o alianţă mai largă între România, Grecia, Muntenegru, Serbia, nu s-a putut ajunge, totuşi
la nici un rezultat concret, guvernul român concentrându-şi eforturile numai în direcţia alianţei cu Serbia29•
Relaţii de prietenie au fost stabilite în I 867 şi cu Muntenegru, diplomatul român Ioan Cantacuzino fiind
aclamat la Cetinje de voievozii muntenegreni. La Bucureşti va sosi .în I 867 Stanko Radonici, vărul principelui
muntenegrean, pentru a prezenta omagii domnitorului României. Autoritarea ot�mană nu va face însă nici o concesie
politică bulgarilor în procesul de autonomie internă şi de emancipare naţională. In această conjunctură mulţi bulgari se
stabilesc în România şi organizează aici cete înarmate ce urmau să treacă Dunărea şi să răscoale poporul bulgar3°.
În această perioadă, tensiunea franco-română va creşte şi în legătură cu misiunea militari franceză trimisă în
Principatele Unite. Carol, deşi la început îşi arătase intenţia de a menţine în continuare misiunea militari franceză în
realitate era hotărât să o înlocuiască, progresiv cu instructori prusaci. Guvernul francez se simţise jignit de această
măsuri datorită curentului anti-prusac ce domnea la Paris. Venirea ofiţerului prusac Krenski, în 1 867, la Bucureşti a
mărit nemulţumirea lui Napoleon, care rechemă pe ofiţerii francezi3 1• Napoleon a continuat să rlmână nemulţumit de
succesul evenimentelor din România. Această atitudine s-a evidenţiat şi la întrevederea de la Salzburg dintre împăraţii
Franţei şi Austro-Ungariei. Pentru a contrabalansa puterea Prusiei, Franţa, a căutat apropierea Austriei, care avea
interese în Orient, urmărind ca popoarele balcanice să nu se emancipeze. Se ştie că la întrevederea de la Salzburg,
împăratul francez a oferit Principatele Unite, Austro-Ungariei. Oferta nu a fost acceptată32• Acest fapt va duce la
strângerea relaţiilor româno-ruse. Ion C. Brătianu încerca să explice consulului francez că noua orientare politică de
apropiere de Rusia se datora, în acest context, promisiunii lui Napoleon al III-iea de la Salzburg de a ceda Principatele
Unite Austro-Ungariei33•
Franţa va fi nemulţumită şi de ajutorul acordat de România bulgarilor. Interesante sunt în acest sens rapoartele
11

Ciachir Nicolae - Istoria popoarelor din Sud-Estul Europei în epoca moderni, Bucureşti, 1998, p. 222
19 Iorga Nicolae - Politica externi a regelui Carol I, Bucureşti 1991, p. S7
20 Charles şi Barbara Jelavich - Formarea statelor nationale balcanice, Cluj-Napoca, 1 999, p. 1 6S
2 1 Berindei Dan - Rom4nii şi Europa în perioadele premoderni şi moderni, Bucureşti, 1997, p. 3 1 8
22 Corivan Nicolae - op. cit., p. 2 1 2
2 3 Charles ş i Barbara Jelavich - op. cit., p . 1 67-1 68.
2• Corivan Nicolae - op. cit., Bucureşti, 1984, p. 2 1 3
25 Corivan Nicolae - Relatiile diplomatice ale RomAniei de la 1 8S9 la 1 877, Bucureşti, 1 984, p . 2 1 4. Vezi ş i Iorga Nicolae, Politica externi a regelui
Carol I, Bucureşti, 1 99 1 , p. 67-68
26 Ciachir Nicolae - Istoria popoarelor din Sud-Estul Europei în epoca moderni . . . , Buc., 1 987, p. 1 7S
27 Corivan Nicolae - op. cit., p. 2 1 4
21 ldem, p . 2 1 6
29 Ciachir Nicolae - op. cit. (ed. 1987), p . 1 7S
30 Corivan Nicolae - op. cit., p. 2 1 6
3 1 Ciachir Nicolae - Ist. popoarelor din Sud-Estul Europei în epoca moderni . . . , Buc., 1987, p . 1 83
32 Corivan Nicolae - op. cit., Bucureşti, 1 984, p. 222
33 Idem, p. 230
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din 22 februarie şi 8 martie 1 868 ale consulului francez de la laşi către ministrul de externe francez, prin care îl
informeaz! asupra stării de spirit din România, asupra tendinţei tot mai puternic manifestate aici pentru independentă,
asupra colaborării româno-ruse, dând informaţii inclusiv despre mişcarea de renaştere naţională sesizată în rândul
bulgarilor din România34• Pe parcursul anului 1 868 se remarcă, de asemenea ostilitatea presei din Franta împotriva
României, care se adăuga celei a guvernului francez. Atitudinea Franţei în această perioadă a continuat să devină intr
adevăr din ce în ce mai rece. Vizita printului Napoleon în Principate (1 868), care răspunsese printr-o atitudine
indiferentă la manifestările de simpatie faţă de Franta, nu a contribuit cu nimic la strângerea acestor raporturi35 •
Atitudinea şi aversiunea lui Napoleon al 111-lea faţă de Ion C. Brătianu (membru al guvernelor din perioada 1 866-1 870)
nu se datora numai ideilor acestuia maziniene ci mai ales faptului că împăratului i se părea că Brătianu sprijină tendi nta
lui Carol de a da politicii externe un caracater rusofil, ceea ce însemna detaşare de Franta. De la Paris veneau în
consecinţă necontenit informaţii despre atitudinea nefavorabilă a guvernului francez. Ele constituiau şi o invitaţie
indirectă dar insistentă ca domnul să se debaraseze de Ion C. Brătianu acesta fiind considerat de către guvernul francez
ca "un ghimpe în ochii tuturor guvernelor''36•
Anul următor 1 869, avea să tensioneze şi relaţiile dintre Franta şi Rusia pe plan european, relaţiile româno
franceze aveau să se îmbunătăţească însă simţitor, chiar dacă Franta acuza România de ajutorul dat bulgarilor. În
raportul diplomatic trimis de Ion Strat - agentul diplomatic al României la Paris către Ion Ghica- ministrul de externe la
26 ianuarie 1 869, cel dintâi preciza reproşurile guvel1)ului francez că România s-a reorientat către Rusia şi că nu mai
respecta Franta, care îi dăduse de atâtea ori ajutorui37• ln acest raport, interesantă este opinia marchizului Lavallete, care
poartă discuţii cu Strat la acreditarea acestuia: "Dacă am ceva de reproşat românilor este că au fost până la un punct
ingraţi faţă de Franta. De fiecare dată când aţi dorit o concesie sau un nou drept aţi ştiut să ne găsiţi. Astăzi, când vă
credeţi destul de puternici nu aveţi nevoie de sprijinul nostru, nu vreţi să ne mai ascultaţi sfaturile, nici să ne urmaţi
aspiraţiile, care oricum sunt în interesul vostru şi al nostru, din moment ce prietenia dintre Franta şi România a fost ji va
fi constant cea mai sinceră, pentru că este complet dezinteresată de orice idee de cucerire sau mărire în Orient3 . La
aceste acuzaţii, Ion Strat a răspuns că "ţara nu a uitat niciodată ceea ce datoreaz! Franţei în general ca şi simpatiile
personale"39•
În luna februarie 1 869, Ion Strat va fi primit în audienţă la Napoleon al Iii-lea. La IO februarie 1 869 în raportul
către printul Carol, el descrie discuţia avută cu această ocazie şi impresia lui Napoleon al I II-ea: "Ştiţi că politica Franţei
a fost mereu dezinteresată faţă de România. Intenţia noastră a fost să punem în valoare această ţară şi să o ajutăm. Nu
acelaşi lucru se poate spune şi despre Rusia, a cărei politică tradiţională a fost îndreptată spre încorporarea
Principatelor . ,,40.
În decursul anului 1 869, în contextul încordării relaţiilor dintre Franta şi Prusia, România este acuzată în dese
rânduri că întreţinea relaţii cu aceasta, fiind considerată executanta doar a ordinelor lui Bismark41•
în acest timp, (când se prefigureaz! un conflict franco-prusac), regele George I al Greciei îi scria printului
Carol despre situaţia din Creta observând că evenimentele de aici aveau doar o alternativă: ori este înăbuşită lupta, ori
Grecia declară război Turciei. Guvernul român răspundea că cele două � nu puteau face nimic în această conjunctură
internaţională şi fliră ajutorul Rusiei, pentru că marile puteri se vor opune42•
O înviorare vizibilă se înregistra în această perioadă şi în relaţiile româno-muntenegrene, Muntenegru fiind
preocupat în ceea ce-l priveşte să încheie o alianţă cu România, Serbia şi Grecia. Pentru puţin timp, Franta va părăsi de
fapt sud-estul european, atenţia ei fiind concentrată către Prusia, care tlcea tot posibilul să cultive nemultumirea lui
Napoleon al Iii-lea. Războiul franco-prusac din 1 870 va demonstra apoi, încă o dată, simpatiile poporului român faţă
de Franta43•
.
Pe plan sud-est european, prin izbucnirea acestui război, popoarele din Balcani sperau să-şi îmbunătăţească
situaţia, profitând de această conjunctură44• Rusia urmărea cu insistentă, la rândul ei, să anuleze claup:le tratatului de la
Paris ( 1 856). Austria a redeschis şi ea "problema Dunării", lovind în interesele României şi Serbiei. In perioada imediat
următoare, se va remarca în consecintă, o tendinţă de strângere a relaţiilor dintre România, Serbia, Grecia, Bulgaria şi
Muntenegru, în vederea unor obiective comune ca şi o apropiere de Rusia pentru a atinge obiectivele respective.
Cu aceste noi evoluţii, elementele principale ale ecuaţiei politice în sud-estul Europei erau cert în schimbare,
prefigurând un nou context în care Franta nu-şi mai păstra rolul ei, până atunci hotărâtor.
.

.

34

D.G.A.S. din România, Poporul român şi lupta de eliberare a popoarelor din Balcani, Buc., 1986, p. 389-394 (doc. 134), p. 396 (doc. 135)
Iorga Nicolae - Politica externi a regelui Carol I, Bucureşti, 1991, p. 60
16 Corivan Nicolae - Relatiile diplomatice ale României de la 1 859 la 1 877, Bucureşti, 1 984, p. 235
37 Directia Arhivelor Nationale Istorice Centrale, Fond Casa Regali, dos. 27/1 869. (Vezi şi Nicolae Iorga, op. cit., p. 62-63)
18
Ibidem, fila 4
J9 Ibidem fila S
"'° Directi� Arhivelor Nationale Istorice Centrale, Fond Casa Regali, dos. 35/1 869, fila 9
• 1 Ibidem, dos. 36/1 869, fila 1 -6
n Ciachir Nicolae - Istoria popoarelor din Sud-Estul Europei în epoca moderni . . . , Buc., 1987, p. 1 78
41 Berindei Dan - Românii şi Europa în perioadele premoderna şi moderni, Bucureşti, 1997, p. 326. Vezi şi Timofte Mihai - Monarhie sau republ ica,
Iaşi, 1996, p. S
„ Ciachir Nicolae - Ist. moderni universali, Bucureşti, 1994, voi. li, p. 1 34
n
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Parlamentul României si Războiul de Independentă
J

,

Otilia Gherghe
Actul istoric al cuceririi independenţei de stat a României a fost un moment esenţial şi pentru afirmarea şi
impunerea Camerei Deputaţilor şi Senatului în sistemul instituţiilor democratice moderne chemate să asigure
dezvoltarea liberă şi independentă a statului român. Viaţa parlamentară românească s-a derulat firă întrerupere
începând din zilele care au premers Proclamarea independenţei de stat a României şi pânA dupll încheierea Tratatului de
pace de la Berlin.
Desflşurarea evenimentelor externe din anii 1 875-1 876, redeschiderea aşa nuniitei "probleme orientale",
declanşarea de către Rusia, la 12 aprilie 1 877, a operaţiunilor împotriva Porţii au determinat convocarea Adunllrii
Deputaţilor şi Senatului în sesiune extraordinar! la 14 aprilie 1 877. lncredinţându-se că independenţa de stat a
României nu poate fi dobândită decât pe calea armelor, guvernul român se orienteazâ spre o alianţă cu Rusia, încheind o
convenţie în baza căreia armatele tuse treceau spre teatrul de război din Balcani prin România, cu obligaţia de a
"respecta drepturile politice ale statului român astfel cum rezultă din legile interioare şi tratatele existente, precum şi a
menţine şi a apllra integritatea actual! a României"1• Deputaţii şi senatorii români au dezbătut cu maturitate actele şi
explicaţiile guvernului în leglturll cu convenţia româno-rus!, încheiată la 4 aprilie 1 877, şi au adoptat mlsurile impuse
de pregitirea armatei în eventualitatea participării României la război. ln mesajul de deschidere a sesiunii se arăta că
ţara tlebuiC ferită "sl devinl teatrul războiului", flcând în acest sens "orice sacrificiu", chiar recurgându-se Ia braţul
fiilor ei, deci la război. Adunarea Deputaţilor şi Senatul vor milita pentru "reinlllţarea României, împlinirea misiunei
sale la gurile Dunlrii şi mai presus de toate, menţinerea drepturilor ei, apllrarea integrităţii hotarelor ei"2•
La 16 aprilie Adunarea Deputaţilor şi la 17 aprilie Senatul voteazâ convenţia româno-rus!, iar la 1 8 aprilie
Corpurile legiuitoare aprob! un credit extraordinar de 1.088.000 lei pe exerciţiul 1 877, pentru acoperirea cheltuielilor,
pe luna aprilie, necesare pentru îmbunlltăţirea dotării şi înzestrlrii amiatei mobiliz.ate.
La 12 aprilie 1 877 Rusia a declarat război Porţii şi a început trecerea Prutului. Pânll Ia sosirea forţelor ţariste la
Dunlre. linia fluviului a fost apărată de armata român!. Luând act de noile realităţi, turcii au bombardat localităţile
Calafat, Bechet, Islaz, Corabia, Giurgiu şi au atacat ţllrmul românesc cu bande înarmate firă o prealabil!. declaraţie de
rtzboi.
Românii au ripostat cu hotllrâre bombardând la 26 aprilie I 8 mai 1 877 Vidinul şi Turtucaia. "ln ziua de 26
aprilie, la orele 2.30 p.m. - se preciz.a în Monitorul Oficial din 29 mai I IO iunie 1 877 - bateriile turceşti din cetatea
Vidin au început a trage focuri asupra bateriilor noastre din Calafat. Dupll 6 focuri nwnai, bateria Ştefan cel Mare
ajutată de tunurile bateriei a 2-a din întâiul regiment de artilerie au început focul asupra Vidinului. Această baterie era
comandad provizoriu de locotenentul Dllnescu Elefterie. Primul tun care a tras foc, dupll comanda subl. Vasiliu
Constantin, este tunul 1 , seria 7, calibrul 8 cm, care a fost servit de sergentul major Mihllescu Petru, şeful tunului..
Focul s-a început dupl ordinul maiorului Popescu, atunci comandantul artileriei de la Calafat"3•
Despre istorica zi a declanşllrii duelului de artilerie de la Calafat, Registrul istoric al Regimentului 1 artilerie
consemna: "La 26 aprilie, la doull şi jumătate, turcii au deschis focul. Bateriile noastre sub ordinele maiorului Popescu,
ridici drapelul ("m semn de alarmare) şi dupll ce lasă pe turci să trag! şase lovituri a constatat că agresiunea e început!,
rlspuDd bateriile călllreaţA, locotenent Dllnescu, şi bateria a 2-a, căpitan Gramăticescu"4• ln registrul Regimentului III de
infanterie de linie se relata: "ln ziua de 26 aprilie trupele erau pe terenul de exerciţiu la Galicea Mare, deodată în
direcţia Calafatului se aude bubuitul tunurilor; în acea zi ţara se găsea de fapt în plin rllzbel"5•
La Dunăre s-a instaurat astfel, deşi nedeclarat! oficial, o stare de război între România şi Turcia. Un curent tot
mai insistent de opinie în rândul oamenilor politici şi a maselor populare se pronunţa pentru proclamarea independenţei,
nlzuinţi seculari a tuturor românilor şi participarea la război împotriva Imperiului Otoman.
Impresionat de evenimentele care se derulau de-a lungul Dunllrii, Alexandru Macedonski scria: "Românii
reintri în lupt!, cllci în lupte s-au zllmislit şi prin lupte sunt ursiţi să traiască. Şi toţi avem fraţii noştri, pllrinţii noştri,
copii noştri, în faţa ghiulelelor, în faţa iataganelor . .Dar nimenea nu se plânge şi toţi se mândresc. Calafatul a dat ieri
.

