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CONTRIBUŢII

LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC
JUDEŢULUI VRANCEA

Nicolae

AL

HARŢUCHE

,

Zona Vrancei, ţinut cu o veche şi bogată tradiţie istorică, se afirmă
de! la un la an pe multipele planuri ale dezvoltării sale sociale, economice,
,uJturale. Cercetătorii Muzeului de istorie şi etnografie din Focşani adaugă

JX!rnwnent noi şi valoroase contribuţii la cunoaşterea, cumularea şi te
taurizarea unor considerabile valori istorice, etnografice şi de artă din
ul·t•st minunat colţ de străveche vatră românească.
( 'ercetările arheologice efectuate în judeţul Vrancea în ultimul sfert
dL· \ L'ac, au îmbogăţit patrimoniul muzeal şi ştiinţific, concretizindu-se
in existenţa bogatelor şi valoroaselor colecţii ale muzeului vrincean. Re
pt•rtoriul arheologic al judeţului se îmbogăţeşte cu fiecare an datorită
dL•sC'operirii unor noi dovezi materiale, ce datează din epoci şi culturi di
fL·r it('.Rezultatele unor cercetări perieghetice ce aparţin semnatarului
lllt".lor rinduri, cercetări făcute acum aproape trei decenii in jud. Vran
, .,... şi pe care inteţionăm să le prezentăm aici, au menirea să imbogă
\t•asni repertoriul arheologic al judeţului. Cercetările noastre nu au
putut fi valorificate, rămînînd la stadiul de indicaţii. Valorificarea ştiin
\i rtc <"1 deplină se va realiza numai după reluarea cercetărilor în aceste
punde fie prin săpături organizate, fie numai prin sondaje de verificare.
<'a şi in alte cazuri, şi de data aceasta vom prezenta aceste descoperiri
In ordinea alfabetică a localităţilor. Zona la care ne referim este situată
In h;•zinul central al rîurilor Putna, şi Şuşiţa.
1. Cli piceşti, corn. Ţifeşti

Aşe:wrea arheologică se află in raza fostului sat Vităneşti, astăzi
<·u satul Clipiceşti. Punctul unde se află staţiunea este cunoscut
111111. lll&n�«·lt· .. lu Cetăţuie", fiind situat la distanţa de 4 km spre est de
< 'IIJ)II "tii '11 la aproximativ 1 ,5 Km vest de satul Văleni, corn. Străoane,
pco trra�a de• P" malul drept a Suşiţei. Staţiunea arheologică ocupă cele
doul\ por on1orlloril din faţa platoului, izolate de acesta, singura cale de
a<·<·e·. fiind o llmiHi de pdmint in formă de şa, lată de 3 m. care face

h111ouat

N. Harţuche
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legătura dintre platou şi primul promontoriu, numit "Cetăţuia Mare",
de aici se continuă o altă şa care face legătura cu "Cetăţuia mică", si
tuată la aproximativ 40 m, mai spre nord-est de prima. In punctul unde
sînt situate cele două "cetăţi", terasa se retrage mult spre interior, for
mînd un adînc semicerc, care le ocoleşte pe la vest, ele înaintînd doar
puţin spre răsărit, în afara terasei. Atît spre nord, cît şi spre sud am
bele cetăţui sînt izolate de restul terasei de două văi adînci, care merg
pînă la poalele lor, pierzîndu-se în terasa inferioară a Suşiţei. Suprafaţa
fiecărei "cetăţui" este de aproximativ 800-1000 m2• Pantele sînt fonrte
abrupte . şi în general împădurite. Prima informaţie şi cercetare de
suprafaţă am întreprins-o aici în luna februarie 1950 1, iar în 1 952 am
·
efectuat un mic sondaj de control. Incă de attmci ne-am putut da seama
că atît forma terenului, cît şi bogăţia de materiale arheologice aflate la
suprafaţa. solului, ne puneau în faţa unei importante aşezări preistorice.
Cele mai multe materiale au fost adunate de pe "Cetăţuia mare" şi o
fîşie îngustă, de aproximativ 500 m2 de pe marginea platoului. Cetăţuia
mică fiind acoperită cu pădure, materialele arheologice nu se află la
suprafaţa solului. Singurele piese au fost recoltate din şanţul de control
şi dintr-o groapă săpată pentru scoaterea răaăcinii unui copac. Cen mai
mare parte a materialelor din aşezarea de la Clipiceşti-Vităneşti, o for
mează în marea ei majoritate ceramica. Din punct de vedere tipologie,
ceramica din această aşezare aparţine culturii Montoru. Ceramica recol
tată de pe fîşia de teren din spatele primei cetăţi� se încadrează în
faze:e l\'!:onteoru 1 crMonteoru II.
In schimb, materialele recoltate de pe "Cetăţuia mare" dovedesc
că locuirea aici este mai veche, începînd cu faza Monteoru I C:�. Son
dajul executat pe "Cetăţuia mică" (un şariţ de 2 X 0,60 m) ne-a furnizat
ceramica de tip Monteoru asemănătoare cu cea de pe prima cetăţuie. In
groupa din care se scosese rădăcina unui copac, în afară de cioburi mon
teorene a fost găsit şi un fragment de vas cu toartă, ol'namentnt sl�. b
buză cu găuri butoni "au repousse", vas care din punct de vedere tipo
logie aparţine, fie culturii Glina III, fie culturii Cernavoda II - Fol
tcşti II. In afară de ceramica de tip Monteoru, aparţinînd tot acestei
culturi s-au mai găsit următoarele piese : un frecător de piatră, o lingură
de lut, mai multe cuţite curbe de piatră (Krummesser) întregi şi frag
mentare, două fusaiole, piese de silex sau din alte roci care clivează,
oase de animale domestice şi sălbatice, fig. 4 : 2, 3, 8, 9. Sondajul de pe
Cetăţuia mică nu a dus la o rezolvare a situaţiei stratigrafice, deoarece
săpălura a atin'' doar adîncimea de 1,20 m fără a ajunge la pămîntul
steril. Sub stratul vegetal gros de 1 5-20 cm, urmează cel arheologic,
aparţinînd culturii Monteoru. Din această cauză nu a mai fost găsit nici
un fragment ceramic anterior culturii Monteoru. ·Numai o săpătură
completă şi de mai mari proporţii va putea clarifica problemele legate
de existenţa unei locuiri aparţinînd culturii Glina III, sau din perioada
de tranziţie de la neolitic b bronz, respecti\· Cernavoda II
Floteşti II.
-

1 . Informaţie de la locuitorul M. Enoiu din corn. Ţifeşti.

c nntrtbutii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea

Il

2. Foeşani
In urma unei săpături fortuite, executată în vara anului 1958 in
c urteOJ Liceului Unirea, s-au descoperit resturile unui mormînt de in
humaţle 2. Din hn-entarul funerar s-au putut recupera : un vas de lut
nwdclut cu mina şi cîteva fragmente de vase lucrate la roată, din pastă
ele bună C'nlitote, de culoare cenuŞie. Vasul întreg este lucrat din pastă
c·omllnă, d<' culoare brună-cenuşie. Are forma de borcan cu gîtul scurt
�1 huzo puţin răsfrîntă, fig. 4 : 17. Dimensiuni : 11 cm, d.g. 7 cm, d.f.
5,5 rm. Din punct de vedere tipologie, vasul amintit este de certă fac

tur•·, !-armutit'ă, pe cînd cele lucrate la roată, de culoare cenuşie, apar

\in

I'Uiturii carpice. Aşa dar, mormîntul în discuţie aparţine populaţiei

'annate -- este vorba de sarmaţii raxolani - datînd de la începutul
··1'1'. I II c.n.
:l. Valea Brazilor - Panciu

Tn partea de vest a oraşului, la capătul priporului care trece pe

ltr11�:, fostul abator, se ajunge într-o vale adîncă, pe fundul căreia curge

pir iul

Brazi. Pe versantul de vest al văii Brazilor se află schitul ou
nume (distrus la cutremurul din 1940). Pe terasa pîrîului, la nord
•l•• r .. ·.l ul schit se afla o livadă ; aici, la suprafaţa terenului arabil am
l(·hll fragmente ceramice lucrate cu mîna şi la roată, care atestă urmele
· "1' 1 d�l·zt"tri carpice din sec. III e.n. Cu cîţiva zeci de metri mai la
""' d de aşezarea carpică, se află aşezarea feudal-timpurie, din sec. IX
\ •· .n. m:1rcată de asemenea de prezenţa fragmentelor de vase la supra
!.1\.1 -.olului. Fragmentele de vase __:__ borcane feudale timpurii (de tip
Urldtt), sint lucrate la roată şi ornamentate cu benzi de linii incizate şi
·1 �· 11itP, orizontale, 'În val, sub formă de fascicule şi haşuri, fig. 5: 1-9.

" ' ••i11�i

1. Satul Purceleşti, com Boloteşti
., .. ��

La distanţa de 2 Km. spre sud-vest de sat, în marginea şoselei Foc
Vidra se află două movile accentuat aplatisate. Ambele sînt

·

llllllllli funerari preistorici. Unul din aceşti tumuli (cel situat chiar în
111ar;; i nea şoselei) a fost săpat in timpul primului război mondial de o

,., h i pt1 de grenadieri germani, în vederea construirii unui adăpost pentru

11111ni\ii. Cu această ocazie a fost descoperit un mormînt de inhumaţie
'"'' • <>nţin('a un schelet omenesc, ce avea ca inventar funerar: o spadă

·

•'

... ,

-_

irf de lance de fier, precum şi citeva vîrfuri de �ăgeţi de bronz 3•

, . , , ,, . 'nd după im·entarul funerar, mormîntul a aparţinut probabil unui
lup� .. �. r ·.c i t, d a tî nd din sec. V-IV î.e.n. Nu este exclus ca şi celălalt tu

"' ' "

·

,.d•·t·;�njat

să 2parţină aceleaşi epoci.

ln!nrrn:1\iilP şi vasul de ofrandă ne�au fost furnizate de colegul G. Untaru,
P• .. r l;c Liceul Unirea, c'ă�uia ii mulţumim pe această cale.
•1
lnfn••n.t\ii de la I. Neagu din corn. Ţifeşti, care a văzut piesele la preotul
lui .. . ·"' •:•·• 111.1:1, l'C însoţea trupele. Materialele au fost depuse la Muzeul naţional
•l ,, Il•·• · ·"· .. ,.d .. :cu fost văzute de praf. I. Nestor.
·•

, .... � ......

N. Harţuche
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5. Satu Nou - Panciu
La distanţa de 4 Km, sud-est de aşezarea de la Vităneşti şi 2 Km.
sud-vest de oraşul Panciu, pe terasa de pe malul sting al rîului Suşiţa se
află o altă mare aşezare monteoreană. Atit pe cetăţuie, căreia localnicii
îi spuneau "Titila' cit şi pe marginea terasei, în punctele via I.A.S. Pan
ciu, la sud de fabrica de spirt şi "ograda popa Roată", se găseşte la
suprafaţa solului arabil fragmente ceramice, obiecte de piatră, de silex,
şi de os, fig.

4

: 1, 4, 6, 7, 10, 11 ; 3, 2, 1. Ca şi la Vităneşti, ceramica

aparţinînd culturii Monteoru cuprinde atit faza I cît şi II. Spre deose
bire de prima aşezare, unde cele mai vechi urme aparţin fazei 1 C3, la

Satu Nou, atît in zona "ograda popa Roată", cit şi pe marginea terasei
din via I.A.S., la nord de priporul lui Arghir Roată, au apărut şi cîteva

fragmente de vase 1 C4• Cantitatea mare de fragmente găsite în această
zonă dovedeşte că aşezarea a fost locuită încă din fazele cele mai vechi
şi pînă la sfîrşitul evoluţiei culturii

Monteoru.

Fragmentele de

vase

Monteoru I C4 sint o dovadă sigură a existeneţi acestei faze şi in Mol
dova. In punctul "ograda popa Roată" s-a găsit şi un fragment de vas,
lucrat cu mîna, de pastă foarte fină, de culoare cenuşie, ornamentat cu
linii orizontale, oblice, sau în formă de arc in ogivă realizat prin impri
mare, cu rotiţa zimţată, fig. 1 : 1. Fragmentul aparţine culturii Precu
cuteni. Dintre materialele monteorene găsite la Satu Nou mai fac parte :
o rişniţă de mină, lucrată din piatră de rîu de dimensiuni mari, două
frecătoare, mai multe fragmente de topoare cu gaură de înmănuşare,
o daltă de piatră lungă de 15 cm, patru cuţite curbe de piatră întregi şi
fragmentate, fig. 4 : 1, 6, 7, 10. Din categoria obiectelor de os fac parte
două ace de os, un colţ de mistreţ, o cataramă de os cu gaură centrală,
de tipul celor aparţinînd populaţiei de stepă (cu diametru! de 4,5 cm).
Pe panta de est a cetăţuiei, intr-o surpătură de mal s-a găsit o vatră
alunecată în direcţia vest-est ; în apropierea acesteia s-a găsit un frag
ment de "căţel de vatră' (feuerbok). Dată fiind prezenţa unoF dovezi
materiale precucuteniene, cit şi a existenţei celei mai vechi faze (I c")
a culturii Monteoru în această aşezare, considerăm oportună executarea
unei cercetări de verificare.
6. Sirbi, corn. Ţifeşti
In partea de nord-vest a satului Sîrbi, inainte de a cobori priporul
spre Clipiceşti, in via C.A.P. Sirbi, pe suprafaţa de teren desfundată şi
apoi plantată cu vie, in 1959, am găsit la suprafaţa solului fragmente

de vase aparţinînd culturii Monteoru (fazele 1 C2-I a), precum şi perioa
dei timpurii a epocii feudale, sec. IX-XI e.n., cultura Dridu. Cele două
aşezări sînt situate pe platoul de pe malul sting al riului Putna.
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7. Corn. Ţifeşti, punctul "la pripor".

In partea stîngă a şoselei Ţifeşti-Satu Nou, la punctul numit "prl
porul din spre Sărăţeanu", situat la 2 km spre est de magazinul sătesc
din Ţifeşti-Oleşeşti, pe marginea platoului, se află o aşezare de tip Mon
teoru. In raport de aşezarea de la Vităneşti aşezarea de la pripor se
află la aproximativ 6 Km. spre sud. Pe o adîncime de 40-50 m spre
vest de marginea terasei, la suprafaţa solului, plantat cu vie se găsesc
fragmente ceramice aparţinînd culturii Monteoru. Această aşezare se
pare a fi mult mai restrînsă, în comparaţie cu cele de la Vităneşti şi
Sa tu-Nou.
Ceramica de la punctul "pripor" este îngrijit lucrată, avînd culoarea
cenuşie, cu pete gălbui-castanii. Spre deosebire de celelalte două aşe
zări amintite, aici întîlnim ceşti prevăzute pe linia de curbură a toartei
cu mici proeminenţe conice sau tronconice fig. 1 : 13-15. Buza ceştii şi
marginile toartei sînt ornamentate la unele exemplare cu mici impre
siuni, iar suprafaţa toartei este decorată, începînd de la baza proeminen
ţei conice şi pînă la baza toartei cu o linie în zig-zag, dispusă vertical,
realizată cu impresiuni asemănătoare celor executate cu pieptenul. Pe
alte vase, un asemenea ornament (zig-zagul) este executat pe umărul
\'asului, fig. 1 : 9. Ceştile cu proeminenţe conice sau tronconice pe umăr
reprezintă o etapă de trecere de la faza I c" la I C3. In afară de formele
,
de vase amintite, la punctul pripor au mai fost găsite şi fragmente tipice
fazelor I C 3 şi I C2. Avînd în vedere raritatea vaselor ornamentate cu
proeminenţe pe toartă, care ar putea constitui un facies local al culturii
Monteoru, nu este lipsită de interes efectuarea săpăturii de control în
ac·eastă aşezare.

8. Corn. Vidra
In partea de est a comunei Vidra, la circa 1 Km distanţă de clă
direa Consiliului Popular (fostul Sfat Popular al raionului Vrancea),
111 partea stîngă a şoselei Vidra-Vizantea, la punctul numit "izvorul de
la C'Onductă", în vara anului 1959, cu ocazia lucrărilor pentru captarea
unui izvor, au fost găsite mai multe vase ceramice lucrate cu mîna"·
!Tnul din aceste vase conţinea pămînt şi oase omeneşti calcinate, fiind
dt•r·i o urnă funerară, iar celelalte vase avind rolul de ofrandă. După
dimensiunea unor resturi de oase cremate, mormîntul a aparţinut unui
• opil. Din punct de vedere tipologie şi cultural mormîntul aparţine cul
tlrrii Monteoru, faza I C2. Urna este modelată dintr-o pastă de calitate
lnr ..rioară, de culoare cărămizie. Vasul este ornamentat pe buză cu pas
Ilie• uplicate, iar pe linia de maximă rotunjime a corpului are benzi
r .. rmute din cite trei linii paralele in relief, dispuse în zig-zag.
< ·u ocazia cercetării de suprafaţă intreprinsă de noi in iunie 1959

In nn•astă zonă, am constatat că mormintul se afla in cadrul unei aşezări
i

.•

.1 •· ,.",

Inrormaţiile şi materialul
c·alde mulţumiri.

primite

de

la

F.

Tane

din

Brăila,

căruia

li

N. Harţuche
care din cauza numeroaselor izvoare ce există aiCI a alunecat în direcţia
sud-est. Urna a fost acoperită cu un pachet de pietre de rîu. Aşezarea
se află pe un bot de deal care predomină valea din apropiere, avînd
un singur nivel de locuire, aparţinînd fazei I C2 a culturii Monteoru.
La distanţa de 50 m spre sud de acest deal, în dreapta şoselei, se
află un al doilea bot de deal, la suprafaţa căruia se găsesc cioburi de
vase monteorene (I C2), precum şi fragmente de vase lucrate din pastă
de culoare cenu!iie, lucrată la roată, de factură carpo-dacică din sec.
III e.n.
Materialele descoperite aici se aflau depuse la sfatul popular al
raionului Vrancea, aflîndu-se în grija secretarului de atunci, F. Ţane.