.

1 Cronica participtJrii annalei române la rdzboi11I pentnJ independenf4 1877-1878, Bucureşti 1 977, p. 67.
l Ibidem, p. 84.
3 Monitorul Oficial, m. 120, 29 mail 10 iunie 1 877, p. 3489.
' Luchi1111 Dc8conu, Otilia Ghcrghc, De la Ale:xandnJ loan C11za la Carol I. Craiova 1859-1878, Craiova, 2000, p. 24 1 .
' Istoricul Rcgimcntului III de infanterie de linie, manuscris, p. 3, Colecţia Muz.cul Olteniei.
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semnalul şi lung a vuit ţărmii Dunării cu acelaşi strigăt de

<<

Trăiască România liberă şi mare, mare şi glorioasă şi

înfrăţită >> a ieşit ieri din toate piepturile odată cu prima ghiulea ieşită din primul tun românesc"6•
La

29-30

aprilie

1 877

Parlamentul a votat în ambele sale camere, cu o mare majoritate de voturi, politica

promovată de guvern, a adus un cald omagiu armatei române, atitudinii patriotice a maselor populare şi a luat act,
printr-o moţiune de ruperea legăturilor de dependenţă faţă de Imperiul Otoman, declararea stării de război între ţara
noastră şi Turcia. În acelaşi timp, guvernul era împuternicit să acţioneze prin toate mijloacele pentru ca, la încheierea
păcii, independenţa României să fie recunoscută de marile puteri.
În şedinţa Adunării Deputaţilor din 29 aprilie/

11

mai

1 877 au

luat cuvântul doi dintre reprezentanţii Craiovei,

"Resbelul nu este declarat; ei bine - a spus Anastasie Stolojan, vice-preşedintele Adunării Deputaţilor - suntem datori să

ne apărăm ţara. Dar, zic dumnealor (propunerea lui D. Ghica), să nu trecem Dunărea. O opinie pe care declar că nu o

pot împărtăşi. Cum, d-lor - continua deputatul craiovean - bateriile de peste Dunăre ard oraşele şi noi, având
posibilitatea să distrugem aceste baterii, să nu îndrăznim a o face pentru cuvântul a nu se călca pământul sacro-sfănt al

Turciei? Eu nu cunosc alt pământ sacro-sfănt decât pământul românesc". La rândul său, A. Condiano - Popescu a
declarat: "D-lor, în această criză în care fierbe Orientul, vă declar că avem obstinata hotărâre de a fi, cu orice preţ în ţara

mea, amicul păcii. Dar, în faţa actelor de agresiune armată din partea Turciei, în faţa insultelor ce ni s-au aruncat în scris
prin circulările Porţii, în faţa bombardării Calafatului, în faţa jefuirii Bechetului, în faţa bombardării Olteniţei, m-aş

crede un trădător către ţara mea când cu armele în mână nu aş apăra drepturile şi independenţa acestei ţări. Ei bine, eu
sunt sigur că această ţară este hotărâtă de a se apăra până la cea din urmă picătură de sânge şi că fiecare român are
sentimentul unei mari datorii, datoria de a se sacrifica pentru România"7•
Războiul dintre România şi Turcia începuse. Ecoul incidentelor de la frontiera României a fost răspândit cu

iuţeală de mass-media din ţară şi străinătate. "Ieri tunul român a bubuit la Calafat, - nota ziarul "Telegraful" - nu însă
cum bubuie de peste două sute de ani, numai la parade, ci ca să arate străinilor care ne calcă drepturile, care ne jefuiesc

pământurile şi ne bombardează oraşele, că nu putem permite aceasta fiiră a protesta în scris şi cu tunul. Ferice de ofiţerii
şi soldaţii care au

tras primul

foc, după sute şi mai bine de ani, căci ei au pus temelia unei alte situaţii a statului român.

Semnalul apărării naţionale s-a dat, acum este datoria românilor în genere de a-i urma. Dreptul este cu noi8".
Ultimele pregătiri înaintea proclamării independenţei depline a României au fost marcate de numeroase

evenimente înălţătoare desfllşurate în toată ţara. "Lumea - preciza corespondentul ziarului francez "Le Constituţionel" e hotărâtă la cele mai

mari sacrificii pentru a cuceri independenţa"'.
La 7/ 1 9 mai 1 877 are loc şedinţa Consiliului de Miniştri, în prezenţa domnitorului Carol I, unde se dezbat o

serie de probleme legate de proclamarea independenţei de stat a României. De asemenea, în aceeaşi zi, are loc la
Ploieşti la Cartierul general al Marelui Duce Nicolae, o primă rundă a discuţiilor româno-ruse în cadrul cărora se ajunge

la un acord în care se prevedea ca armata română să sprijine trecerea armatei ruse peste Dunăre către portul din
Bulgaria, iar pentru păstrarea individualităţii armatei române se cerea: "o bază de operaţiuni proprie a sa cu sprijinirea
18•
aripei (sale) stângi pe (râul) Iskăr"

Cu toate că, la sîarşitul lunii aprilie, M.. Kogălniceanu flcuse în numele guvernului român, o declaraţie în care

se arăta că între România şi Imperiul Otoman a survenit starea de război, iar Senatul şi Camera votaseră o moţiune în

care îşi exprimau opinia că România se considera dezlegată de orice obligaţii şi angajamente faţă de Poartă, nu au
reprezentat propriu-zis o proclamaţie de independenţă a ţării.
Evenimentele de la Dunăre succedându-se cu repeziciune anunţau îndeplinirea visului de veacuri al poporului
român, obţinerea independenţei depline faţă de Poartă.

La 9/2 1 mai 1 877, în această zi

istorică, Adunarea Deputaţilor a votat cu

79

voturi şi

2

abţineri iar Senatul în

unanimitate moţiunile prin care s-a luat "act că răzbelul dintre România cu Turcia, cll ruperea legăturilor noastre cu
11•
Poarta şi Independenţa absolută a României au primit consacrarea lor oficială"

în

cadrul lucrărilor Senatului Dimitrie Ghica dă citire următorului amendament p e care î l supune l a vot: "Ca

urmare a cruzimilor exercitate de turci asupra oraşelor şi satelor române de pe marginea Dunării, Senatul luând act de

poziţiunea ·creată României de Imperiul Otoman, consideră Statul Român Independent şi invită pe guvern a lucra ca
independenţa ei să fie recunoscută şi garantată de marile puteri europene, a căror dreptate .şi sprijin au contribuit în tot
32 de voturi 12• Senatorul Lahovari propune ca după

timpul la dezvoltarea României", fiind adoptat în unanimitate cu

ruperea "legămintelor de Turcia" suma din buget afectată sub titlu de "Dare către Înalta Poartă" să se întrebuinţeze
pentru întreţinerea armatei.

6 "Vestea", 29 aprilie 1 877.
1 Monitorul Oficial, nr. 109 din 12/ 24 mai 1 877, p. 3237.
1 Cronica participdrii, p. I 03.
9 Ibidem, p. 102.
10
Gheorghe D. Stoean, Ion Gh. Pani, Epopeea independenfei României, Bucureşti, 1977, p. 86.
1 1 •••
România în rtizboiul de independen/tf, 1877-1878, Bucureşti, 1977, p. 1 2 1 , T. C. VAcArescu, Luptele românilor în resbe/11/ din 1877-1878,
Bucureşti, 1 886, p. 7 1 .
12

Monitorul Oficial, nr. 1 09, 14/ 26 mai 1 877, p. 3223.
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"Unanimitatea - arată Carol I - cu care Senatul a proclamat ruperea unor legături care de mult îşi Bcuseră
timpul, care nu Bceau decât a împiedica România în calea sa de pace şi de civilizaţiune, Beând-o solidară cu greşeli
străine şi atrăgând �upra pământului nostru rele şi calamităţi neprovocate de noi, această unanimitate este o puternică
dovadă că viu este în D-voastră spiritul bătrânilor noştri, spiritul acelor mari strămoşi, cari, în timpurile cele mai grele,
n-au desperat niciodată de soarta României"u.
Şi Adunarea Deputaţilor şi-a desflşurat lucrările într-un entuziazm deosebit.
La interpelările flcute în Cameră, ministrul de externe, Mihail Kogălniceanu a răspuns în numele guvernului
printr-un discurs memorabil, în care a declarat în mod hotarât independenţa României. "D-lor şi Camera şi Senatul, la
interpelările d-lor Stolojan şi Fălcoianu au recunoscut că suntem în stare de rezbel, au recunoscut că suntem dezlegaţi
de legăturile noastre cu lnalta Poartă, şi că acele legături sunt rupte mai întâi de către înalta Poartă. Aceste două voturi
au hotărât situaţiunea şi nu mai e nevoie de un comentariu mare. ln stare de rezbel, cu legăturile rupte, ce suntem?
Suntem independenţi; suntem naţiune de sine stătătoare. Avem domn de sine stătător ...Ne întrebaţi acum ce suntem?
Suntem în stare de rezbel cu turcii; legăturile noastre cu lnalta Poartă sunt rupte, şi, când va fi pacea să se facă, nu cred
că un singur român va mai consimţi ca România să reintre în poziţiunea ei de mai înainte, rău definită, hibridă şi
jignitoare ...Aşadar, d-lor deputaţi, nu am cea mai mică îndoială şi frică de a declara în faţa reprezentaţiunii naţionale că
noi suntem o naţiune liberă şi independentă ... Noi trebuie să dovedim că suntem naţiune vie, că avem conştiinţa
misiunii noastre, trebuie să dovedim că suntem în stare să facem şi noi sacrificii pentru ca să păstrăm această ţară şi
drepturile ei pentru copiii noştri, şi această misiune în momentele de faţă este încredinţată fraţilor şi fiilor noştri care vor
lua hotlrâre"14•
Proclamarea independenţei, dorinţă de veacuri a poporului român, prin votul aproape unanim al reprezentanţei
naţionale a arătat faptul că o unanimitate ca aceasta nu se mai înregistrase niciodată în istoria Parlamentului României
unite.
Adunarea Deputaţilor în 1manimitate de voturi, anulează plata tributului către Imperiul Otoman, în valoare de
914000 lei, adAugând-suma respectivă la cheltuielile necesitate de "întreţinerea armatei pe anul curent"".
Proclamarea independenţei de stat a fost apogeul unei politici bine pregătite în toate detaliile sale. Ea era o
nouă expresie a politicii româneşti de a pune Europa în faţa faptului împlinit. Bucurându-se de o deciziune populară
uriaşă, ea a fost expresia voinţei întregului popor român, fiind salutată cu entuziasm. Cu această ocazie, Capitala şi
celelalte oraşe au îmbrăcat haine de sărbătoare, populaţia exprimându-şi bucuria de nestăvilit în urale nesfărşite şi la
lumina torţelor care vesteau lumii redeşteptarea naţională a poporului român.
"ln acest moment - nota prefectul Ion Titulescu în telegrama trimisă domnitorului - mare manifestaţiune.
Oraşul Craiova, cu torţe şi muzici şi în entuziasmul cel mai mare, a venit la prefectură Beând cllduroase urări înălţimii
voastre pentru marele fapt românesc ce s-a îndeplinit astăzi sub dinastia Măriei Sale Carol I, declarându-se
independenţa ţării"16•
Manifestările prilejuite de împlinirea a 1 1 ani de la alegerea prinţului Carol ca domnitor al României s-au
desflşurat în atmosfera de bucurie şi entuziasm declanşată de proclamarea independenţei.
"Ziua de astăzi - preciza prefectul judeţului Mehedinţi, Isvoranu - a fost serbat! cu entuziasmul ce caracteri
zează pe români când au a scrie în istoria ţării, pagini care să le împrospăteze memoria originei şi a vechii lor vitejii.
Ziua de I O mai în care Majestatea Sa s-a urcat pe tron, astăzi fiind una cu ziua proclamării de independenţă a
românilor au flcut pe mehedinţeni să reinoiască ca în toate ocaziunile dragostea, credinţa şi devotamentul pentru M.M
L.L. Domnul şi Doamna ... Timpul puţin contrariu n-a împiedicat intru nimic populaţiunea de a umple cerul de un
frenetic ura, trăiascl Măria Sa Domnul şi Doamna Trăiască România independentă, Trăiască guvernul liberal.
... Iluminaţia şi artificiile arată calea spre Calafat care a devenit punctul spre care se îndreaptă toate privirile şi unde
zboarl toate suspinele fiilor vechilor panduri ai Mehedinţenilor, care la orice chemare sunt gata să moară pentru Tron şi
Patrie" 17•
Amplele manifestaţii populare au confirmat şi au consolidat votul dat de Parlament actului proclamării
independenţei.
Statul român a adoptat cu hotărâre şi curaj toate necesităţile ce decurgeau din starea de război, pentru apărarea
integrit.lţii teritoriale, prevenirea atacurilor inamice şi pregătirea armatei.
ln pofida deosebirilor de vederi a grupurilor politice aflate--n Parlament, Camera şi Senatul şi-au unit forţele
asemeni întregului popor, pentru a contribui la atingerea obiectivului esenţial al momentului - cucerirea independenţei.
Alegerea în umnimitate a preşedintelui Camerei în persoana lui C. A. Rosetti, votarea în unanimitate a răspunsurilor la
mesagiile tronului şi alte hotarâri au asigurat stabilitatea guvernamentală impusă de participarea României la război, au
demonstrat maturitatea instituţiei parlamentare în acest moment istoric. lncepând din aprilie 1877 Parlamentul a votat o
.

Monitorul Oficial, nr. 1 06, 1 1/ 23 mai 1 877, p. 3 14S.
14 Gheorghe D. Stoean, Ion Gh. Pani, op. dt., p. 89-90.
15 Cronica particip4rii, p. 1 20.
16
L. Deaconu, O. Gherghe, op_ cit_ , p. 244.
17 Monitorul Oficial, nr. 107, din 12/ 24 mai 1 877, p. 3 1 63.
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serie de legi privind rechiziţiile militare, mobilizarea şi constituirea miliţiilor în corpuri active, modificarea gărzii
orăşeneşti, executarea de elitre comunele rurale a lucrarilor agricole pentru rezerviştii chemaţi la datorie, recrutarea
corpului ofiţeresc şi altele. Un loc aparte a ocupat problema finanţlirii efortului de război al României, Camera şi
Senatul aprobă, în

mai multe

rânduri creditele solicitate de ministerul de război pentru dotarea armatei. Astfel la

4 mai

este menţinută legea privind deschiderea unui credit extraordinar de 247.000 lei, pe exerciţiul 1 877, necesară numai
Ministerului de război, ca apoi la 8 mai sli fie aprobatli legea prin care se deschide un nou credit în valoare de 1 .4 14.967
18•
lei; sumă necesară cheltuielilor pe luna mai impuse de mobilizarea armatei
Relevante pentru concepţia majoritliţii deputaţilor şi senatorilor cu privire la capacitatea militară a statului
român sunt cuvintele rostite de senatorul C. Bozianu la

27

noiembrie

1877:

"armează-te, zise dânsul ţlirii şi când vei fi

tare, toţi te vor respecta. Cautli, şi vei găsi, cea mai puternică garanţie în tine, în puterea ta".