Aşa cum a reieşit din articolul nostru, am făcut o sumară revizuire
şi expunere a materialelor de interes arheologic rezultate din cercetări
de suprafaţă. Din motive lesne de înţeles ne-am oprit la identificarea
materialului cu ajutorul studiului tipologie. Dacă datele obţinute sint
incomplete, cercetarea aşezărilor prin efectuarea de săpături metodice,
în care să se urmărească studiul stratigrafic, va aduce cu sine descope
riri şi concluzii interesante sub aspect ştiinţific.
Deocamdată acest articol şi-a îndeplinit credem, rolul pentru care
a fost întocmit: completarea cu noi puncte a repertoriului arheologic al
Vrancei şi punerea în circuit ştiinţific al puţinelor materiale recoltate
din punctele cercetate.

RESUME
Dans cet article l 'auteur presente les res ult ats de certaines recherches de
terrain antreprises entre 1950r-1952 et en 1959 dans le departement de Vrancea,
la zone moyenn e des rivieres Putna et Suşiţa. A cette occas.ion on a decouvert

plusieurs lieux d'interet qui comprennent des etablissement et des tombes apparte
nant ă des epoques cLiffe.rentes.

La determiootion chronologique et culturelle est faite exol.Jusirvement d'apres
tipologique des materiaux, des la ceramique surtout. La plus ancienne
preuve materielle decouverte dans la zone rappelee ci-dessus appartient a la
civilisation Precuruteni (â Satu Nou - Pandu), viennent ensuite plusieurs et:abli-

l'etude

ssements de 'l'âge du bronze, de la oivilisation Monteoru.

·

Il y a un seul cas, L'etablissement de V it ă n eşti - Clipiceşti, ou on a trouve
un fragment de vase, orne avec des trous - boutons (la technique au
reposusse) vase qui peut etre 2. ttr i bue â la cul ture Glina III. mais encore plus
sClrement, â celle de type
.
Cernavoda II - FoJteşti Il, repre.sente la mn de la
p eriod e de transition du neolithique au bronze.
aussi

loin, l'etude prese� te une decouverte attribuee probablemen.t, â la
des scythes (V-e - !V-e a,n,e,). Il s'ensui te une tombe sarmathe du
Ili-e siecle n.e. (de Focşani) et l ' e tude fin[t avec la pr esenta tio n de deus etubl is
sements feodaux ancien s de type Dridu (IX-e - XI-e siecles) de Sîrbi-Tifeşti et
de Panciu, Valea B razilor. L'auter a voulu en p remier !ieu, par cet al'ticle,
apporter sa contribution a l'enrichissement du repertoire archeologique du depar
tement, justifiant, en meme temps, les futures recherche s systematiques qui vont
commencer dan.s �ert:lins lieux, de meme que la valorification sdentifique des
Plus

population

materiaux decouverts.

!
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EXPLICATION DES FIGURES
f'lo. 1. fo'rngments ceramiques, culture Monteoru, decouverts dans les etablls
arnwnta !It• Vll/tneşti, Satu Nou et Tifeşti.
Nou.

f'IQ, 2. 1-'rogments ceramiques culture Monteoru, decouverts â Vităneşti et Satu
,..lo. J. 1-'rogments ceramiques, culture Monteoru, decouverts â Satu Nou.

�"•u 4 1-11 pieces en silex, pierre, os et fusaiole en glaive decouvertes â Vi
IAnrtll, " ' Sntu Nou, culture Monteoru. 17 vases sarmathes decouverts a Focşani.

1-'lu. 5. 1-2 vase pour les fruits et tasse carpique; 3-9 fragments de vases
•l•· tn�r l>rldu, decouverts â Valea Brazilor - Panciu.
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CONTRIBUŢII LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL
.JUDEŢULUI VRANCEA - DESCOPERIRI NEO-ENEOLITICE
Victor BOBI

Prin poziţia sa geografică judeţul Vrancea,
situat în sud-vestul
\l"ldovei la curbura exterioară a Carpaţilor, în bazinul rîului Putna,
••ll'-'tituie o punte de legătură între cele trei provincii româneşti - Mol
d· 1\ a, Muntenia şi Transilvania. El se mărgineşte la nord cu judeţul
"·'' :n1, la nord-est cu judeţul Vaslui, la est cu judeţul Galaţi, la nord
, . 1 ,.u judeţu l Brăila, la sud şi sud-vest cu Buzău şi la vest cu jude1111 Covasna.i
·

Relieful judeţului este variat, incluzînd cele trei trepte principale
munţi, dealuri, cîmpii - şi brăzdat de o reţea de ape, fapt ce a favo
rllat condiţii deosebit de favorabile continuităţii de locuire a omului
l11d1 din paleolitic ca de pildă, clima temperat continentală,
relieful
\ ariat de cîmpie,
deal şi munte, fertilitatea solului, izvoare de apă,
piarnînt, sare, vînat, pescuit, lemn de construcţie şi de foc, ca şi exis
l«'nta lutului necesar industriei olăritului etc.

Activitatea arheologică în judeţul Vrancea este cunoscută din anul
:! înce
pute de către marele istoric şi arheolog Vasile Pârvan şi continuate de
\'ladimir Dumitrescu de la Muzeul Naţional de Antichităţi. Au urmat
;rpoi cercetările de la Vîrţeşcoi 3 unde s-au făcut primele descoperiri
··arpice în România între anii 1926-1927-1929 de către Grigore Ani
tescu la îndemnul prof. O. Tafrali de la Universitatea din Iaşi. Noi cer1 !126 cînd s-au efectuat primele săpături arheologice la Bonţeşti

1 H. Grumăzescu, Ioana Ştefănescu - Judeţele Patriei - "Judeţul Vrancea"
Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 7.
2 H. Metaxa - IN MEMORIAM - Bucureti, 1928, Extras din "Arhiva pentru
şlinţă şi Reformă socială" - revista Institutului Social Român, anul VII, Nr. 3-4,
1928, p. 49 (Ultimul şantier de săpături inaugurat personal de V. Pirvan la Bon
trşti, jud. Putna - septembrie 1'926) .
VI. Dumitrescu - LA STATWN PREHISTORIQUE DE BONŢEŞTI - DA
CIA - III-IV - 1927-1932, Bucureşti, 1933, p. 88-114.
3 Gr. Aniţescu, Noi achiziţii ale Muzeului de Antichităţi Iaşi, Arta şi Arheo
logia, II, p. 13-21, 1929 ; I. L. Neagu, Noi Achiziţii ale Muzeului de Anttchităţt
laşi, Arta şi Arheologia III, 5�, 1930, p. 45-51.
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cetări de suprafaţă au fost efectuate în zona satului Vîrteşcoi în 1956
cînd a fost identificată şi aşezarea carpică."
O nouă descoperire eneolitică a fost făcută in anul 1930 la Dom

neşti Sat 5 în punctul numit "Cetăţuia", situat la o mică distanţă de albia
Siretului unde s-a identificat un vas pictat de formă antropomorfă apar
ţinînd culturii Cucuteni faza A.
După o întrerupere de aproape 30 de ani cercetările
arheologice
s-au reluat. Continuîndu-se tradiţiile unor înaintaşi de seamă în cer
cetările
privind istoria veche a acestor meleaguri, colectivul Muzeului
de istorie Focşani cu sprijinul tot mai larg de care s-a bucurat din par
tea organelor locale a iniţiat numeroase cercetări de suprafaţă, sondaje
şi săpături arheologice care au dus la o lărgire considerabilă a cunoştin
ţelor şi datelor privind trecutul istoric al judeţului Vrancea. Astfel, in
1956
anul 1955 au început săpăturile de Bîrseşti 6, iar în anii
şi 1957 cele de la Bonţeşti 7, Pădureni 8, şi în 1959 cele de la
După
această
dată,
an
de
an
cercetările
Tifeşti9.
arheologice
au fost intensificate. A urmat cercetarea aşezării de la Tercheşti to,
apoi cele de la Mănăstioara-Fitioneşti 11, Cîndeşti 12, Dragosloveni n,
4 Gh. Bichir - Descoperiri carpice în
s Emil Coliu, O nouă descoperire în

regiunea Galaţi, Danubius, 1. p. 115.
domeniul ceramicii pictate din Moldova

de Jos, "Milcovia" , anul IV, 1933, vol. I-11, p. 33.
1; s. Morintz, Săpăturile de la Bîrseşti, Materiale, III, p. 219 şi urm. ; Mate

riale, V, p. 355 şi urm. ; Materiale VI, p. 231 şi urmă. ; Materiale VII, p. 201 şi urmă.
idem, Dacia, N.S., I, 1957, p. 117-132.
7 Gh. Bichir - Raport asupra cercetărilor de la Bonţeşti, Materiale, vol. II,
p. 257.
Săpăturile de la Pădureni, Materiale, vol. VI,
a s. Morintz şi Gh. Bichir
p. 487.
!J S. Morintz şi N. Harţuche, Săpăturile de la Tifeşti, Materiale, vol. VIII,
p. 525.
10 Marilena Florescu şi Gh. Constantinescu, Cercetările arheologice din aşe
zarea din epoca bronzului cultura Monteoru de la Tercheşti, SCIV XVIII, Nr. 2,
1967, p. 285.
H M. Florescu şi Gh. Constantinescu, "Aşezarea din epoca bronzului de la
mănăstioara-Fitioneşti, Danubius I, 1967, p. 61. Cu ocazia săpăturilor arheologice
de la Mănăstioara-Fitioneşti au fost identificate trei nivele de locuire : un nivel
neolitic, Monteoru şi La Teme.
12 Staţiunea de la Cîndeşti se găseşte în marginea de nord-vest a satului
Clndeşti, comuna Dumbrăveni. Aşezare complexă constituită dintr-un nucleu cen
tral - cetăţuia şi aşezări ce gravitează în jurul ei, şi necropola adiacentă lor, apar
ţinlnd epocii bronzului - cultura Monteoru. De asemenea, atît pe Cetăţuie cit şi pe
necropolă au fost identificate urmele unei aşezări geto-dacice - secolul II. î.e.n.
Un deosebit interes îl prezintă necropola din epoca bronzului cultura Monteoru,
unde plnd In anul 1979, au fost cercetate 550 morminte de inhumaţie şi incineraţie.
Primele informaţii despre aşezarea de la Cîndeşti au fost date de Gh. Constan
tinescu. I n anul 1962, au început săpăturile sistematice pe cetăţuie de către un colec
tiv format din M. Florescu de la Institutul de Istorie şi Arheologie Iaşi, Gh. Con
stantinescu şi Victor Nămoloşanu de la Muzeul judeţean de istorie şi etnografie
F'ocşani. In perioad a 1965-1969 din partea Muzeului a pa:rticipat A. Iţcus, iar
din 1970 pinii In prezent Victor Bobi.
13 Maria Comşa şi Gh. Constantinescu. Depozitul de unelte şi arme din epoca
feudală timpurie descoperit la Dragosloveni - Vrancea, SCIV, 3 tom 20, p. 425,
1969.
-

•
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:\IMiincşti 11, Iugani 15, Oreavu 16, Cîmpeneanca 17, Pufeşti
llumoc-ea 1!1, Adjudul-Vechi 2°, Coroteni 21 şi Palan<:!a �2•

tR,

Lespezi

Din cercetările de suprafaţă efectuate, o bună parte au fost valo
din
r�fll"ute atît de colectivul muzeului nostru, cît şi de alţi cercetători
.. rara judeţului Vrancea 23.

Astfel in ultim ii ani au intrat în colecţiile

muzeului

numeroa se

!r·:aurc monetare şi de podoabă, printre care enumerăm pe cele des co
Focşani 28,
pc·lile la Dumbrăveni 2", Răcoasa 25, Bo nţeşti 26, Cîrligele 27,
14 Staţiune complexă, constituită dintr-o aşezare şi necropolă din sec. IV e.n.
n�czarea aparţinînd feudalismului timpuriu (Sec. IX-X). Sondajul de salvare a
, , ,., efectuat de Victor Bobi incepind din anul 1972 şi continuat in 1974, cu care
1,.·11.-j au fost salvate un număr de cinci morminte de inhumaţie cu un bogat
1nvr•ntar. Material sub tipar.
15 Aşezare şi necropolă din sec. IV e.n. ln vara anilor 1974 şi 1976 Victor Bobi
" Intreprins un sondaj de salvare, identificînd un număr de 15 morminte de inhu
mnlil'. Material sub tipar.
w In anul 1975, 1. Mitrea a intreprins săpături de salvare in aşezarea din sec.
1\' -VII de Ia Oreavu. Material sub tipar.
17 1. Mitrea şi V. Nămoloşanu, Cercetări arheologice in aşezarea de la Cimpe
,".nnca, SCS seria istorie-filologie, p. 61, 1977, Bacău.
IH M. Florescu, Mircea Nicu, Gh. Rădulescu, Cîteva date referitoare la fazele
llr:ll ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Pufeştt, in MEMORIA
.-\:'-:TIQITATIS III, p. 1 57, 1971.
1!1
Ion Mitrea, Săpături de salvare în aşezarea prefeudală de la Lespezi-Ho
"'"n•a. Carpica 1976, p. 1 83.
��· Al. Artimon, Contribuţii arheologice la istoria Adjudului (Sec. XIV-XVII),
c 'nrpica, p. 235, 1976.
�1 Sondaj de salvare început în anul 1977 de V. Bobi şi A. Paragină în Sta
II•IIH'a arheologică Coroteni, comuna Slobozia Bradului, descoperită în anul 1972,
1" ocazia unor cercetări de suprafaţă întreprinse de V. Nămoloşanu şi V. Bobi.
Este o statiune complexă compusă din mai multe aşezări, începînd cu epoca
''l'll - eneolitică, cultura Budeşti, Boian - faza Bolintin eanu, epoca bronzului,
1 ultura Monteoru, cultura Noua, sec.
IV e.n. - sec. VI e.n. ŞI_ secolele XV-XVI e.n.
c ·u ocazia cercetărilor din
anul 1978, au fost descoperite şi două morminte de
lnhumaţie, unul din epoca bronzului - cultura Monteoru faza I c 2 şi un mormînt
npnrtinînd probabil sec. VI e.n. fără i nventar.
�2 Sondaj de salvare inceput în anul 1978 de Victor Bobi în punctul ,.Titir"
urale au fost identificate trei niveluri de locuire primul aparţinînd epocii eneolitice
··u nspect Aldeni II, al doilea epocii bronzului cultura Monteoru şi ultimul nivel
&:do-dacic.
23 N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita, M. Zaharia - Aşezări din Moldova de
I<J Paleolitic pînă în sec. XVIII, Bucureşti, 1970, Ed. Academiei R.S.R.
- M. Brudiu, Cercetări perieghetice în sudul Moldovei, Materiale, voi. IX,
1' 511, Bucureşti, 1970.
- M. Florescu şi Viorel Căpitanu, Cercetări arheologice de suprafaţă în jude
rul Bacău, Arheologia Moldovei, VI, 1969, p. 214.
2lo Const. Preda şi Gh. Constantinescu, Getii dintre Siretul inferior şi riul
lluzău în lumina descoperirii monetare de la Dumbrăveni (jud. Vrancea) S.C.N.
Vot. IV, Ed. Academiei R.S.R., p. 21.
25 Idem, p. 29.
26 Gh. Constantinescu şi H. Boss, Descoperiri monetare în raionul Focş ani şi
imprejurimi, S.C.N. 1, p. 469, 1957.
27 Idem.
28 ldem.
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Mănăstioara-Fitioneştr29, Bordeşti 30, Clipiceşti 31, sau monedele descope
rite dispersat şi cu deosebită valoare, cum sint cele de la Voloşcani 32,
Sihlea 33, etc.
Rezultatele acestor cercetări, au dus la îmbogăţirea considerabilă a
patrimoniului muzeal.
Considerăm că aceste descoperiri arheologice incluse pe harta jude
ţului Vrancea aduc o contribuţie la cunoaşterea civilizaţiei străvechi şi
vechi din ţara noastră, iar prezentul repertoriu în care este
cuprinsă
numai perioada neo-eneolitică, sint incluse un număr de 37 aşezări, pe
localităţi în ordine alfabetică şi descrise în formă rezumativă, indicin
du-se cultura incadrarea cronologică şi bibliografia existentă, va deveni
un instrument de informare pentru toţi care doresc să cunoască mai
temeinic această epocă a istoriei locale.
Realizarea acestei părţi a repertoriului este o datorie şi un inceput
pentru repertoriul general al judeţului Vrancea la care se lucrează in
prezent şi credem că va contribui la completarea repertoriului arheo
logic al României.
1. ANDREIAŞU DE JOS, corn. Andreiaşu de Jos
La circa 25 km nord-vest de Odobeşti, pe şoseaua Odobeşti-Butu
coasa-Nereju se află satul Andreiaşu de Jos. In partea de sud-vest a
satului pe un bot de deal, ce dă aspectul unei cetăţui a fost descoperit
un topor-ciocan cu gaură de înmănuşare. Cele citeva fragmente cera
mice, foarte corodate şi atipice adunate, ar putea indica existenţa unei
aşezări neolitice, eventual de tip Cucuteni, fază neprecizată.
Cercetare Victor Bobi, octombrie 197 1.
2. ANGHELEŞTI, corn Rugineşti 3t,
"La cetate". In marginea de vest a satului Angheleşti se află un pro
montoriu cu aspect de cetăţuie, avînd laturile dinspre nord-sud
greu
accesibile, iar in partea de sud-vest se află un şanţ de apărare pe care
localnicii îl folosesc ca drum de acces pînă pe platoul Cetăţuii. Pe su
prafaţa Cetăţui, în urma unor defrişări de copaci au fost scoase la supra29 Victor Bobi, Tezaurul monetar roman de la Mănăstioara - Fitioneşti Vrancea, Carpica, 1976, p. 121.
30 Gh. Constantinescu, Un tezaur de denari romani, descoperit la Bordeşti