Efortul militar al României trebuia sli fie hotlirâtor pentru viitorul ţlirii, "Armata - preciza Domnitorul Carol

în răspunsul dat delegaţiilor Camerei şi Senatului la

15

decembrie

1 877

I

- a adus deja un puternic concurs la viitorul

României, prin valoarea ei, prin rezistenţa la privaţiunile şi suferinţele unei campanii flcute în condiţiuni foarte grele şi
excepţionale; ea a binemeritat de la patrie şi-a deschis o era nouă de energie şi mlirire naţionalli"19•
Parlamentul a adoptat la iniţiativa domnitorului sau a guvernului numeroase alte legi pentru asigurarea de

pensii pentru militarii rămaşi infirmi, pentru văduvele, părinţii şi copii ostaşilor căzuţi în luptli, înfiinţarea a 4 orfelinate

pentru fii ostaşilor căzuţi pe front sau rliniţi, pentru plata rechiziţiilor militare, pentru susţinerea în viaţă a rezerviştilor
luptlitori, de contribuţie pentru căile de comunicaţie şi altele20• Deşi meritorii, aceste legi erau departe de a îmbunlitliţi
starea ţăranilor români care flcusera din piepturile lor scut de apărare a drepturilor ţării plătind cu viaţa neatârnarea

României.

O atitudine demnă a adoptat Parlamentul în dezbaterile din ianuarie şi aprilie

ţariste de a i se da sudul Basarabiei,

în

moţiunea adoptatli la

24

ianuarie

1878

1 878 cu privire la cererea Rusiei

în chestiunea Basarabiei Adunarea şi

Senatul au declarat că "sunt hotlirâte a menţine inviolabilitatea teritoriului României şi a nu permite nici-o înstrăinare a
vreunei plirţi oarecare din acest teritoriu"21 •
ianuarie

"Ziua de ieri v a fi o z i însemnatli în analele parlamentarismului român - scria ziarul "Dorobanţul", din 29
1 878 - reprezentanţii de ast:Azi ai României respinsera cu hot:Arâre şi cu curaj propunerea guvernului rusesc care

ţintea la ciuntirea României. Votul de ieri spunea lumii întregi, cu limbajul omului hotlirât a lupta cu orice preţ pentru
averea lui că deşi ne-am aliat cu Rusia, deşi am dus oştirile noastre pe câmpul de blit:Alie alături de ea, totuşi am rlimas
ceea ce eram, am rămas români, stlipâni pe ţara noastră, şi tot astfel voim sli fim şi de-aici înainte".

Dezbaterile parlamentare privind chestiunea Basarabiei au continuat în lunile martie-aprilie 1 878 relevând
hot:Arârea oamenilor politici români de a împiedica Rusia ţaristli în înflptuirea planurilor sale expansioniste. Dar, după
cum se ştie, marile puteri au modificat harta Peninsulei Balcanice după propriile lor interese.
România a fost nevoitli, în urma tratatului de pace de la Berlin ale cArui lucrari s-au desfăşurat între
şi

1/13

1 878, sli facă grele şi dureroase sacrificii, pierzând din nou sudul Basarabiei.
Activitatea parlamentara românească. din anii 1 877- 1 878 ne îndreptăţeşte sli afirmăm

1/13

iunie

iulie

cli alături de celelalte

forţe politice, de întreaga opinie publică românească, Parlamentul României s-a dovedit a fi în acest moment istoric o
instituţie democratică cu rol important în proclamarea şi cucerirea independenţei, în afirmarea statului român în
concernul statelor suverane ale Europei.

THE ROMANIAN PARLIAMENT AND THE INDEPENDENCE WAR
Abstract
The author highlights the Romanian Parlament role during the Independence War ( 1 877-1 878) that resulted în
the country's independence. The resolutions and laws passed at the rime proved that the Parlament was a democratic.
institution acting for the integration of the Romanian state among the European sovereign states.

Cronica ParriciptJrii, p. 1 1 O, 1 1 S.
"Dorobanţul", an I, nr. 35, 20 dec. 1 877.
20 "Resboiul", 26 nov. 1 877, p. 3.
21
Cronica participtJrii, p. 38 1 .
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Din activitatea parlamentară a lui Dimitrie Şuculescu

.t

Otilia Gherghe

Jurisconsult
avocat, patriot înflăcărat, mare luptător pentru reforme democratice şi sociale, orator
parlamentar, Dimitrie uculescu s-a născut la 4 februarie 1 875 în Osica Mare, judeţul Romanaţi.
Absolvent al iceului "Carol I" din Craiova şi apoi licenţiat "Magna Cum Laude" al Facultăţii de Drept din
Bucureşti în 1 898, Dimitrie Şuculescu şi-a completat studiile urmând şi promovând în 1912 examenul de doctorat al
Facultăţii de Drept din Paris' .
în anul 1 899 . se înscrie în baroul de Romanaţi, apoi se transferă la Craiova unde funcţionează până în 1 907
când pleacă la Bucure�ti profesând avocatura în cadrul baroului avocaţilor din Ilfov2.
A flcut politică liberală fiind deputat, senator �i prefect al judeţului Romanaţi. Şi-a flicut intrarea în
Parlamentul României în 1 90 1 , când abia împlinise vârsta eligibilităţii, ca reprezentant al colegiului III de Romanaţi cu
844 voturi din cele 845 exprimate3• Popularitatea lui D. Şuculescu, în rândul romănăţenilor, creşte an de an, fiind ales în
parlamentul ţării, flrA întrerupere, până la sfărşitul scurtei sale vieţi, 23 ianuarie 1 9 1 84, lucru demonstrat şi de faptul că
la alegerile din anul 1 91 4 Şuculescu candidează pentru colegiul I de deputaţi şi ocupă locul al doilea după Nicolae
Titulescu, la diferenţă de un vot'.
O acţiune cu largă rezonanţă, impartantă prin urmările ei pe planul realizărilor politice, la care a contribuit şi
Dimitrie Şuculescu a fost revizuirea Constituţiei din 1 866.
Fără a subestima progresul real al Constituţiei faţă de legislaţiile anterioare în sensul înscrierii în cadrul său a
unor libertăţi publice având caracter progresist: libertatea presei, adunărilor, asocierii, prin sistemul electoral inau��
odată cu dezvoltarea României J?C calea capitalistă se impunea tot mai mult modificarea unor articole din Constituţie
legate de proprietatea funciari ş1 dreptul la vot. Trăinicia operei constituţionale de la 1 866 pentru generaţia de atunci
poate constitui un titlu de glorie, astăzi însă - se preciza în Rap<!rtul comisiei pentru propunerea de revizuire a
Constituţiei - pentru generaţia noastră ar fi o dovadă de neputinţă ş1 de nemernicie, dacă n-am reuşi să dăm statului şi
poporului nostru o organizaţiune potrivită cu situaţia şi aspiraţiunile lui actuale. Revizuirea constituţiei, care de 48 de
am se află la baza organizaţiunii noastre politice, în urma transform!r:ilor � care le-am suferit în acest răstimp, şi noi şi
lumea întreagă, se impune astfel ca o necesitate imperioasă şi ca o condiţiune de viaţă. Realizarea acestui scop nu se
poate asigura decât pnn chemarea la viaţi cetăţenească a celor mai adânci straturi ale poporului nostru şi prin aşezarea
vieţii economice, ca o condiţiune de biruinţă şi triumf pentru aspiraţiile noastre, pe temelii sănătoase"6•
Participarea la viaţa cetăţenească este deternunată de sistemul electorctl ce se află la baza organizării politice a
fiecărei ţări, iar o viaţă economică sănătoasă în ţările agricole este determinată înainte de toate de regimul proprietăţii
agrare.
De aceea revizuirea textelor constituţionale relative la organizarea electorală pentru cameră şi senat, revizuirea
proprietăţii funciare, articolul 1 9, reprezentau pentru Şuculescu trecerea la o reală şi sinceră democraţie �i la o treaptă
socială superioară, pentru cetăţenii României. "Fără revizuirea proprietăţii funciare (articolul 19) nu numai că problema
agrară nu s-ar putea rezolva - arlta Şuculescu - dar nici-o legislaţie administrativă raţională, în ce priveşte regimul
împăduririlor, lucrările, apărarea terenurilor inundabile etc, nu e cu putinţă".
Şuculescu era pentru expropiere şi impropietărire. Tărănimea era clasa cea mai numeroasă a societăţii
româneşti din acea perioadă, principala producătoare a bunurifor materiale şi cea care suporta din greu consecinţele
exploatării şi asupririi, fiind direct interesată în redistribuirea proprietăţii funciare şi în schimbări cu caracter
dem0cratic-progresist care să ducă la obţinerea unor libertăţi şi drepturi (şi pentru ea).
în discursul rostit în Camera Deputaţilor la 19 aprilie 19 14, în discuţia generală a propunerii de revizuitre a
Constituţiei, Şuculescu face o perzentare a stării �ele în care se afla ţăranul român datontă "distribuţiei rele a
propietăţii" iar pentru remediere propune o "distriburre mai dreaptă în raport cu întinderea pământului şi cu numărul
locuitorilor"7• "Să se dea pământ la ţărani, să se amelioreze distribuţia pământului". Să se dea pământ nu pentru că au
răspuns cu entuziasm atât de cald - preciza Şuculescu - la chemarea din anul 1 9 1 3 ; nu, aceasta ar fi o insultă adusă
sentimentului lor. Nu se poate pune la îndoiafă şi nu se poate târ�i sentimentul ţăranului de neam, el îşi iubeşte coltul
de ţari pe care s-a născut, mlcar că nu e al lui, pentru că generaţ1uni întregi, neam de neamul lui, s-au născut pe acefaş
pământ, ca şi iarba, în acelaş loc crescută şi moartă tot pe terenul în care s-a născut"'.
Şuculescu combate eropunerea flcută de conservatori prin Petre Carp referitor la împropietărirea ţăranilor
arătând ci toate disponibilităţile însumează 429 mii ha "o picătură în mare, pentru că, chiar dacă s-ar distribui numai la
aceia care n-au deloc pământ şi încă n-am putea să le dăm decât câte un hectar. Aceasta n-ar fi o reformă, ar fi o glumă,
ar fi praf în ochi"9• Unitatea de vedere a conservatorilor, indiferent de fracţiunea politică din care flceau parte, arată că
de fapt un singur considerent stătea la baza legiuitorului; dorinţa de a menţine, prin vânzarea moşiilor statului, marea
Dumitru Botar, Fiii Romanafi11/ui, Craiova, 1 996, p. 293.
P. Ghillcioiu, An11arul Baro11/11i 1905, Craiova, 1 905, p. 202.
3 Desbaterile Ad11ndrii Dep11tafilor, nr. 1 din 30 martie 1 90 1 , p.7.
• "România", an 1, nr. 330, 3 1 ianuarie 1 9 1 8, p. 2.
' Desbaterile Ad11ndrii Dep11tafilor, 23 februarie 1 9 1 4, p. 6.
6 Ibidem, 1 martie 1 91 4, p. 63.
'
Discursul d-lui D. Şuculescu, deputat al colegiului I de Romanaţi, 19 aprilie 1 9 1 4, Bucureşti, 1 9 1 4, p. 1 4.
1 Ibidem, p. 1 6.
'Ibidem, p. 1 7.
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proprietate funciară particulară a cărei existenţă începuse să fie ameninţată din ce în ce mai mult. Soluţia propusă de
Şuculescu era expropierea şi împroprietărirea ţăranilor deoarece "proprietatea este sacrosantă, este intangibilă", ceea ce
va duce la formarea unui _popor conştient liber şi cu traiul asigurat.
În discuţia refentoare la legea electorală Şuculescu era pentru vot universal "pentru ca un mai mare număr să
poată pune în chip legal cuvântul lor în această ţară". Dar, mai întâi, propunea "a se face educaţiunea politică a
mulţimii. Nu pot da dreptul de vot unui om care nici nu ştie cum să-l întrebuinţaze. Poate să fie vina noastră că nu ne
am ocupat, lucru explicabil pentru că interesele politice dictează înainte de toate. Acest sistem de vot restrâns care cu
fUămiţarea proprietăţii prin moştenire va transforma ţara astfel ca ea să rămână în mâna celor mai puţini. Sistemul
nostru de vot - preciza Şuculescu - este unul din sistemele cele mai reacţionare. Eu nu cunosc în istorie decât unul
singur la fel şi acela a existat la romani, cu 500 ani î. Hr." 10• Şuculescu propune un singur colegiu "fiindcă acesta este
mijlocul de educaţiune naţională, pentru ca în ţara aceasta să fie un singur suflet, rezultanta aspiraţiunilor tuturor, să nu
fie nimic forţat, să nu fie nimic falş. Şi vrem o ţărănime co1_1Ştientă de drepturile ei şi în stare de a trăi liber pe pământul
ei; vrem o ţărănime în stare să-şi dea seama de viitorul ţării, pentru că acel milion de familii ţărăneşti trbuie să poarte
scutul şi sabia pentru 1 5 milioane de români. Vrem ca mâna care ţine sabia şi pieptul care va servi de scut să fie piept
puternic şi mână aspră"1 1 •
Prin legiferarea acestor reforme cu caracter democratic, în iunie 1 9 1 7, prin care se promitea 2,4 milioane ha de
pământ şi votul universal, aspiraţiile de dreptate socială ale maselor găseau o împlinire firească.
La stărşitul secolului al XIX-iea şi începutul celui de-al XX-iea dezvoltarea ţării "în marginile sale etnice" se
impunea cu acuitate, căci altfel - aprecia C. Dobrogeanu-Gherea - dezvoltarea sa devine anormală şi nesănătoasă în cel
mai înalt grad". Necesitatea desăvârşirii statului naţional român a devenit în această perioadă centru de interes al
preocupărilor tuturor românilor.
Izbucnirea primului război mondial la 28 iulie 1 9 1 4, a determinat amplificarea curentului popular care exercita
presiuni asupra guvernului prin care se cerea eliberarea fraţilor aflaţi în afara graniţelor. Dimitrie Şuculescu a fost un
aprig susţinător al ideii de unitate, de participare a României la război, pentru alipirea provinciilor româneşti deţinute
flră drept de ţările vecine. "Aseară speram că pot veni la voi, dar ni s-a comunicat de sus să rămân în Bucureşti, fiindcă
evenimentele se precipită.
În adevăr pentru mâine s-a convocat un Consiliu de coroană, în care se va hotărî atitudinea definitivă a
României. După câte ştiu va fi hotărât cu siguranţă războiul. Consiliul se ţine la ora I O. Cred că după consiliu voi vedea
pe d-l Brătianu şi chiar mâine, cel mai târziu, cu trenul de la ora 6, voi pleca spre voi, ca să fiu aci m timpul mobilizării.
Probabil că vom rămâne acolo timp de două săptămâni, până să termină primul transport de trupe.
După câte vezi momentul cel mare şi fericit pentru neamul românesc se pare că a sosit. Dumnezeu să ne ajute.
Bucureşti 1 9 1 6, au�t 1 3 " 12• Dând glas voinţei întregului popor român de a lupta pentru realizarea dezideratului
eliberării Transilvamei, Consiliul de coroană convocat duminică 1 4 august 1 9 16 a luat hotărârea "dorită de întreaga ţară
şi manifestată în repetate rânduri cu atâta tărie" a intrării României în război împotriva Austro-Ungariei13 •
Mobilizarea generală s-a des�urat într-un entuziasm de nedescris, cei chemaţi sub arme "alergând cu toţii,
cântând şi chiuind, la chemarea patriei"1
Intrarea României în război îi dădea mari speranţe lui D. Şuculescu, ca de altfel între�ui popor, care îşi vedea
posibil realizarea visului de veacuri spre care aspiraseră generaţii de generaţii, flurirea statulw unitar român.
În timpul războiului Şuculescu a susţinut o intensă şi epuizantă activitate de parlamentar: purtător de cuvânt al
guvernului în Senat în timpul refugiului la Iaşi, raportor al răspunsului la mesajul Tronului din 1 9 17, purtător de cuvânt
la proiectul de lege pentru împroprietărirea ţăranilor, iniţiatorul votului de încredere atunci când s-a încercat o manevră
de înlăturare a acestui proiect, raportor al legii prin care s-a conferit cetăţenia de onoare generalului Henri Mathias
Berthelot şeful Misiunii militare franceze în România, etc.
fii colecţiile Muzeului Olteniei se află, în manuscris, raportul senatorului D. Şuculescu, susţinut în Parlamentul
ţării prin care se propunea acordarea cetăţeniei de onoare generalului Berthelot. În prima parte a raportului Şuculescu
face o scurtă prezentare a situaţiei României în care se arată că după o ofensivă desflşurată rapid în interiorul
Transilvaniei armata noastră este nevoită să se retragi spre s�itul lunii octombrie şi în luna noiembrie 1 9 1 6, până în
Moldova, din faţa puterilor centrale, care deveniseră un real pericol pentru viitorul naţiunii române şi a statului. Numai
rezistenţa eroică a armatelor române, care în cursul anului 1 9 1 7 a primit ajutorul aliaţilor francezi, a determinat
înlăturarea acestui grav pericol, a stârnit admiraţia marilor puteri aliate, iar bravura soldatului român a intrat în
conştiinţa lumii. "Ll momentele de îndoială, când speranţa izbândei se lupta cu temerea înfrângerii, generalul Berthelot
şi colaboratorii lui au muncit cu devotament şi încordare �tru triumful cauzei noastre. La rezistenţa noastră îndârjită,
ca şi la clipele unei biruinţe întrevăzute, el îşi are partea lw de strălucită contribuţie.
Iii lupta � cu vrăşmaşul - arăta Şuculescu - noi n-am avut să opunem numărului prea mare, şi mai ales
armamentului perţţcţionat, decât piepturile ostaşilor noştri. ln ei, în ţăranii români, marele general a avut încredere, de
cum i-a cunoscut"15•
În continuare este prezentat efortul depus de �ful Misiunii militare franceze în România pentru reorganizarea
annatei: "Munca încordată a generalului Berthelot, credinţa lui caldă, au ajutat într-o largă măsură, la refacerea armatei
noastre. În �rimele raze ale primăveri, răsărea, parcă dintr-o lume peste care se întinsese ne�le desnldejdiei, viteaza
armată romanească, reînviată, dovedind, încă odată lumei, puterea de viaţă a poporului nostru. În cadrul aceluiaş tablou
primăvăratec, alături, apărea figura generalului Berthelot privind cu mândrie �i dragoste de părinte oastea, la a cărei
refacere conlucrase în tăcere, cu încredere, cu metodă. cu temeinică pricepere şi cu îndărătnică perseverenţă în vremuri
aşa de grele"16•
Pentru efortul depus în obţinerea strălucitelor victorii din vara anului 1 9 1 7 Parlamentul hotărăşte atribuirea
titlului de cetăţean de onoare generelului Berthelot: "Pentru că ne-a înţeles pe deplin; pentru că ne-a dat atâtea dovezi de
•

•

Ibidem, p. 43, 4S.
Ibidem, p . 46-47.
12 Colecţia Muzeului Olteniei, inv. 48200.
13 "Naţionalul", 23, nr. 22S, I S august 1 9 1 6, p. I .
" Luchian Deaconu, Momente din epopeea flluririi stah1/ui naţional unitar român, Craiova, 1 988, p . 20.
" Colecţia Muzeul Olteniei, inv. 48201 , f. 1 2.
16
Ibidem, f. 1 3.
10

11
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iubire; pentru că a închinat toată energia, toată munca, toată marea lui pricepere militară, toată tăria lui de suflet şi toată
căldura inimei lui, apărărei patriei noastre şi după aceia refacerii armatei noastre; România îi este recunoscătoare. Ea
nu-şi poate manifesta sentimentele ce o stăpânesc, decât acordând marelui general, cea mai înaltă dinstincţiune ce o
poate da o ţară; cetăţenia de onoare, aşezarea {>rintre fii ei sufletesti.
Venit între noi în vremuri de vijelioasă furtună, generalul Berthelot a putut cunoaşte, tocmai din această
pricină, adâncurile, părţile nebănuite ale acestui neam. Trimisul Franţei nobile, man, generoase şi democratice, când va
fi să se reîntoarcă în patrie, să primească şi de la noi o misiune! Cetăţeanul de onoare al României aspiraţiilor noastre,
nu numai al acestui colţ de ţară unde trăim acum, să-şi ia sarcina de a înfăţişa marelui popor francez, în adevărata ei
lumină, fiinţa noastră etică şi etnică"17.Şuculescu propune în continuare următorul proiect de le$e: "Art. unic. Se
recunoaste generalului Berthelot Henri Mathias, şeful Misiunii militare franceze, pentru marile servicii aduse apărărei
naţionale a României, cetăţenia de onoare", propunere primită cu entuziasm de plenul Senatului. în tim{>ul refugiului
din Moldova, Şuculescu a fost un neobosit sprijinitor al cazării refugiaţilor din teritoriile ocupate ş1 al întregirii
familiil<?r acestora, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a internaţilor de război, colaborând cu Crucea Roşie
Internaţională.
Victimă a epidemiei de tifos exantematic, senatorul Dimitrie Şuculescu a încetat din viaţă la spitalul civil din
Huşi la 1 8 ianuarie 1 9 1 8, atunci când ţara se găsea la grea cumpănă şi când nu se întrezărea apropiată împlinirea făuririi
statului naţional unitar, de realizarea căruia nu s-a îndoit nici o clipă si
' a continuat neclintit să creadă. Osemintele lui au
fost aduse la Bucuresti şi reînhumate la Cimitirul Bellu.
La numele Şi faptele celor care s-au jertfit pentru făurirea statului naţional unitar român se adaugă şi cel al lui
Dimitrie Şuculescu.

ON THE PARLAMENTARY ACTIVITY OF DIMITRIE ŞUCULESCU
Abstract
It is a presentation of the contribution of the Romanian lawyer Dimitrie Şuculescu ( 1 875- 1 9 1 8) to the revision
of the constitutJonal texts referring to the electoral law and the landed property. Dimitrie Şuculescu pleads in favour of
universal suffrage and land reform. Şuculescu's activity as a member of Parlament, and supporter of the creation of the
Romanian national unitary state is also presented.
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Dimitrie Şuculescu ( l 875 - 1 9 1 8)

1 9 1 4. Discursul susţinut de D.Şuculescu în
Camera Deputaţilor
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Ibidem, f. 1 4.
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Ion N. Romanescu ( 1 895- 1 9 1 8) ,
cel mai tânăr constructor d e planoare din lume
şi unul din p rimii constructori de avioane din România
Luchian Deaconu
Istoriografia începuturilor aviaţiei a consacrat în galeria celebrilor constructori de aparate şi zburători temerari
alături de numele lui Samuel Pierpont Langley, Otto Lilienthal, Octave Chamute ( 1896), Wibbur şi Orville Wright
( 1 903), Santos Dumond ( 1 906), Henri Farman ( 1 907), Louis Blenot ( 1 909) şi alţi pionieri ai aeronauticii mondiale pe
cele ale românilor Traian Vuia ( 1872-1950), Aurel Vlaicu ( 1 882- 19 1 3), Henri C. Coandă ( 1 886- 1 972), înscriind geniul
şi curajul românesc în elita popoarelor care şi-au adus contribuţia la împlinirea cutezătorului vis al omului de a cuceri
văzduhul.
Surse documentare inedite descoperite recent arată că cronologia primilor cuceritori ai spaţiului trebuie
completată în mod necesar cu numele tânărului inventator Ion N. Romanescu, elev la Liceul "Carol I" din Craiova care,
.în 1 9 1 2, a fost recunoscut de prestigioasa publicaţie care apărea la Paris "La Revue Aerienne" ca fiind "le plus jeune
constructeur de planeurs"1şi în 1 9 1 5 a realizat unul din primele aeroplane din România. Cititorul obişnuit dar şi
specialistul poate întreba:
De ce timp de aproape un secol, o invenţie de o însemnătate atât de mare n-a intrat în circuitul ştiinţific
informaţional românesc şi internaţional pentru a fi consacrată în tratatele de istoria aviaţiei?
Explicaţia este dată de un complex de împrejurări defavorizante din care amintim: opoziţia firească a părinţilor
faţă de pasiunea maladivă a copilului lor de a construi planoare şi de a zbura punându-şi viaţa în pericol, lipsa oricărui
sprijin material pentru realizarea costisitoarelor proiecte ale copilului-inventator supranumit de contemporani "şoferul
aerului", dotarea precară a abia înfiinţatei aviaţii române, tinereţea, moartea prematură a eroului, păstrarea cu pioşenie
de către familie a mărturiilor documentare ale fiului răpus în timpul luptelor aeriene pentru eliberarea Franţei din
noiembrie 1918, confiscarea arhivei şi intrarea târzie a acestor mărturii documentare în circuitul ştiintific. Aceşti factori
au fllcut ca în momentul apariţiei monografiei consacrate personalităţii de excepţie a acestui pionier al aviaţiei mondiale
documentele confiscate de la familie de securitatea comunistă în 1 975 să nu fi fost prelucrate spre a fi date în studiu.
Fondul Marcel Romanescu din patrimoniul Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din Bucureşti, investigat de noi
recent, conţine numeroase documente care oferă o serie de informaţii inedite despre viaţa şi personalitatea aviatorului,
publicarea acestora constituindu-se ca mărturii care pledează pentru înscrierea tânărului inventator, o mare speranţă a
aviaţiei la începutul secolului al XX-iea al cărui destin eroic a fost curmat prematur, la l noiembrie 19 18, în bătălia
aeriană pentru eliberarea Franţei, unde caporalul Ion N. Romanescu şi-a dat "viaţa ca să asigure dezvoltarea liberă a
tuturor naţiunilor şi pacea lumii viitoare"2, în galeria pionierilor aviaţiei mondiale.
Documentele: scrisori, notiţe, programe de instrucţie de la şcolile de luptă de la Avord şi Pau, cărţi de vizită,
confirmlri de la Şcoala de aviaţie a artileriei din cadrul Ministerului de război, declaraţia prin care tatăl eroului a
consimţit ca fiul său să se înroleze voluntar în armată3, manuscrise redactate de mama şi de fratele eroului, Marcel
Romanescu, conţin informaţii inedite referitoare la numărul şi tipurile de planoare construite de tânărul inventator, la
perioada petrecută la Odesa din noiembrie 1 9 1 7 până în februarie 1 9 1 8 şi la revoluţia bolşevică, la sejurul din Franţa, la
soţie şi corespondenţă cu familia.
Manuscrisul Ciornd în creion despre viaţa lui I. Romanescu, realizat de Marcel Romanescu în perioada când
îndeplinea misiunea de însărcinat cu afaceri al României la Cairo4, şi adresa Subdirectorului superior al Şcolii de aviaţie
de artilerie nr. 04643 din 1 2 august 1 9 1 55, ne dau informaţia inedită că elevul-inventator a construit un număr de 8
aparate de zbor, nu 5, cât se ştia până acum. Primele trei, din care două monoplane, cel dintâi neterminat, şi biplanul cu
patine, coadă şi cârmă de înălţime cu care s-a ridicat la 70 cm pe hipodromul craiovean în 1 9 1 0, le-a construit din
stinghii de lemn, sârmă şi tablă în atelierul pe care copilul-inventator şi-l improvizase în podul casei părinteşti din
Craiova. Autorul manuscrisului afirmă că după primirea fotografiei reprezentând acest prim zbor reuşit de elevul Ion N.

1 Luchian Deaconu, Mormântu/ din cer. Jon N. Romanescu, aviator român cdzut pentru libertatea Franţei, Ed. Sitech, 2000, p.46, 83.
2 "Protestarea", Craiova, an. III, nr. 5 din 12 manie 1 9 1 9, p.2.
1 Anexa III.
4 Anexa I.
' Anexa II.
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Romanescu de la Liceului Carol I, col.

Renard, şeful aviaţiei franceze, i-a confirmat că "este cel mai tânăr inventator în
1 9 1 1 - 1 9 14, tânărul
inftlllator a construit două biplane, unul în cadrul şcolii, cu ajutorul grupului "infraroşilor", şi altul "la cazarma
Regimeotului de roşiori de la Copou"7• Monoplanul "de o simplitate rară care se demonta în 1 5 minute" cu care Ion N.
Romanescu a efectuat zborurile de la Techirghiol, este datat de Marcel Romanescu în vara anului 1 9 1 3 şi nu în 1 9 1 1

aa:asli ramura a ştiinţei"6• lnterior, în timpul studiilor la Liceul "Costache Negruzzi" din Iaşi, în

DllD se afirmi în Istoricul zboruluifără motor în

România8•

Elementul de noutate absolută pe care îl aduce manuscrisul menţionat este informaţia despre cele două aparate
de zbor pe care le-a realizat studentul Ion N. Romanescu la Craiova în anii 1 9 14- 1 9 1 6. În 1914 a început să construiacă

primul aeroplan. proiect pe care l-a abandonat în momentul plecării la Bucureşti pentru a urma cursurile Facultăţii de
malooatică. în Capitală s-a docunu�ntat în legătură cu construcţia aeroplanelor franceze din dotarea aviaţiei române şi a
proiedat un "biplan mare de tipul << Canard Voisin»" o construcţie "simplă, zdravănă şi îngrijită" considerată ca "o
noulale pe tărâmul aviaţiei", pe care 1-a realizat şi 1-a asamblat în sala de gimnastică a Şcolii militare din Craiova în anii
1915-1916. Importanţa acestei creaţii necunoscute a tânărului inventator este confirmată pe de o parte de sprijinul
aoonlat de forurile militare craiovene şi pe de alta de răspunsul Subdirectorului superior al Şcolii de aviaţie de artilerie
care, la 12 august 1 9 1 5, i-a comunicat: "La suplica Dv. am onoare a face cunoscut că pentru a se putea aviza asupra
CCRl'ii ce taceţi este nevoie ca aparatul în chestiune să fie adus la Bucureşti (Centrul de aviaţie Cotroceni) spre a fi
supus unor prealabile cercetări"'.
Noutatea absolută a informaţiei oferită de aceste două mărturii documentare, corelate şi cu alte surse, pune
intr-o lumini cu totul nouă contribuţia tânărului inventator Ion N.Romanescu la construcţia de planoare şi avioane.
lnvadatolUI craiovean a construit în 1 9 1 5, după toate probabilităţile, un avion, unul din primele aeroplane construite pe
b:ritoriul Regatului Român şi primul realizat la Craiova. Cetatea Băniei îşi înscria numele în rândul primelor oraşe din
Europa constructoare de planoare şi de avioane.