Vrancea (sub tipar)
31 1. Mitrea, Un nou tezaur de tetradrahme thasiene şi podoabe dacice de
argint descoperit în Moldova, SCIV tom. 23, 1972, p. 641.
32 A. Paragină, O monedă de tipul Crişeni - Berchieşi, descoperită la Ireşti
Vrancea (sub tipar).
aa Maria Chiţescu şi Victor Bobi, O monedă inedită emisă de oraşul Histria în
timpul lui Caracalla, SCIV, 1 , 24, 1973, p. 131.
34 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, op. citat. p, 358 ; M. Flo
rescu şi Viorel Căpitanu, op. citat., p. 214.
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fa\u numeroase fragmente ceramice din pastă cărămizie. După aspectul
••·ramicii presupunem că este vorba de o aşezare neolitică. Cioburile fiind
foarte corodate nu putem preciza faza din care fac parte.
Cercetare Victor Bobi, mai 1971.
3. BECIU, corn Vîrteşcoi
Localitatea este situată la nord-vest de Odobeşti pe şoseaua Odo
ht·�ti-Mera. ln vatra satului Beciu, pe o terasă medie, situată în partea
drl'aptă a rîului Milcov, ce coboară spre acest riu, se găseşte material
.1rhcologic din epoca neolitică şi epoca bronzului, cultura Monteoru. Din
c•l mai semnificativ material neolitic descoperit se află un mîner de
•apuc, de formă discoidală, decorat tricrom şi două percutoare de silex.
1 >upă formă şi decorul de pe mînerul de capac -credem că este vorba de
,, a�ezare cucuteniană, faza Cucuteni A.
Cercetare Victor Bobi, iulie 1972.
•

4. BICHEŞTI, corn Bogheşti 35
In partea estică a satului Bicheşti, pe terasa medie a Dealului Pie

troasa, se află o aşezare arheologică. Fragmentele ceramice identificate

11id sînt foarte corodate, dar după formă şi pastă ar putea indica prezenţa

unei aşezări neolitice, probabil neolitice tîrzii, cultura Cucuteni,
fază
rll'precizată.
Cercetare Victor Bobi, iulie 1973.
5. BIRSEŞTI, corn. Bîrseşti 36

Punctul "Gogoi". La circa 1 km spre vest de satul Bîrseşti, la punctul
numit "Gogoi" se află un bot de deal avînd forma unei terase medii,
'i-au descoperit fragmente ceramice din epoca neolitică, aparţinînd cul
turii Oriş.
Cercetare Victor Bobi, august 1970.
6. BORDEŞTI, corn. Bordeşti
In punctul numit de localnici "Eforie Coastă", situat în partea sudică

a satului, în imediata apropiere a Şcolii generale, se află o terasă joasă

unde localnicii au folosit terenul pentru cărămidărie.
Printre numeroasele fragmente ceramice neolitice, cultura Cucu
teni, fază neprecizată a fost găsit şi un topor plat de formă trapezoi
dală din gresie.
Cercetare V. Bobi şi Gh. Constantinescu, august 1970.
35

36

Marlena Florescu şi Viorel Căpitanu, op. citat. p. 267.
S. Morintz, op. citat, vol. III, p. 219.
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7. BUDEŞTI, corn. Coteşti
In vatra satului, punctul "Vălărie", la circa 300 m sud-vest de lo
cuinţa lui Toma Arsene se află o movilă cu o terasă de circa 100 m2. Pe
suprafaţa acestei movile s-au descoperit mai multe fragmente ceramice,
unele arse pînă la roşu, chirpic vatră, pietre şi rîşniţe. După forma şi
tehnica ceramicii, credem că este vorba de o aşezare neolitică, aparţi
nînd culturii Cucuteni fază neprecizată.
Cercetare V. Bobi, mai 1 970.
8. CAIATA, corn. Sihlea
Punctul "Movila Mică". In extremitatea sudică a satului Caiata, î n
punctul numit de localnici Movila Mică c e s e află în mij locul unei vi
roage există urmele unei aşezări sub forma unei măgure înalte de circa
15 m şi cu un diametru de circa 100 m.

La suprafaţa platoului s-au descoperit mai multe fragmente cera
micc arse pînă la roşu, fragmente de chirpic şi vatră. După aspectul
ceramicii, care este foarte corodată credem că avem de-a face cu o
aşezare aparţinînd epocii neolitice, cultura Cucuteni, fază neprecizată.
Informare O. Ionescu - Cercetare V. Bobi, 1971-1972
9.

CIMPURI,

corn.

Cîmpuri

a) In punctul "Formozeşti", pe terasa medie a Suşiţei se află o
aşezare neolitică, cultura Cucuteni, fază neprecizată şi epocii bronzului,
cultura Monteoru.
Cercetare V. Bobi, 197 1.
b) Pe terasa stîngă a Suşiţei, la circa 1 km nord-vest de casa memo

ri a l ă Ion Roată 1se află un bot de deal, a cărui terasă se întinde spre

nord-est, avînd o suprafaţă de circa 3 ha. Fragmentele ceramice culese
de pe suprafaţa solului sînt foarte corodate şi au în compoziţie multe
pietricele, cioburi pisate şi barbotină. Unele sînt arse pînă la roşu, altele
au o culoare gri-albăstruie. După formă şi compoziţie credem că este
vorba de o aşezare neolitică.
Cercetare V. Bobi, 1972

10.

CINDEŞTI,

corn.

Dumbrăveni

a) Punctul "Coasta Rublei". La intrarea dinspre sud-vest în satul
Cîndeşti, în partea dreaptă a şoselei, se află mai multe terase, d�
părţite prin cursuri de apă (mici pîrîiaşe) cu o largă deschidere spre
37 M. Brudiu, op. citat, p. 511.
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• •• h·l•• D1·agosloveni,

etc. Una din aceste terase situată în marginea
satului Cîndeşti, pe malul drept al rîului Rîmna, la o lati• · d • n�" de circa 50 m de albia rîului, se află punctul numit de iocalnicl
( 'ou·.tu Rublei". In partea de nord-vest a terasei se află un adăpost
. r • • ral format din unele ridicături deluroase, iar după acest adăpost,
� ;. J u l este abrupt, datorită scurgerilor unor cursuri de apă. Pe această
, , . , ; • ··<'• s-a identificat un bogat material arheologic, ce denotă urmele
" ' ' i locuiri din neoliticul vechi, cultura Criş. S-au cules de la supra
1 1 0 1 �olului numeroase fragmente ceramice de culoare gri, cu decor
. · wi ;at, în spic de grîu, un topor în formă de calapod în curs de fini1 1 4 ' , aşchii din piatră şi silex. Se remarcă un răzuitor din silex brun
,_ .i l l > u i , fragmente de vatră şi chirpic.

n i l • f1 u

. . .

·

•

.

Cercetare Gh. Constantinescu şi V. Bobi 1960

b) Punctul "Curături" :Js. In partea sudică a comunei Cîndeşti, la
p t l n ctul numit Curături, situat pe partea stîngă a şoselei Cîndeşti
l lordeşti, unde s-a construit o Casă de apă, am identifi'cat pe malul
resturi de cultură aparţinînd unei aşezări neolitice mij
l · w i i - Cultura Boian - faza Giuleşti. Cu acest prilej am strîns un
n 1 1 m eros material arheologic constînd din aşchii din piatră şi silex,
• • '!'amică şi fragmente de chirpic.
< � n P i săpături

In anul 1 9 72, luna august, am întreprins un sondaj de salvare cu
;are prilej s-a descoperit un atelier de prelucrare a uneltelor din silex
�i piatră. Au fost identificate numeroase unelte de piatră şi silex. De
asemenea, un bogat material ceramic, printre care şi două vase in
tregibile.

•

Cercetare V. Bobi, mai 1 9 7 1 , Sondaj informativ august 1972
c) Punctul "Domneasca". Situat în vatra satului, în partea dreaptă
şoselei Dumbrăveni-Bordeşti, la circa 1 km de şosea. Aşezarea are
forma unei măgure înalte de cîţiva metri şi cu diametru! de circa
2000 metri. Cercetînd locul descoperirii unui tezaur medieval, au ieşit
la iveală şi urme de locuire ce ne indică prin aspectul lor tipologie
existenţa unei aşezări neolitice de tip Cucuteni, faza A.
Cercetare V. Bobi, mai 1972

a

1 1 . COROTENI, com. Slobozia-Bradului 39
Punctul "Sediul C.A.P.". ln spatele sediului C.A.P. Slobozia-Bra
dului, satul Coroteni, în dreapta şi de-a lungul rîului Vărzaru, se află
mai multe terase avînd forma unor boturi de deal, unde s-au identificat
numeroase fragmente ceramice de pe platourile teraselor din apropierea
C.A.P. Slobozia-Bradului. Din materialul adunat putem confirma că
38 Vi ctor Bobi, Un atelier de prelucrare a sile:rului şi pietrei aparţintnd cul
turii Boian, descoperit la Cîndeşti-Vrancea, "Anuarul muzeului judeţean Vrancea, 1 "

39 Idem, nota 2 1 .
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avem de-a face cu o aşezare neolitică, fază neprecizată, materialul fiind
foarte corodat. De asemenea, s-a mai adunat material arheologic din
epoca bronzului, cultura Monteoru, cultura Noua.
Cercetare V. Bobi şi Nămoloşanu V., iulie

1 2. DOMNEŞTI-SAT,

corn.