Pasiunea

maladivă

şi

cunoştinţele ·temeinice

de

mecanică,

practica

motociclismului,

conducerea

auloturism.ului10, invenţiile din ramura automobilelor şi motocicletelor, documentele informându-ne că în 1 9 1 5 la
Bucureşli "ajunsese spaima gardiştilor cutreierând străzile cu iuţeală vertiginoasă într-un şasiu de 1 5kg, numai stinghii
şi sinni. în care fixase un motor sforăitor" 1 1, extind aria preocupărilor inovatoare ale lui Ion Romanescu şi la alte
.

domenii.. Există de asemenea posibilitatea ca insolita întreprindere a inovatorului craiovean, proiectarea şi construcţia
aeroplanului din 1915, să fie confirmată de memoriul înaintat Ministerului de război prin care a solicitat expertizarea

aparatului ca şi de arhiva Şcolii militare din Craiova.
La

întrebarea, ce s-a întâmplat cu această realizare aviatică de excepţie ne răspund documentele din fondul

Marcel Romanescu.. Unul din manuscrise precizează că, odată cu intrarea României în război alături de Aliaţi, tânărul
inftlllator s-a prezentat la Corpul de aviaţie de la Băneasa, a participat ca ·"bombardier" la luptele de la Turtucaia, la

Bidad şi Bntnşani "unde iese ca pasărea Phoenix dintr-un aparat făcut praf', a urmat unitatea militară la Odesa şi s-a
imolat în Legiunea străină franceză, <<părăsindu-şi aeroplanul, care fu ars sub ocupaţia germană>>1 2 •
O altă informaţie inedită readuce în discuţie şi un al doilea proiect de avion, un <<aparat mic, cu iuţeală mare,
destinat să aduci servicii practice de orice natură după terminarea războiului>>, pe care inventatorul român l-a realizat
în wra anului 1 9 1 8 în Franţa şi 1-a înaintat Ministerului de război francez pentru a fi brevetat. "Înainte de a pomi pe
tiuotul fiancez se precizează în document -, brevetează la Paris şi încredinţează inginerului constructor Bechereau
planmile unui mic aparat de mare viteză destinat aprovizionării regiunilor invadate. Francezul îi propune să rămână la
Paris ca să-l construiască, dar Romanescu refuză această situaţie de ambuscat. Astfel, ostaşul ucise omul de ştiinţă" 13•
Informaţia este confirmată şi din surse franceze, locotenentul Paul Schneider precizând într-o epistolă trimisă familiei
Romanescu în 1919 că: "Timpul liber şi-l folosea perfecţionând proiectele unor avioane de zbor mici, construind
ornl.ogii. piese de aparate fotografice, machete de avioane, care lăsau să se vadă marea deschidere a spiritului său
-

invmliv"14• Ofiţerul francez confirmă inclusiv existenţa proiectului avionului numit <<La mouche>>15 atunci când

scrie: "Fonoalitiţile de angajare <m Legiunea străină> au fost pentru el prea încete, sângele zvâcnea cu putere în venele
sale. în cele din urmă, după ce mai întâi definitivase prokctul unui avion uşor ( s.n. ), de la care aştepta minuni,
Romanescu pomi spre front"16•
f; Ancu l
�

L IJaoamL, op. cit, p. 41-45. Gh. M. Cucu în Istoricul zboml11i fiiră motor în România, (Bucureşti, 1 972) afirmi că la Iaşi în 1 9 1 2- 1 9 1 3 au fost

� ln:i planoare.
� lbădcan
� Am:u ll

tlll ADICU IV.
aJ

112

DGAS. bid. Man:el Romanescu, dos. 97/ 1 9 1 4- 1 920, f. 8,9.
llbilkm., (8.,9. Din picate cea mai mare parte dintre cele 70 de fotografii care însoţeau manuscrisul intituiat Note despre Ion Romanescu nu au mai

IOsl illllpOUle lui Man:el Romanescu.

°' lbidrcm..
114 Par a.o1U pour la FTWlce et la Roumanie, Paris, 1 9 1 9.
� Aw. A. Şoimu. Capoml1J m•iator Ioan Romanesc11, în "Neamul românesc", nr. 60 din 16 martie 1 936. Vezi, Luchian Deaconu, op. cit. , p . 1 33 .
•• l...ucbim Deaooru. op. cit., p. 1 1 7 .
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Diversitatea surselor documentare care confirmă existenţa proiectului avionului <<La mouche>> şi a altor
proiecte ale tânărului inventator român ne îndreptăţeşte să afirmăm cli este posibil ca în arhivele franceze să existe
planşe desenate sau consemnări referitoare la aceste invenţii.
Coroborate cu sursele arhivistice publicate în Franţa şi România, informaţiile inedite oferite de documentele
din Fondul Marcel Romanescu înlătură, dacă mai era cazul, toate îndoielile induse de vârsta inventatorului, studentul în
matematici la Universitatea din Bucureşti Ion N. Romanescu proiectând şi construind, la vârsta de l 9 ani, unul din
primele aeroplane româneşti după ce, în 1 9 1 2, la doar 1 7 ani, fusese confirmat de publicaţia franceză "La Revue
Aerienne" ca "cel mai tânăr constructor de planoare"17•
Inventatorul Ion N. Romanescu a fost unul din primii români care au zburat cu planorul, au proiectat şi au
realizat primele planoare şi avioane de construcţie românească. Afirmaţia lui Marcel Romanescu "ostaşul ucise omul de
ştiinţd" este susţinută de incredibila creaţie tehnică pe care tânărul inventator craiovean, fliră a dispune de o pregătire
tehnică de specialitate şi la o vârstă precoce a lăsat-o posterităţii, 6 planoare, monoplane şi biplane, un aeroplan biplan,
proiectul avionului << La mouche>> şi altele, nedefinitivate deoarece sentimentul datoriei şi al onoarei l-au îndemnat
să depună << conştient, cu ardoare şi măreţie, ofranda propriei vieţi>> pe altarul luptei pentru libertatea României, a
Franţei, a Lumii. Invenţiile studentului Ion N. Romanescu şi a celuilalt craiovean, George Beiu, realizatorul unui
dirijabil, se alătură altor 25-30 de proiecte de construcţii aeronautice extrase recent din fondurile Ministerului Apărării
Naţionale, Direcţia 4 Geniu şi Direcţia Aeronautică, constituindu-se ca mărturii care probează vocaţia poporului nostru
pentru zbor, pentru aviaţie18•

Fondul Marcel Romanescu conţine şi alte documente referitoare la personalitatea eroului Ion N. Romanescu,
notiţele scrise pe "cărţi de vizită ascunse în cizmă" privitoare la perioada cât s-a aflat la Odesa, din noiembrie 1917 până
în februarie 1 9 1 8, şi scrisoarea trimisă de la Paris tatălui său dându-ne informaţii în legătură cu regimul aplicat de
"bolşevicii puri", "anarhişti" şi "revoluţionarii români" ofiţerilor superiori şi celorlalţi refugiaţi din Regat. Am asistat la
luptele intre ucraineni şi bolşevici pe străzile Odesei (numai în hotelul meu erau 3 mitraliere care au tras 2 zile flră
încetare). Când românii au intrat în Basarabia - îi scria aviatorul tatălui său, refugiat la Kristiania în Norvegia -,
bolşevicii i-au arestat pe mai toţi, intre alţii şi pe mine. Am fost arestat de 3 ori: o dată de bolşevicii puri, o dată de
anarhişti şi a treia oară de revoluţionarii români"19• În grupul celor 3 7 de români arestaţi împreună cu caporalul Ion
Romanescu, s-au aflat generalul Crăiniceanu, care a fost bătut de bolşevici, generalul Vivescu, obligat să măture cala
vasului "Prinţesa Eugenia Oldenburg", colonelul Popescu, Bellu, Hepites, Bontescu, Mărăscu, Georgescu20•
Încrustat pentru veşnicie în galeria martirilor pentru libertate, erou al României şi al Franţei, portretul
"

aviatorului Ion N. Romanescu ni se înflţişează din perspectiva documentelor inedite ale Fondului Marcel Romanescu
de la Direcţia Generală a Arhivelor Statului ca fiind unul din primii constructori de planoare şi avioane din România şi

din lume.

ANEXA I
Ciornd creion < lnsemndri > despre viaţa lui I. Romanescu
Redactate de Marcel Romanescu
Să-mi fie deci îngăduit să aduc aci prinosul meu de recunoştinţă băiatului prăpădit la 23 de ani de nebunia
viforului.
Născut dintr-un neam străvechi al Olteniei, al căror vlăstar puseseră mâna la răscoala lui Tudor şi la mişcarea
din patru zeci şi opt, Ion Romanescu era un suflet nou. Primise de-acasă o creştere sănătoasă, cu gânduri largi, cu
înţelegere multă. Făcuse două clase primare în Franţa. Câştigase aci duhul de libertate, care e mândria civilizaţiei
moderne şi totodată sufletul lui se deschisese cercetărilor amănunţite ale ştiinţei. Îi plăcea viaţa plantelor şi a
animalelor, dar mai cu seamă rostul traiului lor, cauzele care le fac să crească şi să piară. Încă de mic, ochii lui
scânteietori, mâinile lui delicate întrebau mereu: de ce ? N-apucase încă să ingâime abecedarul şi, odată, văzând o
lumină electrică, strigă: lumânare flrA chibrit. Mai târziu se obişnuise să vadă pretutindeni o înlănţuire de fapte în care
orice întâmplare e cerută de cea trecută şi flrA de care cea viitoare nu poate fi. Cugetul i se muncea � zăbavă să afle
mereu pricina lucrurilor.
Era firesc să iubească cu patimi tocmai ştiinţa în care înlănţuirea faptelor e mai vJdită: mecanica. La 1 1 ani, în
micul laborator pe care şi-l durase în podul casei sale din Craiova, încercă să se încredinţeze prin experienţe de
adevărurile citite în cărţi. Se silea să pătrund! taina lucrurilor şi niciodată nu era mulţumit de roadele muncii sale. Voia
totdeauna mai mult, mai bine. La şcoală cartea i se părea uşoară. Pricepea orice, pătrundea repede. O bun! parte din cele
ce i se spuneau le ştia dinainte şi nu odată dascălii îl prindeau citind altă carte pe sub bancă.

·

17 Muzeul Olteniei, colecţia Romanescu.
11 Valeriu Avram, Proiecte de construcţii originale româneşti in domeni11/ aeronallticii intre anii 1906-1916, în "MU7.eul Naţional", tom. X, 1 998, p.

91-IOS.
19 OOAS, fond. Marcel Romanescu, dos. 99, f. 20-24.
20 Ibidem, f. 1 7.
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Cu toată aplecarea lui către ştiinţă, nu era unilateral. Îşi asimilase cu o iuţeală uimitoare toată literatura
româneascl şi francu.I. Şi nu pot uita cum se-mbăta de bogăţia limbii strămoşeşti, cum culegea pe foi risleţe rarele
figuri sclipitoare pe care le glsea ici şi colo în nuveliştii noştri. Nădăjduiesc el, întors acasă, în hârtiile lui prăfuite voi
regăsi acea << Toamnă>>, o minunată compoziţie de o faţă pe care o scrisese în clasa I de liceu. Oricum, prietenii îşi
vor aduce aminte de o <<Poveste>> şi de un <<Portret din eliuJ>>, amândouă publicate în foaia locall. Iar puţinii
francezi care l-au cunoscut în urmă vor reciti cu drag rlvaşele pline de farmec, mâzgilite din fuga condeiului pe un colt
de masl, cu câteva luni înainte de moartea lui. Şi, cine ştie, daci imaginaţia lui, vărsată în altă albie, n-ar fi putut să nu
dea un murmur de poeme.
Dar drumul lui avea să fie altul. Îi plăceau maşinile, motocicleta, automobilul, aeroplanul. Pe atunci aviaţia era
încă în cuib: primii sburltori îşi rupsese aripile. Era vremea lui Santos-Dumond, a lui Bleriot şi I atbam Lumea era
speriată de primele încercm nenorocite. Dar el credea în ei, credea în izbânda omului asupra văzduhului, cum ai crede
în Dumnezeu. Caietele lui erau pline de păsări fantastice. Vorbea de trecerea Atlanticului. Primise câteva clrţi din Paris
şi se înflăcărase citind cercetările lui Marey. Ştia că se poate. Şi, într-o zi, nădejdea neastâmpăratl se schimbi în voinţl.
Voia să creeze el, să construiască el, sA sboarc el.
Un braţ de stinghii date la rindea cu mâna lui,un mosor de sârmă groasă şi câteva bucăţi de tinichea tăiate şi
găurite cu unehe primitive alcltuirl peste puţin coada unui biplan. Cu aripile mergea mai greu: lemnul nu voia să-l
ascuhe. Şi copilul desnldljduit plrlsi curând Numărul 1 ca peste câteva luni sA clădească un monoplan mic, botezat
Nr.2.
Dupl trudi multă şi dupl multe transformlli succesive, acest aparat dldu pe Nr. 3, un biplan pe patine cu
coadl � cârmi de înllţime înaintea aripilor, biplan cu care în 1 9 1 0, la vârsta de 14 ani, se ridică la o înălţime de 70 cm,
tras fiind de o funie la care înhlmasc doi prieteni de şcoală.
Fotografia zborului fu trimis! îndată col. Renard, şeful aviaţiei franceze, care-i rAspunse încredinţându-l că e
cel mai tânlr inventator în aceastl ramura a ştiinţei.
Crud1 ironie, în oraşul lui mulţi îl luau drept nebun.
Zbarurile se repetarl legând funia de tragere de un automobil. Dar într-o zi el găsi aparatul ars. Fie din răutate,
fie din gelozie, nimeni nu ştie. Sufletul care a pornit aşa de 1ânir pe o cale noul, nu-l doboarl nici ura, nici prostia
omeneascl.
La Iaşi, în curtea internatului, un nou biplan îşi Iul zborul. Alte încercări urmară cu alt aparat construit la
cazarma regimentului de roşiori de la Copou ( 1913).
La Tekir-Ohiol, în vacanţi, îşi dă drumul de pe malul stâncos cu un nou monoplan de o simplitate rară care se
demonta în 'I S minute (19 13).
În fine, în 19 14, începuse la Craiova un aeroplan părăsit în curând... Strlmutat în Capitală ca să studieze
matematicile, are prilejul să cerceteze de aproape felul de construcţie al aeroplanelor franţuzeşti şi în 1 9 1 5 pune în lucru
în sala de gimnastică a Şcolii militare din Craiova un biplan mare de tipul <<Canard Voisin» care, prin nenumăratele
schimbări aduse de el, prin concentrarea tuturor cârmelor într-un singur volan, prin greutatea lui puţină, cât şi prin
construcţia simpli, zdravlnl şi îngrijită, trebuia să fie o noutate pe tărâmul aviaţiei. Pusese în această creaţie tot dorul
lui de pro�ire, toată fiinţă şi îndemânarea lui artistică. Şi, parcă-l văd cu un ciocan în mânl, cu vinele umflate, cu
mânecile suflecate pe cămaşa murdari, cu pieptul gol, cu faţa-i arămie pe care curgeau şiroaie de muncă amestecate cu
pletele lui castanii.
Era în el atâta dragoste de mai bine, încât şi-ar fi dat toate puterile, tot sufletul, ca să dăruiască ceva nou
ştiinţei, cAreia îşi închinase viaţa.
Construcţia se urmi şi în anul urmltor. Se gândise să-şi mute aeroplanul la Bucureşti, unde ficea spaima
gardiştilor cutreierând strAzile cu iuţeală splimântltoare într-un şasiu de 15 kg făcut numai din stinghii şi sârmă, căruia
îi pusese un motor sfortitor.
Dar rilzboitil iibucni în iulie < ? > 1 9 16. în dorul lui neastâmpărat de zbor învllţă pilotajul, se înrolă ca voluntar
în Corpul de avillţie de la Băneasa. Şi, astfel, construcţia lui aproape isprăvită fu părăsită. Nu ştia sărmanul că niciodată
D·avea sA mai puie mâna la desAvârşirea visului său.
Dar dacA vreodată puţinii lui prieteni s-ar gândi să aducă un prinos de recunoştinţă amintirii sale, socotesc că ar
trebui să scoafA din cuib pasllrea lui prAfuitA şi s-o lase sA zboare, căci ştiu că sufletul i s-ar fi umplut de fericire de-ar fi
putut s-o vadă fâlfâind. Aud că în timpul din urmă prezentase Ministerului de război francez planurile unui aparat mic,
cu iuţeală mare,·destirutt să aducă servicii practice de orice natură după terminarea războiului. Din nefericire cercetările
noastre nu ne-au dus încă pe urma acestor planuri care fuseserl socotite ca minllDllte de cunoscutul inginer constructor
Beehereau, şi pe care dispmutul pusese mari speranţe21 •

21

DGAS, fond. Marcel Romanescu, dos. 97/ 1 914- 1 920, f. 3-7.
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ANEXA U
Ministerul de Război
Subdirectorul superior al Şcolii de aviaţie a artileriei
Nr. 04643 din 12 aug. 1 9 1 5
Domnului Ion N . Romanescu22
La suplica Dv. am onoare a face cunoscut că pentru a se putea aviza asupra cererii ce faceţi este nevoie ca
aparatul în chestiune să fie adus la Bucureşti (Centrul de aviaţie Cotroceni), spre a fi supus unor prealabile cercetări.
Primiţi, vă rog, Domnule asigurarea osebitei mele consideraţiuni.
General,
ss.Indescifrabil

ANEXA DI
Declaraţiune23
Subsemnatul Nicolae P. Romanescu, tatăl tânărului Ioan Romanescu, care doreşte a se angaja voluntar în
Batalionul se specialităţi, Secţia Aviaţiei, declar că consirnt a contracta acest angajament în armată în condiţiunile
prevăzute de legea de rectutare.
Nicolae Romanescu
România
Prefectura Poliţiei Craiova
Circumscripţia I

No.20827
1 9 14, luna septembrie, ziua 14.
Se legalizează numai semnătura dl. Nicolae Romanescu din Craiova, fiind propriu şi d-sa persoană bine
cunoscută nouă. Prezenta declaraţie s-a t'lcut pe timbru legal şi s-a oprit la dosar o copie pe coală timbrată de 50 bani
care s-a semnat în faţa noastră. ss. Indescifrabil.

ANEXA IV
România
Prefectura poliţiei Craiova
Nr. 22 1 26, 19 16, august 1 9
Bilet de circulaţie24
Ion N Romanescu, de profesie militar, român, are dreptul de a circula în oraşe sau comunele rurale cu
automobilul pe tot timpul mobilizării şi a stării de război în interesul familiar.
Acest permis este valabil de la data de 19 august 1 9 1 6 până la 2 1 august 1 9 1 6 până la comuna Moţăţei din
Dolj şi înapoi.
Semnalmente: născut la Liege (Belgia), de etate 2 1 ani, talia înaltă, părul castaniu, faţa smeadă, ochii cafenii,
semne particulare: cicatrice partea dreaptă a frunţii şi încheietura mâinii drepte.
Semnătura,
Ion N. Romanescu

l.N. ROMANESCU ( 1 895- 1 9 1 8) ONE OF THE PIONEERS
IN THE ROMANIAN AIRCRAFf CONSTRUCTION
Abstract
Relying on a variety of sources of the State Archives of Bucharest, of "Par

amour pour la France et la

Roumanie" (Paris, 1919) and of "Mormântul din cer ... " (Craiova, 200o), the author undoribtedly demonstrates that the
inventar I. Romanescu, a native of Craiova, is one of the first aircraft constructors in Romania. He is the one who bilt an
aircraft in 1915 while being a student of the Military High-Scool of Craiova. He is 'also the one whom the French
journal "La Revue Aerienne" labelled as "the youngest aircraft constructor in 1912.
22

Ibidem, f. 1 3.
Ibidem, f. I S.
2
' Ibidem, f. 2.
21
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Documente inedite referitoare la Constantin Brâncusi
'

si Craiova
'

Luchian Deaconu
Controversa declanşată de cele 1 7 lucrări de sculptură atribuite creaţiei lui Constantin Brâncuşi din perioada de
tinereţe nu poate fi elucidată flrl cunoaşterea şi interpretarea izvoarelor documentare. Monografiile şi studiile
consacrate vieţii şi operei marelui sculptor nu sunt de mare ajutor. în lucrarea Arte plastice în Oltenia 1821-1944,
Magului de la Hobiţa i s-au alocat doar şapte jumătăţi de rând şi nu este nimic despre perioada craioveană de studii a
sculptorului. Dicţionarul Personalităţi din Oltenia, editat în 1 999, nici măcar nu aminteşte numele lui Constantin
Brâncuşi. Fără a lua în discuţie carenţele dicţionarului, singură această omisiune spune totul despre.non valoarea cărţii,
despre lipsa de profesionalism şi responsabilitate a coordonatorilor ei. Să-l elimini pe titanul sculpturii mondiale din
galeria valorilor pe care Oltenia le-a dat culturii universale şi să acorzi spaţii tipografice întinse unor nume necunoscute,
de o anume coloratură politică, este o ofensă gravă adusă culturii.
Investigarea fondurilor arhivistice oferă numeroase documente referitoare la istoria artelor plastice la sîarşitul
secolului al XIX-iea şi începutul celui de al XX-iea, epocă ce a stat la temelia formării pleiadei extraordinare de savanţi
şi artişti care au dat strălucire culturii româneşti interbelice. Acum tineri talentaţi din Oltenia, între ei şi geniul sclipitor
al lui Constantin Brâncuşi, au avut şansa să beneficieze de serviciile unei instituţii de învăţământ de excepţie, Şcoala de
meserii din Craiova, înfiinţată în anul 1 8 7 1 . Creată cu scopul de a forma meseriaşi, şcoala a fost, în fapt, laboratorul în
care s-au pregătit toţi sculptorii din Oltenia acelei epoci. Făcând bilanţul activităţii şcolii după 30 de ani de funcţionare,
chiar în anul când unul din elevii săi de excepţie era Constantin Brâncuşi, autoritatea municipală a concluzionat că
această unitate de învăţământ profesional nu corespunde scopului. "O şcoală de meserii care produce în loc de
meşteşugari, birtaşi, cârciumari, ipistaţi de moşii, funcţionari şi chiar actori este desigur ceva neobişnuit" 1• Inspirată
după modelul învăţământului profesional occidental, cu o programă analitică predominant teoretică, un corp didactic
select şi sprijinită consistent de judeţ, 40 dintre cei 90 de elevi din 1 895, mul când Constantin Brâncuşi devine elev,
fiind bursieri, Şcoala de arte şi meserii din Craiova a contribuit la formarea a numeroşi artişti plastici.
Rolul Consiliului judeţean Dolj şi al Şcolii de meserii din Craiova în promovarea artelor plastice este confirmat
de numeroase mărturii. în ultimii I O ani ai secolului al XIX-iea, printre elevii care au beneficiat de burse din partea
Doljului devenind mari sculptori s-au aflat: Mihail Gheorghiu, student la Şcoala de arte frumoase din Bucureşti, distins
cu medalie la secţia de sculptură în cadrul Expoziţiei din 1 896 a artiştilor în viaţă2, Ion ( Giovani) Stăncescu, bursier la
Academiile de arte din Veneţia şi Milano, distins cu diplomă de merit pe anul 1 895-1 8963, Eraclie Hagiescu, student la
Academia de arte din Veneţia 1 894-1 898", Constantin Nicoleanu, bursier la Academia de arte din Paris în 1 8985,
George Cireşescu, student la Academia de arte din Veneţia şi alţii. Unii dintre aceşti elevi bursieri au revenit în
localitate ca profesori, contribuind la şlefuirea a numeroase. alte talente. "Doritor a recunoaşte judeţului pentru
ajutoarele ce mi s-au dat în spre perfecţionarea în arta sculpturii în străinătate - preciza Eraclie Hagiescu în cererea
înaintată Consiliului judeţean la I septembrie 1900 - cer, ca român, postul de profesor (maestru) de sculpturi decorative
la Şcoala de meserii"6• Alţii, deveniţi artişti plastici, au executat opere sculpturale comandate de judeţ şi de primărie.
Sculptorul Constantin Bălăcescu, absolvent al Şcolii de meserii din Craiova, autorul monumentului lui Tudor
Vladimirescu de la Tg. Jiu, a realizat în noiembrie 1 898 bustul în marmură al lui Gheorghe Chiţu7•
Craiova începutului secolului al XX-iea a intenţionat ca pe lângă şcoala de sculptură care era, de fapt, Şcoala
de meserii, să înfiinţeze şi o şcoală de pictură. Primarul C. M. Ciocazan i-a propus în 1908 pictorului Grigore Romano
să se stabileasci la Craiova pentru a pune bazele unei şcoli cu acest profil. în 1 908 s-a înfiinţat Pinacoteca şi Muzeul
Alexandru şi Aristia Aman iar exemplele care conturează preocuparea pentru dinamizarea artelor plastice din Oltenia în
această perioadă ar putea continua'.

1

Arhivele Statului Craiova, fond.Prefectura Dolj (în continuare: Aih. Craiova, Pref. Dj.), dos. 241/1 900, f. 36.

2 Ibidem, dos. 2291 1898, f. 36, 37.

3 Ibidem, dos. 2161 1896, f. 37; dos. 2291 1 898, f. 1 3.
4 Ibidem, f. 10.
' Ibidem, dos. 229/ 1898, f. 56.
6 Ibidem, dos. 236/ 1900, f. 60.
7 Ibidem, dos. 28/ 1898, f. 4.
1 Luchian Deaconu, Craiova 1898-1916. Saltul la urbanismul modem, Ed. Sitech, 2001 .
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Judeţul Dolj, primăria, biserica Madona Dudu şi alte instituţii publice şi obşteşti au acordat burse la numeroşi
elevi, studenţi şi doctoranzi lipsiţi de posibilităţi materiale pentru a studia dreptul, literele, matematicile, medicina ori
disciplinele tehnice: Nicolae Titulescu, Take Poli.krat9, Aureliu S. Vasculescu, Aureliu Eliescu, Nicolae Defleury,
Eduard Dioghenide, Ştefan Ciuceanu10, Eduard Millo şi alţii.
ln acest cadru instituţional şi spiritual, tânărul Constantin Brâncuşi, născut la Peştişani în judeţul Gorj, a primit
din partea Consiliului judeţean Dolj o burs! de studii pentru a urma timp de 5 ani cursurile Şcolii de meserii din
Craiova. Impresionaţi de progresele înregistrate de elev după primii trei ani de studiu, membrii consiliului au hotărât să
i acorde bursă din partea judeţului şi să-l trimită la Şcoala de arte frumoase din Bucureşti.
Asemeni altor tineri dotaţi şi talentaţi dar lipsiţi de posibilităţi materiale pentru a studia, Constantin Brâncuşi a
fost admis ca bursier la Şcoala de meserii din Craiova în anul şcolar 1 895- 1896. Prin actul de garanţie dat de Maria,
"soţia şi tutoarea averii defunctului Nicolae C. Brâncuşi, din comuna Peştişani, plasa Tismana, districtul Gorj, mama
viitorului mare sculptor s-a angajat ca pentru fiul ei Constantin Brâncuşi, "care a obţinut bursă la Şcoala de meserii a
judeţului Dolj la specializarea sculpturii, voi răspunde de orice cheltuieli ce se va face cu acest elev în cazul când nu va
urma cursurile complete până la termen, sau va fi depărtat din şcoală pentru rea purtare". Actul de garanţie, redactat şi
scris de C. D. Blendea deoarece Maria Brâncuşi nu ştia carte, a fost autentificat de Tribunalul judeţului Gorj prin
procesul verbal nr. 127 din 5 ianuarie 1 8961 1•
Constantin Brâncuşi şi-a început studiile de sculptură la Şcoala de meserii din Craiova în toamna anului 1895,
sub îndrumarea primului său profesor de sculptură, maestrul sculptor Enrico Zucco, şi a profesorilor I. B. Popescu, P.
Pomponiu, P. Niţianu, I. Fratoştiţeanu, preotul N. Porwnb12• Condiţiile de studiu şi de viaţă nu erau dintre cele mai
bune, conducerea şcolii fiind în imposibilitatea de a procura cei 9 litri de petrol necesar pentru iluminatul sălilor de
clasă, şi a alimentelor pentru cantina internatului în noiembrie 1 896.
Aici a început să pătrundă tainele sculpturii şi s-au născut primele creaţii care l-au anunţat pe marele sculptor,
piesele meşterite de elevul Constantin Brâncuşi impresionându-i pe membrii Consiliului judeţean Dolj, Al. Nicolaid, V.
Câncea, C. M. Ciocazan, I. Pleşea, Iulian Vrăbiescu, N. P. Guran, care-i acordă bursă pentru a continua studiile la
Şcoala de arte frumoase din Bucureşti.
La 30 septembrie 1 898, Constantin Brâncuşi a devenit elev al Şcolii de arte frum,oase din Bucureşti, condusă
de George Demetrescu Mirea13• Documentele de arhivă atestă sprijinul financiar pe care judeţul Dolj l-a acordat cu
generozitate tânărului sculptor de-a lungul întregii perioade de studii. Prin cererea scrisă şi semnată personal, primită la
registratura prefecturii la 6 iulie 1 900, "studentul" Constantin Brâncuşi a solicitat să i se plătească bursa "pe trimestrul
iulie"14• La cerere, Constantin Brâncuşi a anexat certificatul de studii eliberat de direcţiunea Şcolii de arte frumoase din
Bucureşti şi patru fotografii după creaţiile care i-au fost premiate. Anterior, la 22 aprilie 1 900, negustorul craiovean
Constantin I. Grecescu, domiciliat în str. C. A. Rosetti nr. 1 3 , a depus la prefectură procura prin care Constantin
Brâncuşi l-a împuternicit să-i ridice drepturile băneşti pe trimestrul aprilie15, însoţită de certificatul de studii cu nr.38 din
1 8 martie 1900. Bursa pe trimestrul octombrie a fost ridicată de C. Brâncuşi, cererea înregistrată la 9 octombrie 1900
purtând semnătura sculptorului. în ianuarie 1 90 1 , drepturile băneşti au fost ridicate de procuratorul C. I. Grecescu16•
S-au păstrat trei dintre borderourile emise de Serviciul de ordonanţe al judeţului Dolj, datate 6 iulie, 1 3
octombrie 1900 şi 1 5 ianuarie 1 90 1 , prin care i s-au eliberat domnului Constantin Brâncuşi câte 135 lei de la capitolul
X, articolul 86 din exerciţiul bugetului pe 1 900- 1 90 1 17• Patru fotografii: bust antic, cap de expresie, figură antică şi
anatomie, completează fondul de documente care ne ajută să reconstituim primii paşi spre măiestrie ai viitorului mare
sculptor18•
Analiza informaţiilor oferite de documente inedite ne permite să enunţăm câteva concluzii cu privire la primii
ani de studii şi de creaţie ai marelui sculptor. Constantin Brâncuşi a fost elev al Şcolii de meserii din Craiova, din 1896,
şi al Şcolii de arte frumoase din Bucureşti, din 1 898 până în 1901, ca bursier al Consiliului judeţean Dolj. După ce a
plecat la Bucureşti, Constantin Brâncuşi a revenit la Craiova de două ori, în iulie 1900 şi în ianuarie 1 90 1 . În aceşti ani,
tânărul sculptor a realizat mai multe lucrări, 7 dintre acestea fiind premiate pentru valoarea lor artistică deosebită,
pentru patru dintre ele: bust antic, cap de expresie, figură antică şi anatomie, păstrându-se fotografiile.

9 Arh. Craiova, Pref.

Dj., dos. 229/ 1900, f. 3
Ibidem, dos. 821 1900, f, I, 4, 18, 23, 49; dos. 229/ 1898, f. 7; dos. 233/ 1900, f. 29; Primll.ria Craiova, dos. 5 li 1 899, f. I 00.
11
Ibidem, Pref. Dj., dos. 233/ 1 900, f. 29.
12
Ibidem, dos. 230/ 1900, f. 56; dos. 49/ 1 896.
I) Ibidem, dos. 233/ 1900, f. 37.
H Ibidem, f. 45.
u Ibidem, f. 36.
16
Ibidem, f. 69.
17
Ibidem, f. 5 I .
11
Ibidem.
10
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mamei,

Hobiţa.