1 973

Pufeşti

a) "Cetăţuia". Cercetind punctul Cetăţuia 40 din comuna Pufeşti,
satul Domneşti-Sat, am observat că mare parte a aşezării neolitice
a fost surpată de apele Siretului, aşezare neolitică în care cu ani în urmă
se găseau foarte multe fragmente ceramice şi chiar vase întregi apar
ţinînd culturii Cucuteni, faza A.
b) "La Brazi". La 7 km de Adjud, pe partea dreaptă a şoselei
Focşani-Adjud se întinde o platformă de cîteva ha ce se înalţă pro
gresiv pînă la malul unei viroage care poartă numele de Lunea Dom
neşti şi ajunge pînă la peste 10 m înălţime. Aşezarea este situată în
partea de nord-est a satului Domneşti şi se numeşte punctul "La Brazi" .
Toată suprafaţa descrisă este presărată cu fragmente ceramice apar
ţinînd epocii neolitice, cultura Cucuteni fază neprecizată. La Tene-ului
şi culturii carpice.
Cercetare Victor Bobi, iunie 1972

1 3. DRAGOSLOVENI,

corn.

Dumbrăveni

Punctul "Plainos " . In extremitatea sudică a satului Dragosloveni ,
pe malul drept al rîului Rîmna, la intrarea în satul Dragosloveni se
află punctul "Plainos". Acest punct are forma unei măguri şi se con
tinuă spre vest avînd o terasă de circa 2 ha. Aşezarea de aici, prin
materialul arheologic indică urmele unei vieţuiri din neolitic, cultura
Cucuteni, faza A şi pînă în epoca bronzului, cultura Monteoru. Mate
rialul găsit cuprinde fragmente ceramice, silexuri, chirpic etc.
Cercetare Gh. Constantinescu 1 960, V. Bobi 1965, 1970, 1 972

14.

DUMBRAVENI, corn. Dumbrăveni.

Punctul "Statuia lui Suvorov". In marginea dreaptă a şoselei na
ţionale Focşani - Rîmnicul Sărat, în extremitatea sudică a comunei
Dumbrăveni, începînd de la Statuia lui Suvorov se •întinde un gorgan
de cîteva hectare spre vest unde este întrerupt abrupt de aLbia unui
mic afluent al rîului Rîmna. Pe alocuri apar la suprafaţă cioburi neo
litice de tip Cucuteni, faza A din epoca bronzului, cultura Monteoru şi
40

Emil Coliu, op. citat, p. 33.

3

9
10

Fig. 1 . Unelte şi arme de silex şi obsidiană din neo-eneoliti c : 1 -2 Coroleni - ('l l l l ut , l h t
deşti ; 6, Gugeşti, c u l tura Boian ; 1 0- 1 3, Cînde şti , cultura Boi an ;
3-4, M n <;lhl. t l "· • u l l 1 1 1
Cucuten i ; 5, M uncelu, cultura Cucuteni ; 7 , Faraoanele, cultura
u c u l n i : 1/, ( 'hult 1 1 , , u l
t u r a Cucuteni ; 9 - 1 4 , Năneşti , cu l tura Cu c u l n i .

9
F i g . 2. Dălţi de gresie şi mamă d i n neo-eneolitic : 1 , Cîndeşti, cultura Criş . 2-4 Focşa n i , cult
Criş ; 5 , Cîn deşti, cultura BoiGn ; 6-7, Fulgeriş, cultura Criş ;
8-9, Prisecani , cultura Cu
1 0 , Găgeşti, c u ltura Cucuteni ; 1 1 , Bordeşti, cultura Cucute n i .

• :) . 3. Topoare de piatră şi u nelte de p i atră" os, corn şi ceramică din nco- nl'O l i t i<' 11, 1 111
l·cl u . risniţă de piatră, cultma Criş ; 5-6, C î n deşti : dăltiţe
d i n col ţ i
de a n i m. l l ,
1 1111111
l 3oian ; 1 -3, Mănăstioara, Doaga , Faraoanele : topoare perforate de piatra. ('ll l t ut.l < 111 111< 111
�.

Mănăstioara,

săpăligă

din corn de cerb , cultura Cucuteni ;
prîsne l e de lut ars, cultura Cucu ten i .

7-8,

F\ 1 rao. 1 1 1 •1 •,

1 '.11 1111 '

2

6

Fig.

4. Ceramică

din

neoliticul timpuriu şi m i j lociu : 1 -4, Cindeşti, cultura Criş ; 5, Muncelu,
tura Criş ; 6-8, Gugeşti, cultura ceramicii l i n i are.

Ceramică

din

neoliticul

mij lociu : 1-7, Coroten i , cultura
Negrileşti, cultura Boian - I I .

Dudeşti ;

8,

9,

IO,

' I n 11· t i

F i g 6. Cera m i ca eneolitică : 1 -6, M ă năstioara, c u l t u r a Cucuten i .

Fig. 8. Plastică eneo l i tică de l u t ars : 1 , Faroanele, 2, 6 ,
4-5, Palanca, figurine antropomorfe, cultura Cucuteni ;
7 , 8 , 9, 1 0 , 1 1 , M n sli
Palanca, figurine
zoomorfe, cultura Cucuteni ; 1 3 , Palanca, picior d
Cultura Cucuteni.

Fig. 7. Ceramică eneolitică :
1 -2, Fi t i oneşti, cultura Cucuteni ; 3-4, Năneşti, cultura Cucu
teni ; 5-7, Cîndeşti, cultura Cucuteni ; 8, Fa roanele, cultura Cucuteni ;
9, Beciu,
cultura
Cucuten i . 10-1 1 , Muncelu, cul tura Cucuteni.
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mai sporadic cioburi apar - ţinînd hallstattului şi epocii feudale. Di n
materialul arheologic

aparţinînd epocii neolitice se remarcă ceramicu

pictată tricrom, unelte din silex, fragmente de chirpic, vatră etc.
Cercetare Gh. Constantinescu, Bobi Victor

15.

1960, 1965, 1 970, 1 972.

FARAOANELE, corn. Faraoanele

a) "Valea Oalelor". Punctul Valea Oalelor se află situat în partea
de sud-vest a satului Faraoanele, intre piriu! Satului şi pîrîul Oalelor,
unde se înalţă un promontoriu de forma unui bot de deal între cele
două pîrîiaşe cu o suprafaţă de circa 2 ha şi cu o înălţime de circa

100 m faţă de albia celor două rîuleţe. Acest promontoriu este despăr

ţit de satul Faraoanele prin pîrîul Satului a cărui albie pare să depă
şească 10 m. lăţime. Ex.tremităţile laterale ale terasei sint abrupte. Par
tea estică se termină printr-o serie de trepte pînă la confluenţa celor
două rîuleţe de unde începe să se formeze şi să urce spre sat o uliţă.
Pe intreaga suprafaţă a promontoriului s-au identificat numeroase frag
mente ceramice cu urme de incizii, ceramică pictată tricrom, figurine

antropomorfe şi zoomorfe, un vîrf de săgeată din silex cafeniu-gălbui,

fragmente de chirpic şi vatră. După tipologia ceramicii credem că este
vorba de o aşezare neoltică cultura Cucuteni, faza A, peste care s-a
suprapus un strat de cultură Folteşti.
b) Punctul "Curături". Se află situat la circa

1

km în partea su

dica a satului Faraoanele. Este un promontoriu în partea dreaptă a rîu
lui Valea Oalelor cu o suprafaţă de circa

3

ha, delimitat de 2 viroage

ce dă înfăţişarea unui bot de deal. Faţă de albia pîrîului Oalelor, pro
montoriu! se află la o înălţime de circa

100

m. Pe toată suprafaţa s-au

identificat fragmente ceramice corodate aparţinînd epocii neolitice, cul
tura Cucuteni, fază neprecizată şi din epoca bronzului, cultura Monteoru.
Cercetare Victor Bobi

1 970, 1972, 1 973

16.

FITIONEŞTI, corn. Fitioneşti.

Punctul "Măriuţa Petre". La circa 2 km. de comuna Fitioneşti, in
partea de sud-vest a comunei, pe terasa dreaptă a riului Lupoaia, se
află mai multe aşezări arheologice la o distanţă de circa 200 - 600 m
una de alta. Din resturile arheologice adunate din zona mai înaltă, pu
tem confirma că este vorba de o aşezare neolitică, cultura Cucuteni, fa
zele A-B, şi B. In zona mai joasă au fost descoperite numeroase frag
mente ceramice aparţinînd epocii bronzului
cultura Monteoru şi un
sceptru cilindric din rocă dură.
Cercetare A. Iţcuş şi Victor Bdbi,

1 970.
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1 7. FOCŞANI
In zona sudică a oraşului în partea stîngă a betonierei şi la cea 50 m
de linia ferată ce duce spre platforma industrială, se află un promon
toriu care a fost sondat cu ocazia unor lucrări pentru funda\ie cu care
prilej au fost descoperite urmele unei locuinţe - bordei - cu un inven
tar ce se compune din trei toporaşe (dălţi) din gresie (rocă dură) de di
ferite mărimi, şlefuite
şi numeroase fragmente ceramice
care conţin
multă pleavă de cereale în compoziţie, iar unele fragmente mai păstrează
pe alocuri o angobă roşie. După caracteristicile ceramicii credem că este
vorba de o aşezare neolitică timpurie cultura Criş.
Cercetare V. Bobi şi A. Paragină - 1 9 76.
1 8 . GUGEŞTI, corn. Gugeşti
Punctul "La Cuptor". Jn partea de nord-vest a comunei Gugeşti, pe
malul pîrîului Oreavu, în apropierea podului C.F.R., se află punctul "La
Cuptor" sau ,Valea Oreavului", situat
pe terenul C.A.P. Gugeşti. In
acest punct, la surparea unui mal a apărut în profil un perete de locu
inţa prăbuşit peste o vatră de foc şi cu numeroase fragmente ceramice,
un vas întreg în formă de bol şi a unei mari cantităţi de cenuşă. După
caracteristicile ceramicii, aşezarea aparţine epocii neolitice cu două stra
turi de cultură : primul aparţinînd culturi i ceramicii liniare împreună
cu vatra şi bordeiul suprapus de o aşezare a purtătorilor culturii Boian,
faza Giuleşti.
Informare C. Ciorăscu, cercetare Victor Bobi, 1 968, 1 9 70, 1 9 7 1 .
1 9. LESPEZI, corn. Homocea 1 1
Punctul "Dealul Bisericii". ,Jn partea d e N-NS d e Biserica Lespezi,
pe un promontoriu situat pe malul drept al pîrîului Prisecii, au fost
identificate cioburi aparţinînd epocii neolitice, cultura Cucuteni A şi o
aşezare din sec. VIII-IX e.n.
20. MANASTIOARA, corn. Fitoneşti "2
Punctul "Cetăţuia". Situat în partea sud-vest a satului Mănăstioara,
la ·cea 800 m de sat, punctul Cetăţuia are înfăţişarea unei acropole, în
jurul căreia gravitează mai multe aşezări. Cu ocazia săpăturilor arheo
logice efectuate în ultimii ani, au fost descoperite urmele unei aşezări
neolitice aparţinînd culturii Cucuteni, faza A, cu o bogată influenţă gu
melniţeană. Se remarcă prezenţa ceramicii Gumelniţa A 1. Pe lîngă ce��

Idem, nota 19.

42 Idem, nota 11.
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ramlca descoperită de tip Stoicani - Aldeni, în cele şase locuin \l' < u
platformă s-au descoperit numeroase unelte din corn de cerb (să pa l i g i )
topoare de piatră şlefuite ş i perforate, dălţi de piatră, lame d e silex, i m 
pungătoare din os, corn etc.
Ceramica cuprinde o gamă variată de forme şi tipuri de vase, cas
troane, vase piriforme, bitronconice sau cupe cu picior. Se remarcă o
gamă bogată de figurine antropomorfe şi zoomorfe.

21.

MUNCELU, corn. Străoane

a) "Fîntîna din Vale". In partea de est a satului Muncelu, la ieşi
rea spre Ciolăneşti, pe malul drept al rîului Şuşiţa se află punctul nu
mit "Fîntîna din Vale" (sau Fîntîna lui Stan). Pe suprafaţa acestei terase
care are o întindere de 30 ha au fost identificate 2 aşezări neolitice la o
distanţă de circa 600 m. una de alta.
După caracteristicile ceramicii şi uneltelor credem că este vorba de
o aşezare neolitică timpurie, cultura Criş, peste care s-a suprapus o aşe
zare aparţinînd epocii bronzului, cultura
Monteoru. Ceramica Criş,
conţine multă pleavă de cereale în compoziţie, iar unele fragmente mai
prezintă pe alocuri o angobă roşie.
Cercetare Victor Bobi, 1 9 70 - 1972
b ) "Cetăţuia t.3"' . I n partea d e nord-est a satului Muncelu se află
20 m şi care coboară spre nord către rîul
Şuşiţa, numit de localnici punctul "Cetăţuia"'. Partea estică a Cetăţuii
este abruptă, iar in partea vestică se află un şanţ de apărare pe care lo
calnicii îl folosesc ca drum de acces. Datorită eroziunii puternice in urma
ploilor, a fost scos la suprafaţă un numeros material arheologic constînd
din ceramică, unelte şi împungătoare din os, aşchii din silex şi nume
roase fragmente ceramice aparţinînd epocii neolitice, cultura Cucuteni
faza B şi epocii bronzului, cultura Monteoru.
Cercetare Victor Bobi 1 97 1 şi M. Florescu.
ua bot de deal înalt de circa

22.

NANEŞTI, comuna Năneşti

-'.4

Punctul "Gorgan". Pe malul drept al Siretului, la

1

km spre nord

de comuna Năneşti şi la 2 km de confluenţa rîului Siret şi Putna, se

află un promontoriu denumit Gorgan, cu o suprafaţă de circa 2 ha. Cer
cetările de suprafaţă au dus la identificarea a numeroase resturi cera
mice, fragmente de chirpic şi vatră, aparţinînd epocii neolitice, cultura
Cucuteni, faza A-B şi B final. De asemenea s-au mai identificat frag
mente ceramice hallstattiene tîrzii, prefeudale şi feudale.
Cercetare Victor Bobi 1 968, 1970, 1972.
43 M. Brudiu, op. citat, p. 5 1 1 .
« Victor Spinei, Unele probleme privind vasele sferoconice S.C.I.V. I I , tom. 20,
p. 253, 1970.
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23.

NEGRIL�TI, corn. Bîrseşti

La cea 1 km. de satul Birseşti, pe partea stîngă a şoselei Birseşti Negrileşti, se află un bot de deal foarte erodat, pe suprafaţa căruia au
fost descoperite cioburi aparţinînd epocii neolitice - cultura Boian
faza Giuleşti, ceramică din epoca bronzului cultura Monteoru şi mult
griu carbonizat.
Cercetare V. Bobi, A. Paragină şi C . Mazilu -

24.

1 976

PALANCA, corn. Urecheşti 45

Punctul "Titila Ciţa" . In partea vestică a satului Palanca se află
trei aşezări arheologice la distanţe de circa 500 m una de alta. Terasa
cea mai înaltă in stînga pîrîului Oreavu numită de localnici "Titila Cîţa"
ce se află la circa 1 km. distanţă de sat. Extremităţile aşezării de est-sud
şi vest sînt greu accesibile şi dau aspectul unei cetăţui. De la suprafaţa
solului au fost culese numeroase fragmente ceramice, figurine antropo
morfe, fusaiole, oase de animale, trei monede de argint imperiale ro
mane, etc.
Pe baza materialelor culese putem spune că pe această aşezare a
existat o continuitate de locuire din epoca neoliticului tîrziu, cultura Cu
cuteni, faza A epoca bronzului - cultura Monteoru şi La Tene.
Cercetare Gh. Constantinescu şi V. Bobi

25.

1968

şi

1972

PIETROASA, corn. Boloteşti

Punctul "Dealul Inalt"'. In
şosele in partea de sud-vest a
circa 2 ha. Pe aproape toată
fragmente ceramice aparţinînd
neprecizată.
Cercetare Bobi Victor,

26.

punctul Dealul [nalt, în apropierea unei
satului se află
o terasă dominantă de
suprafaţa acestei terase s-au identificat
neoliticului tîrziu, cultura Cucuteni fază

1970.
SOVEJA, corn. Soveja

In partea de sud-est a satului pe albia riului Şuşiţa a fost descope
rit un topor ciocan cu gaură de înmănuşare. Cele cîteva fragmente ce
ramice aduse de apă, foarte corodate şi atipice ar putea indica existenţa
in apropierea unei aşezări neolitice tîrzii, aparţinînd culturii Cucuteni,
fază neprecizată.
Cercetare V. Bobi, august 1973.
�

Idem, nota 22.

Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Vrancea

27.

:!D

TICHIRIS, corn. Vidra. 46

In vatra satului, pe terasa Putnei, în apropierea aşezării paleoli li ce,
au fost descoperite numeroase topoare din marnă albă, dreptunghiu
lare, altele fragmentare cît şi resturi din cioplirea lor.
Cercetare Gh. Constantinescu 1 960 şi V. Bobi 1970.

28.

TOPEŞTI, corn. Bîrseşti lo7

Punctul "Bahana". 1ln apropierea satului Topeşti în punctul numit
Bahana care are înfăţişarea unei terase medii a fost identificată o aşe
zare neolitică aparţinînd culturii Cucuteni faza A-B.
Cercetare Victor Bobi, 1968, 1970.

29. VALENI,

corn. iRugineşti

a) Punctul "Gorgan". Pe terasa malului drept al rîului Trotuş, în
partea de sud-vest a sediului C.A.P. Văleni, la circa 1 km. se află punc
tul Gorgan. Pe suprafaţa acestui punct, se găsesc pe lîngă fragmente
ceramice aparţinînd epocii neolitice, cultura Cucuteni, fază neprecizată.
Se mai pot vedea pietre de rîşniţă, fragmente de chirpic şi vatră.
b) Punctul "Popa Cloşcă�. Tot în această zonă, la o distanţă de
circa 700 - 800 m spre nord-vest de punctul Gorgan se află punctul
Popa Cloşcă. Pe suprafaţa acestei terase se găsesc fragmente ceramice
aparţinind epocii neolitice, mult corodate şi din epoca bronzului, cul
tura Monteoru.
c) Punctul "Atanasiu". La circa 600 m. de punctul Popa Cloşcă, se
află punctul Atanasiu. Pe toată suprafaţa acestei terase se găsesc frag
mente ceramice aparţinînd epocii neolitice, cultura Cucuteni, fază ne
precizată, întrucît fragmentele ceramice sînt mult corodate. Se mai in
til nesc fragmente ceramice din epoca bronzului, cultura Monteoru şi ce
ramică hallstattiană.
Cercetare Victor, Bobi,

1972.