Cererile scrise şi semnate de elewl Constantin Brâncuşi, certificatele de studiu, borderourile de plată, procura
fotografiile şi celelalte documente aruncă noi lumini asupra primilor ani de studiu şi de creaţie ai Magului de la

Omagiindu-l pe unul din cei mai mari creatori ai omenirii din toate timpurile, se impune sA o subliniem
meritele pe care Consiliul judeţean Dolj, corpul didactic de la Şcoala de meserii şi de la celelalte instituţii şcolare din
Craiova le-au awt în formarea şi afirmarea sculptorului Constantin Brâncuşi şi a altor intelectuali, savanţi şi artişti
plastici pe care Oltenia i-a dat ţării şi lumii.

ANEXE*
ANEXA I
Actu de garanţie
"Prin care subsemnata Mario, soţia şi tutoarea averii defunctului Nicolae C. Brâncuşi, domiciliată în comuna
Peştişoni plaso Ti.'>mono, Districtul Gorj, declar că pentru fiul meu Brâncuşi Constantin care o obţinut bursă la Şcoala
de meserii a judeţului Doljiu la specialitatea sculpturei, voi răspunde ori-ce cheltuieli se va face cu acest elev în cosul
când nu va urmo cur.'>urile complecte până la termen, sau va fi depărtat din şcoală pentru rea purtare. Sumo care se va
împlini prin aplicarea legei de urmărire fără să om ver un drept de judecotd sau pretenţie; iar în schimbu judeţul este
obligat o-lu ţine în şcoală până la terminarea cur.îurilor.
Drept care om dat acista, semnată de mine prin putere de deget şi autentificată în regulă".
1896, /anuariu I

"Maria soţia defunctului Nicolae C. Brâncuşi, şi epitrop al averii minorilor acelui defunct din comuna
Peştişani".
Am scris şi redactat acest act
C.D. Blendea
Agricol din comuna Peştişani
ANEXA 2
Certificat
Prin care se atestd cd D-n C. Brâncuşi român ndscut în comuna Peştişani (Gorju) 1876, Februarie 21, este
elev ol Şcoli de Beie Arte din Bucureşci unde urmeză regulat cursurile secţiunei de sculptură de la 30 Septembrie 1898.
Şi la concursurile precedente o obţinut două menţiuni onor la antic bust sculpturd.
Pentru care i s-o liberat presentul certificat sub semnăturo Directorului şi sigiliul şcolei.
Director, G. D. Mirea
Bucurqci 1900, Martie 18.
Nr. 38
ANEXA 3
Domnule Prefect
Sub semnatul împuternicit prin oldturota procură, vă rog respectuos bine voiţi o ordonanţa subvenţia pe
trimestrul aprilie tânărului C. Brâncuşi care actualmente urmeozd cursul Şcolii de Beie Arte din Bucureşci după cum
se constotd din aldturotul certificat sub no. 381900, eliberat de direcţiunea şcolii, care subvenţie ii este acordată de
onor Consiliuljudeţean prin bugetul anului curent.
Primiţi, vd rog, domnule prefect, asigurarea deosebitei mele stime.
Const. 1. Grecescu
Craiova, strado C. A. Rosetti 13
Pr<imit> la 22 opr<ilie> 1900. Se va verifica şi mandata. N P. Guron
Verificat şi emis mandatul no. 5 7, art. 86, exerciţiul 190011901.fondul zecimilor.
Seful Serviciului contobilitdţii, ss. Indescifrabil
Domniei sole, Domnului prefect oljudeţului Dolju
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ANEXA 4
Domnule Prefect
Am onore a vd ruga sd bine-voiţi a dispune sd mi-se libereze bursa oferitd de onor Consiliu judeţean
pe trimestru Iulie.
Anexez pe lîngd aceasta un certificat liberat de Direcţiunea Şcolei de arte frumoase din Bucureşci,
cum şi patrufotografi care represintd concursurile ce mi s-a<u> premiat.
Primiţi, Vd rog, Domnule Prefect, asicurarea<sic> distinsei mele stime.
C. Brâncuş

Pr<imit> la 6 iulie 1900. La contabilitate, N.P. Guran.
Verificat şi emis mandatul nr.270, art<icolul> 86, exerciţiul 190011901, fondul zecimilor. Şefa/ serviciului
contabilitdţii.
Domniei Sele
Domnului Prefect de Doljiu

ANEXA 5
Domnule Prefect
Sub semnatul respect<u>os viu a vd ruga sd bine voiţ<i> a dispune sd mi se dea ajutorul pentru studii, pe
trimestru</> Octombrie, ce mi s-a acordat de Onor Consiliu prin buget pe anul 1900-1901.
Primiţ<i> vd rog, Domnule Prefect, asigurarea în naltei(?) stime şi respect ce vdpdstrez.
Devotat
Constantin Brâncuş
Pr<imit> la 9 octombrie 1900. La contabilitate a verifica şi mandata. N.P. Guran.
Verificat şi emis mandatul no. 494, art. 86, exerciţiul 1900, fondul decembrie. Şefa/ serv. contabilitdţii, ss.
Indescifrabil.
Am primit ordonanţe, C. Brdncuş
Domnului Prefect aljudeţului Doljiu

Copie

ANEXA 6
Vdzut pentru neschimbare, judecdtor (ss) D. Neculescu
Procurd

Subsemnatul elev al şcolei de Belle Arte din Bucuresci, autorizez pe D-l Costicd I. Grecescu, comerciant din
Craiova ca sd primeascd pentru mine de la Onor Prefectura judeţului Doljiu ajutorul pentru studii ce mi s-a accordat,
de onor consiliu prin budget pe anul 190011901 semnândpentru mine ori unde necesitatea va cere.
Pentru care-i dau aceast4 procurd din partea mea.
(ss) Constantin Brâncuş
Urmeazd audentificareajudecdtoriei Ocolul III Bucuresci, no. 2001900.

ANEXA 7
Domnule Prefecţ,
Am onoare a vd ruga sd binevoiţi aface sd mi se elibereze bursa ce mi se cuvine pe trimestrul ianuarie.
Primiţi, vd rog, domnule prefect, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.
Constantin Brîncuşi
Elev al şcolii de Belle Arte, Bucuresci
Prin procurator, Const. /. Grecescu.
Pr<imit> la 9 ian<uarie> 1901. La contabilitate a verifica şi mandata dupd ce va aldtura un certificat. ss.
N.P.Guran.
Verificat şi emis mandatul no. 751, art. 86, exerciţiul 190011901, fondul zecimilor. Şefa/ Serv.
comptabilitdţei, ss. Indescifrabil.
Domniei sale, domnului Prefect Dolju.
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ANEXA. 8
Certificat
Prill ctlTt! se alat4 cd d-nu C. Brâncuşi, român, rulscut în cam. Pqtişani (Gorjiu) la 1876, Februarie 21, este
Jl:P al ,aJa a Bl!lk-Arte tlin BllCW'f!1Ci. unde urmeaz4 regulat şi cu distincţiune cunurile secţiunei de SculpturtJ; şi la
ClllllClllSllri � a obţinut recompensele urm4toare:
Medalie bronz la Antic brat sculpt: <unI>
..,.,, .... 1e ..
.• .• Cap ....
6:-·
Alelf/illle
l Onor. la Antic bust
„

•

„

figurd

Nalurd
" Cap Expresie şi
Anatomie
Palnl � m(?) liberat presentul Certificat sub aernndtura Directorului şi sigiliul şcolii.
Director, G. D. Mirea
� 1900. imruarie 1 J, No. 14.
•Dilec:ţiajwleţealuJ Dolj a Arhivelor Naţionale. fond. Prefectura Dolj, Sen. ad-tiv, Jos. 2311190().
NOVEL AUTHENTIC MATERIAL WITH REGARD TO CONSTANTIN BRÂNaJŞI
Abstract
Thc ......_. CODlribulcs to Ibis particular field of rcsearcJt with cigbt Valuablc mataials (autbentic documads)
g dle periods in wbide C-nmtwntin Brincuşi, thc famous scalptol'. was a student of tbe Vocational Scbool of
0-.. (1896-1898) ...S. rapcctivdy, ofthc Fine Arts School ofBudwn:st (1898-1901). bcnefiting by a grant of Dolj
e»+• o

·

CGUlll.y Omnril
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Contribuţii hermeneutice la cunoaşterea unor toponime
si hidronime din arealul Văii Dunării,
'

zona Calafat - Desa
Petre Cârstea
în demersul nostru ştiinţific, folosind metodele analizei comparate, cercetării miturilor şi istoriografiei antice,
ne-am propus să aducem informaţii primare şi ipoteze hermeneutice privind toponimele şi hidronimele din zona
Calafat-Desa.
Din lista toponimelor locale am selectat următoarele denumiri: Acalia, Arcer, Baba Lupa, Valea Diului, K.ila,
Târnin, Murta, Balta Sabalia, Castricea, Măgura Cucoanei Bătrâne, Măgura Chiesi, Balta Hagia.
l . Aca/ia - ostrov pe fluviul Dunărea, aparţinând României, dispus între km. Flv. 765-767.
Acalia (I. K.iriac, Mytologie, Bucureşti, p. 1 86), divinitate romană, reprezentând pe Acea Laurenţia, mama
adoptivă a fraţilor Romulus şi Remus, de care se leagă legenda întemeierii Romei.
2. Arcer - baltă în lunca Dunării, dispusă între km. Flv. 770-775.
Lupum Arcere (a goni de lup), sau Lupercaliile, sărbătoare dedicată divinităţii Acea Laurenţia (Accalia).
3. Baba Lupa - iantână în municipiul Calafat, pe malul Dunării.
Acea Laurenţia (Accalia) se mai numea şi Lupa.
Mitul roman ne povesteşte că Bercule jucând în zar cu un paznic al templului său, paznicul pierzând i-a dăruit
o zeului pe Lupa sau Acea Laurenţia, femeie foarte destrăbălată, căreia, se spune, zeul i-a făcut un copil. Bercule i-a
prezis Laurenţiei că ieşind din templul său va lua în căsătorie prima persoană pe care o va întâlni. Această persoană a
fost bogatul şi nobilul etrusc Tarutius.
Acea Laurenţia murind a lăsat întreaga avere poporului Roman, care drept recunoştinţă a instituit sărbătoarea
anuală denumită Accalia. Aceasta este considerată ca fiind cea mai veche divinitate la romani, căci graţie ei l-au avut pe
Romulus şi Remus.
Opinăm că hidronimul Baba Lupa poate fi interpretat ca Bătrâna Lupoaica, totodată opinez că Baba Lupa,
alături de Accalia şi Arcer, sunt trei elemente ale mitului întemeierii Romei.
Este posibil ca şi denumirea oraşului Calafat, în care regăsim radicalul "Cala", pe teritoriul căruia se găseşte
Baba Lupa să-şi aibă rădăcina în mitul roman.
Cala este şi denumirea grecească a cuvântului frumos.
Semnallm că în mitologia indiană Cala se regăseşte în denumirea unei epoci Cali yuga şi a Marii Zeiţe, Kali.
4. Valea Diului
Calafatul este cunoscut în vechime ca Satul din Valea Diului.

Tribul Dioi-trib al dacilor.
M. Eliade (De la Zamolxis la Gengis Han, Bucureşti, 1 980) ne informează că, după Strabon (Istorii, 304, XIl,.
3, 12) dacii se mai numeau Daoi şi că daos este denumirea frigiană a lupului.
Dragonul cu cap de lup este stindardul de luptă al dacilor.
Prin Valea Diului consider că tribul dioilor (lupilor) poate fi localizat în zona Calafat, coroborat şi de celelalte
elemente ale mitului Lupei Accalia.
5.Kila şi Târnim

Istoricul Fazi al Lah Rasid ad Din, în lucrarea Suma Istoriilor, referindu-se la luptele dintre tătari şi români în
1241, arăta că prinţul .Kadar a luat oraşele romanilor (ulakut) Târnim şi K.ila.
Opinăm că oraşele Tâmim şi K.ila sunt Turnu Severin şi Calafat, acesta din qnnă fiind atestat de Dan al-11-lea,
la 5 august 1424, într-o danie făcută mănăstirii Tismana alături de satul Vadul Cumanilor.
6.Mdgura Murta.

Murta (Lumea etruscilor, Bucureşti, 1982, p. 100) era zeiţa etruscă a frumuseţii (Venus a romanilor).
1.Balta Sabalia.
Sabelii (Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti, 1 982, p. 689) - populaţie indo-europeană din Italia,

urmaşii direcţi ai locuitorilor purtători ai culturii Villanova.
8.Castricea - toponim în zona Km. Flv. 765.
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Castricianii (Enciclopedia civilizaţiei romane, p. 1 74) - în armata romană, denumire dată militarilor din trupele
de hotar, care erau cantonaţi în castre.
9Măgura Cucoanei Bătrâne posibil loc sacru dedicat zeiţei Magna Mater.
-

10Mdgura Budei.
Budu - zeu indian.
Budhi (Filosofia indiană în texte, Bucureşti, 197 1 , p. 49) se traduce din limba sanskrită prin minte,
înţelepciune.
1 1 . Măgura Chiesi, posibil loc sacru de la italianul chiesa-biserica sau de la grecescul eklesia care se traduce
prin biserică (Grigore Kesspolas, Metoda limbii greco-romane, p. 79).
12. Balta Hagia - posibil· să derive de la cuvântul grecesc "agios"-sîant.
Făcând aplicaţie principiului identităţii între elemente ale mitului fondării Romei şi elemente geografice ale
zonei Calafat-Desa, putem concluziona că autorii denumirilor sunt romanii, adoratori ai Lupoaicei, elemente care, este
posibil să se fi suprapus peste elemente arhaice ale mitologiei lupului, aparţinând dacilor autohtoni.
HERMENEUTIC CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF SOME TOPONYMS AND HYDRONYMS IN
THE DANUBE VALLEY AREAL - CALAFAT-DESA AREA
Abstract
By using the methods of comparative analysis, and the research of the ancient myths and historiography, the
author attempts at introducing primary information and hermeneutic hypatheses regarding the toponyms and hydronyms
in the Calafat-Desa area.
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Păstrarea, restaurarea si conservarea fondului de carte
,

veche, rară, a Muzeului Olteniei
Cristina Gaşpar-Ghiţescu
Cartea este un obiect fragil mereu supus factorilor distructivi ai vremii. Este nevoie de o adevarată ştiinţă în a o
pistra, a o reface şi a o arăta publicului.
în laboratorul restaurare corp-carte veche, document, al Muzeului Olteniei, numeroase cărţi, periodice sau
documente şi-au reîmprospătat puterea de a înfrunta aceşti factori ai vremii care intervin asupra lor.
Depozitar al unui valoros patrimoniu cultural, Muzeul Olteniei deţine în colecţiile sale si un bogat fond de carte
veche, rari.
Acest fond are o importanţă deosebită cuprinz.â.nd lucrări de interes major pentru istoria culturii naţionale şi
universale precum şi pentru cunoaşterea contribuţiei Olteniei la dezvolterea culturii româneşti.
în ultimele decenii fondul de carte al Muzeului Olteniei s-a îmbogăţit continuu pe de o parte în urma achiziţiilor
curente, iar pe de altă parte ca rezultat a unor însemnate donaţii.
Astfel formată, colecţia de carte veche a Muzeului Olteniei cuprinde peste 1 .000 tipărituri.
Valoarea colecţiei de carte veche, rari, a Muzeului Olteniei este reliefată nu numai de vechimea unui mare
număr de lucrări ci şi de complexitatea tematică a acestora.
Prin urmare în patrimoniul muzeului există un important fond de carte veche a cărui păstrare, conservare,
restaurare reprezintă unul din obiectivele principale ce stă în atenţia colectivului de specialişti.
Conservarea acestei colecţii a ridicat şi ridică probleme dificile dată fiind vechimea multora dintre lucrări, starea
de conservare diferită a acestora, diversitatea suporturilor, cernelurilor şi tehnicilor în care au fost executate.
în activitatea de conservare - restaurare fiecare volum reprezintă un caz de sine stătător, uneori fiecare filă are
particularităţi care trebuie atent examinate.Majoritatea materialelor suport ale bunurilor aflate în p!strare sunt de
provenienţă organică (hârtie, pergament, adezivi, cerneluri, coloranţi, etc.) având caracteristici chimice şi tehnologice
diferite.
Natura organică a suportului papetar a comportat în timp degradări datorate fenomenului natural de îmbătrânire
a componentului principal constituent celuloza cât şi a influenţei factorilor de microclimat: fizici, chimici, biologici.
Pentru depozitarea fondului de carte veche a fost ales un spaţiu, în afara circuitului, fiind izolat de sălile de
expoziţie iar temperatura şi umiditatea sunt relativ constante. Acest spaţiu este orientat spre curtea interioară fapt ce
reduce pătrunderea prafului şi aerului poluat, beneficiază de aerisire periodică şi este departe de conductele de apă şi
canalizare, iar încălzirea este asigurată prin calorifer. Lucrările acestei colecţii sunt aşezate pe rafturi, fie vertical ( cele
foarte bine conservate), fie în şiruri orizontale de 3 casete, care asigură o poziţie relaxată lipsită de tensionări.
Numeroase volume din cadrul colecţiei de carte veche, rară au ajuns în laboratorul de restaurare carte pentru a li
se reda semnificaţia originali pierdută parţial sau estompată în timp şi consolidarea structurii suport.
Pornind de la aspectul strict tehnic, restaurarea defineşte "ansamblul operaţiilor menite să conserve în timp toate
informaţiile conţinute de obiectul luat în studiu". Obiectul se caracterizează prin pluralitate deoarece cartea este alcătuită
din diverse elemente constitutive având valenţe de ordin istoric, artistic, estetic şi tehnic atât al întregului cât si al
fiecărei plrţi.
Restaurarea acestora a permis conservarea şi consolidarea lucrărilor în condiţii normale printr-un. aport minim
de elemente noi şi un respect absolut al elementelor vechi, redevenind sănătoase, solide şi estetice.
O carte conservată este o carte salvată, iar necesitatea restaurării anumitor piese ar trebui să constituie un caz
excepţional. Orice intervenţie de restaurare comportă o modificare, de aceea intervenţia trebuie să fie minimi, să
p!streze un numlr cât mai mare de elemente originale. în restaurare nu 'există reguli fixe cu excepţia principiilor privind
compatibilitatea materialelor, a reversibilităţii acestora şi a conservării p!strând nealterată principala funcţie a cărţii funcţionalitatea.
Varietatea suportului papetar impune o diferenţiere a conservării - restaurării acestora. în cazul tipăriturilor
vechi unde suportul papetar are la bază fibre textile, conservarea - restaurarea acestora se face în condiţii mai facile cu
rezultate foarte bune . Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul tipăriturilor pe suport celulozic (lemn) a cărui rezistenţă în
timp este mai scăzută şi în special a tipăriturilor care prezintă însemnări manuscrise.
Aşadar aceste cărţi au fost supuse mai întâi unui tratament de dezinfecţie cu diferite soluţii, după caz, detenninat
de natura materialului suport. Fiecărui volum i s-a întocmit un dosar de sănătate care conţine : fişa analitică de evidenţă,
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Conservarea şi cercetarea patrimoniului,
obiective prioritare ale activităţii muzeelor craiovene
la începuturile existenţei lor
Camelia Slabu
Creşterea patrimoniului muzeal, păstrarea lui în condiţii optime pentru a-i asigura perenitatea, punerea în
valoare şi introducerea lui în circuitul public au reprezentat preocupările de bază ale instituţiilor muzeale craiovene din
momentul constituirii lor. Astfel Regulamentul de funcţionare al Fundaţiei "Alexandru şi Aristia Aman" constituită din
muzeu, pinacotecă şi bibliotecă la Craiova în decembrie 1 908, adoptat în anul 191 1 , stipula printre altele ca puncte
deosebit de importante: inventarierea patrimoniului în condiţiile de achiziţionare a obiectelor de artă şi a bunurilor
culturale valoroase, mlsurile necesare pentru conservarea şi asigurarea securităţii colecţiilor şi programul de vizitare a
muzeului.
Apelând la documentele de epocă, ne propunem să evidenţiem preocupările colectivelor de muzeografi
craioveni pentru creşterea, cercetarea, valorificarea, conservarea şi inventarierea patrimoniului cultural.
IDtiinţarea instituţiilor muzeale a izvorât aşa cum rezultă din memoriul adresat de profesorul Ştefan Ciuceanu,
prefectului judeţului Dolj în ianuarie 1915, din următoarele consideraţiuni: "Monumentele şi obiectivele antice din
oraşul şi judeţul nostru se dertplnl şi se pierd, nu atât din cauza puterii nimicitoare a timpului, cât mai ales prin
nepriceperea şi neplsarea culpabili a multora faţă de tot ce-i din trecut".1 ln acelaşi material autorul scria: „Câte obiecte
numai din epoca preistorici stau mutilate de proprietarii lor fiindcl nu le puteau preţui însemnltatea documentari, nu
s-�u pierdut ? Un muzeu regional doljean, daci ar exista ar avea frumoasa menire de a împiedica distrugerea mlrturiilor
rimase de la strlmoşi, atrăgând din vreme atenţiunea autorităţilor respective asupra îsemnltăţii monumentului istoric
ameninţat de distrugere şi asupra reparaţiilor preventive pentru întreţinerea lui în buni stare, sau la rigoare achiziţionând
obiectele vechi care rl.spund scopului instituţiunei"2• lncl în acea perioadl, de pionerat a muzeelor craiovene se atrăgea
atenţia asupra pericolului trecerii peste hotare a pieselor cu valoare artistici şi documentari chilimuri vechi, costume
ţlrlneşti, arme, icoane, monede vechi, muzeului revenindu-i menirea de a salva şi pistra tot ce era valoros din creaţia
materiali şi spirituali a poporului romln. "Unui muzeu regional i-ar incumba înalta datorie de a sclpa din ghiarele
înstrlinlrii ceea ce se mai poate salva, fie denunţând autorităţilor în drept pe cei ce abuzeazl de acest comerţ în
dispreţul legilor existente, fie colecţionând pentru sine obiectele antice şi artistice demne de a fi păstrate şi expuse, sau
la rigoare îndemnând pe proprietarii lor să nu le înstrlineze sau daci sunt decişi a se desface de ele cu orice chip să
prefere la cumplrare muzeul regional sau pe acelea ale statului"3• Aceste consideraţii cu privire la menirea muzeului au
stat la baza întregii activitlţi desflşuratl de colectivele de specialişti de-a lungul timpului.
O altl categorie a patrimoniului naţional cltre care şi-a îndreptat atenţia muzeul a fost aceea a aşa-ziselor
"vestigii istorice", conservarea şi expunerea obiectelor preistorice şi istorice având menirea "de a trezi în sufletul
conlocuitorilor noştri din oraş şi judeţ, simţul istoric, adicl un mai viu interes pentru trecutul istoric al ţinuturilor
olteneşti, de a deştepta şi cultiva în toate piturile sociale ca o dogml a existenţei noastre naţionale, cinstirea trecutului şi
prin materialul ce ar expune ar constitui o adeviratl şcoall de patriotism".•
Allturi de preocuparea pentru materialele arheologice şi istorice, iniţiatorii muzeului şi-au îndreptat atenţia şi
spre materialul etnografic: chilimuri vechi olteneşti, costume vechi ţlrlneşti, ceramici, unelte de gospodărie din lemn
etc.

Muzeul regional doljean trebui& sl cuprindl: secţiunea arheologici care era formată din: monumente epigrafice
din epoca daco-romani, antichitlţi j>reistorice, daco-romane, barbare şi româneşti aflate în judeţul Dolj precum şi în
celelalte ţinuturi oltene, antichităţi religioase româneşti, colecţii de documente vechi, de fotografii a monumentelor
vechi, colecţii de medalii româneşti, de monede dacice, greceşti, romane şi româneşti; secţiunea etnografici care va
cuprinde: materialul etnografic aflat prin comunele acestui judeţ: chilimuri vechi olteneşti, costwne vechi ţlrlneşti
artistic lucrate, colecţii de vase (ceramici), de oul încondeiate, de unelte şi obiecte de gospodărie de lemn artistic
sculptate5•
Specialiştii muzeului urmau să contribuie prin activitatea · desflşurată "cu tot ce le stă în putinţl pentru
studierea, colecţionarea şi conservarea monumentelor şi obiectelor istorice şi de artă naţională" conform legii pentru
conservarea şi restaurarea monumentelor istorice din 1913.
Ulterior pe mlsura îmboglţirii ş i dezvoltării colecţiilor ş i a experienţei câştigate de colectivele de muzeografi,
preocupările pentru constituirea, cercetarea, conservarea, restaurarea patrimoniului au dus la elaborarea unor
' Mm.eul Olteniei, anul 1 9 1 S, inv. 446, f. I .
f. 2.
3 Ibidem, [ 4.
• Ibidem, [ S.
5 Ibidem, [ 3
z Ibidem,
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regulamente de funcţionare care aveau la baza lor principii valabile şi azi m act1v1tatea noastră. Astfel statutele
Societăţii "Cercului ştiinţific craiovean" adoptate la 12 decembrie 1 923 precizau astfel direcţiile de activitate pe linia
patrimoniului: "înfiinţarea în oraşul Craiova a unui muzeu de istorie naturală, în primul rând regional, cu următoarele
secţiuni :
a) fizică, chimie, mineralogie, geografie, paleontologie, istorie regională, botanică, zoologie, medicală şi
pedagogică. Secţia pedagogică va cuprinde tot felul de unelte care pot servi ca material didactic.
b) editarea publicaţiilor ştiinţifice.
c) de a aduna, prepara, studia, clasifica, conserva şi expune toate colecţiunile necesare pentru studii şi
cercetă.ri ştiinţifice pentru nevoile învăţământului de toate gradele şi categoriile. Conservarea bunurilor
culturale constituind una din principalele funcţii ale muzeului.
d) Pe lângă muzeu va fi anexată o colecţie de vederi fotografice, una de proiecţie cinematografică şi o
bibliotecă"6•
Dacă adăugăm la aceste consideraţii faptul că încă din deceniul al IX-iea, un grup de intelectuali craioveni au
luat iniţiativa înfiinţării unui muzeu tehnic în Cetatea Băniei, ajungem la concluzia că iniţiatorii înfiinţării muzeelor
craiovene au avut o concepţie largă, modernă, asupra întregului patrimoniu, că ei s-au preocupat de constituirea,
conservarea tuturor categoriilor valoroase ale creaţiei materiale şi spirituale ale poporului nostru'. în acelaşi timp
documentele de constituire şi regulamentele de funcţionare ale primelor instituţii muzeale evidenţiază preocuparea
pentru catalogarea şi inventarierea bunurilor culturale, pentru creşterea colecţiilor prin cercetări, achiziţii, donaţii,
colectări şi transferări precum şi păstrarea acestora în condiţii optime.
Odată cu dezvoltarea muzeului s-a evidenţiat cu tot mai multă putere cerinţa înfiinţării unor colective de
specialişti care să participe Ia activitatea de cercetare, conservare şi valorificare a patrimoniului. Dintre colectivele de
specialişti care au activat de-a lungul anilor pe lângă muzeele craiovene un loc aparte ocupă şi colectivul Institutului de
Arheologie Olteană înfiinţat în anul 1 93 1 şi care avea în vedere realizarea următoarelor obiective:
" l . Să intensifice cercetările şi săpăturile arheologice în Oltenia.
2. Să inventarieze şi să sistematizeze colecţiunile de arheologie din muzeele regionale oltene, inventariind şi
obiectele arheologice de provenienţă olteană ce se află în alte muzee din ţară şi din străinătate sau în colecţiile
particulare. Acest inventar, pe cât va fi posibil, va fi însoţit de schiţe, desene, fotografii şi mulaje.
3. Să inventarieze şi să rânduiască în ordine alfabetică pe judeţe şi în ordine cronologică pe întreaga Oltenie,
toate aşezările preistorice romane, barbare, movile, valuri, drumuri, cetăţi, precum şi locurile unde s-au fl\cut
descoperiri întâmplătoare de obiecte arheologice izolate. Acest inventar se va alcătui, pe de o parte, prin consultarea
întregii bibliografii existente precum şi pe baza colecţiunilor şi săpăturilor.
4. Să întocmească o hartă arheologică pe baza acestor două inventare.
5. Să privegheze şi să ia toate măsurile ca legea Comisiunii monumentelor istorice, în ceea ce priveşte
săpăturile arheologice să fie respectată. Săpăturile nu vor fi fl\cute decât de specialişti autorizaţi ai Comisiunii.
6. Să înainteze anual Comisiunii monumentelor istorice un raport amănunţit asupra întregii sale activităţi.
7. Să publice sub formă de memorii ale institutului studii şi cercetări arheologice privitoare la Oltenia"8•
Actualitatea obiectivelor înscrise în programul ştiinţific al Institutului arheologic oltean, prezenţa unor
specialişti de prestigiu ca: Gr. Florescu, Ion Nestor, Dumitru Tudor, Dumitru Berciu, C. S. Nicolăescu-Plopşor,
conservator general al muzeului doljean, activitatea de cercetare arheologică ca şi manifestările ştiinţifice organizate de
institut, cum ar fi cel de-al doilea congres de arheologie şi numismatică organizat în urmă cu 50 de ani la Craiova,
subliniază odată în plus preocupările instituţiilor muzeale pentru cercetarea ştiinţifică, conservarea şi valorificarea
patrimoniului. Din păcate însă, lipsite de bază materială solidă, de un nwnăr suficient de specialişti, această activitate a
rAmas incompletă în ceea ce priveşte inventarierea bunurilor din patrimoniul cultural, unilaterală în domeniul
restaurării, redusă ca cercetare doar asupra câtorva importante centre arheologice şi monumente istorice de valoare
excepţională.
Am prezentat doar câteva din preocupările primelor colective de muzeografi craioveni pe linia constituirii,
păstrării şi cercetării ştiinţifice a patrimoniului, deoarece numeroase dintre valorile descoperite sau achiziţionate în acea
perioadă fac parte din colecţiile de azi ale Muzeului Olteniei. În contextul în care muzeele au înregistrat în ultimele
decenii creşteri importante în întreaga activitate de cercetare, conservare, restaurare şi valorificare a patrimoniului
cultural naţional, ocrotirea bunurilor culturale devenind astăzi o problemă care preocupă tot mai stăruitor specialiştii din
instituţiile muzeale existente în ţară şi în străinătate.
THE PRESERVATION AND THE STUDY OF THE PATRIMONY OBJECTS.
TOP PRIORITY OBJECTIVES IN THE ACTIVITY OF CRAIOVA MUSEUMS IN THEIR EARLY BEGINNING
Abstract
The author is concemed with the field of activity of museum curators: increasing the number of museum
pieces, their study and the exhibiting and preserving of the patrimony. The author focuscs on the rcgulations of the
museum, most particularly on the preservation and protection of the exhibits against hamiful agents.
6

Actul constitutiv şi statutele Societăţii "Cercul ştiin\ific craiovean", Tipografia "Eminescu" Craiova.
Nicolae P. Romanescu. Despre nevoia de a întocmi muzee comerciale, industriale şi agricole. Cuvântare rostitll in şedin\a deputa\ilor din 12 ianuarie
1 904 . Bucureşti.
• Muzeul Olteniei, document, inv. 9948, f. 2-3.
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