RESUME
Dans ce travail l'auteur
archeologiques entreprises sur
jusqu-a 1978, presentant a la
de l'epoque neo-eneolithique la
betique, decrivant ·brievement
a eu lieu la recherche et la
repertoire.

presente une courte infOO'Jllation des recherches
la territoire du departement de Vrancea des 1926
suite le repertoire des decouvertes archeolog iques
presentation est faite par loca!lites, en ordre alpha
chaque etablissement, la maniere dans laquelle
bibliographie existente jusqu-a la publication du

"6 N. Zaharia şi M. Petrescu-Dimbovita, op. cit. 6. 358.
S. Monrintz, op. citat., p. 219.
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CU PRIVIRE LA RELAŢIILE CULTURII MONTEORU ClJ CULTURA
DE ST EPA ISTRO-PONTICA
N.

HARŢUCHE

Pentru o mai bună înţelegere a relaţiilor dintre cultura Monteoru
şi reprezentanţii bronzului mijlociu ;din zona de stepă sud-est extracar
patică, îmi îngădui să prezint la modul general situaţia din această zonă.
Epoca bronzului mijlociu în zona subcarpatică a Munteniei, între riul
Prahova la vest şi cotul Carpaţilor la est este reprezentată de cultura
Monteoru, începînd cu faza cea mai veche I C 4 şi pînă la sfîrşitul evo
luţiei sale. Dacă pînă acum considerăm că nu era exclusă o prezenţă
Schnekenberg B în Muntenia subcarpatică, recentele descoperiri ale cole
gului A. Vulpe au scos la iveală materiale Schnekenberg Bînaria culturii
Monteoru 1, ceea ce atestă pe de o parte contemporaneitatea celor două
culturi, iar pe de alta stabileşte că Monteoru aparţine etapei bronzului
mijlociu şi nu celui timpuriu - acesta fiind reprezentat de culturile
Glina III şi Schnekenberg A.
In restul Munteniei cultura Glina III se extinde din centrul său
genetic (Muntenia centrală) pînă la Dunăre, iar spre vest trece într-o
etapă mai tîrzie şi în Oltenia. Zona cuprinsă între Mostiştea şi Vedea
este ocupată în bronzul mijlociu de triburile culturii Tei.
In vestul Moldovei între Siret şi Carpaţii Orientali sînt întîlnite
triburile Monteoru şi Costişa. Prezenţa vaselor şnurate în aşezările Mon
teOI·u I C 3 din depresiunea Oneşti - asemănătoare cu ceramica şnurată
de tip Jigodin, îl determină pe colegul P. Roman să nu excludă existenţa
acestei culturi aici, anterioară Monteorului 2•
După părerea noastră ceramica şnurată în mia culturii Monteoru
poate presupune relaţii bilaterale între Monteoru şi cultura de stepă.
Zona din nord-estul Munteniei şi sudul Moldovei (la est de Siret)
este lipsită de aşezări sau morminte care să poată fi atribuite culturilor
"clasice' ale epocii bronzului. Şi cu alt prilej am arătat că aici nu este
1

Cercetări arheologice efectuate în 1978 în zona Monteoru jud. Buzău.
Roman, Zum ProbJem des beginns der friihbronzezeit în Rumănien, in
Acta Archaeologica Carpathica, XV, p. 145 şi urm.
2 P.
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vorba de un hiatus cultural, deoarece numeroasele morminte tumulare
sau plane reprezintă populaţiile de păstori venite din stepele nord-pon
tice 3• Excluse din aşa numita cultură a mormintelor cu ocru şi atribuite
la propunerea noastră culturii de stepă istro-pontică ele acoperă in timp
primele două etape ale epocii bronzului ; corespondentul acestei culturi
in stepele nord pontice este marele complex cultural Strubnaia cu care
se înrudeşte. Comparativ cu culturile bronzului clasic din zona carpato
dunăreană, păstorii nord-pontici (ca şi predecesorii lor din perioada de
tranziţie) ajunşi in regiunile noastre se aflau intr-un mediu cultural
scăzut. Cu toate acestea sînt suficiente dovezi care pledează în favoa
rea unor contacte, fie ele sporadice, intre purtătorii culturilor clasice şi
populaţiile de stepă în bronzul mijlociu �. In comunkarea făcută aici la
sesiunea din anul trecut mă ocupam de importurile Tei în mediul cultu
rii de stepă istro-pontice 5• De data aceasta ne-am propus să urmărim
unele relaţii chiar aparent modeste, dintre purtătorii culturii Monteoru
şi ai celei de stepă. Schimburile de bunuri, aşa cum o dovedesc săpătu
rile arheologice au fost reciproce. In această privinţă vom veni cu unele
exemplificări : în mormintele de la Ploieşti-Triaj, atribuite culturii de
stepă, au fost găsite fragmente ceramice aparţinînd culturii Monteoru
1 C 4. [n morminte şi aşezări monteorene s-au descoperit piese specifice
stepei, ca : virfuri de săgeţi de silex cu buza concavă, catarame de os
cu orificiu central - cum s-a găsit în aşezarea de la Satu-Nou - Pan
ciu, în punctul Ograda Popa Roată.
Ca şi în perioadele anterioare, triburile de păstori nord-pontice vor
pendula pe zone geografice mari, începînd din nordul Caucazului, de-a
lungul ţărmului nord-vest pontic, pînă departe spre sud, pînă aproape
de ţărmurile Egeei. Intrînd în contact cu triburile locale, ele vor vehi
cula spre nord şi materiale ale acestora. De exemplu vasele-askos, cănile
cu toartă bandată, continuă să pătrundă in nordul Dunării (ca la sfîrşi
tul perioadei de tranziţie - Cernavoda II). De asemenea vin din spre
sud şi alte piese de podoabă sau de luptă, ca de pildă piesele de aur din
mormîntul de la Lungoci (Galaţi) 6 obiectele de podoabă de producţie
miceniană descoperite în faza Monteoru I a de la Sărata - Monteoru,
piesele de caracter egeo-micenian din tezaurul de la Borodino 7, sau
toporul de tip Veselinovo II descoperit la Măcin 8.
3 N. Harţuche, Introducere l a Catalogul. selectiv al colecţiei de arheologie a
Muzeului Brăilei 1976, p. 17, 18.
� N. Harţuche, Contribuţii �a cunoaşterea epocii bronzului in jud. Brăila, în
S.C.I.V., 1973, p. 15 şi Uml.
5 N. Harţuche, Asupra i mporturilor Tei in mediul culturii de stepă vest
pontice.
6 1. T. Dragomir, Două morminte ocromane din regiunea de sud a Moldovei,
în Muzeul Naţional, III, 1976, p. 53---6 0 .
7 S. Mori ntz, Probleme privind originea tracilor în lumina cercetărilor arheo
logice, in Revista de istorie, 8, 1 977. p. 1478.
s N. Harţuche, Necmpola de la Brăiliţa. Conflribuţii la problemele eneoliticului
final şi trecerii la epoca bronzului tracic la Dunărea de Jos. 1978. Teză de doc
torat.
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In ceea ce priveşte cultura Monteoru este ştiut că reprezentanţii ei
C"oborît niciodată din zona colinară inspre cîmpie. Oameni care
H l tau stepa, dar care locuiau in aşezări in general întărite, sau cu apă
• · • re naturală, monteorenii nu ar fi putut intra in posesia unor bunuri
de• factură sudică, dacă nu ar fi avut m ijlocitori şi triburile culturii de
' I C'pă. O parte din influenţele sudice au putut ajunge in mediul monteo
• c•an şi prin intermediul culturii Tei, care pătrunde in sudul Dunării,
a n l r ind în contact cu culturile locale balcanice 9.

, , .au

Referindu-ne la culturile epocii bronzului de la noi, praf. D. Berciu,

l n n-1 de acum un deceniu şi j umătate spunea : "culturile bronzului car

l l; t

ta-dunărean reflectă d eopotrivă şi încrucişarea

diverselor

influenţe

!)i sintezele care au jucat in acelaşi timp un rol de tranziţie intre Europa

ele răsărit, Europa centrală şi bazinul Mediteranei răsăritene şi Anato

l i ; a '' ra. In privinţa influenţelor externe şi grefării lor pe fondul local se

l 'onstată că bronzul carpato-dunărean are "o coloratură specifică in care
1 otdeauna se recunoaşte caracterul original al structurii, cu toate supra
pu nerile şi i ncrucişările lor. Ceea ce rămîne hotărîtor este fondul local,
o riginalitatea şi vitalitatea acestuia" 11'.
Cu toată evoluţia proprie, cultura, de stepă istro-pontică se va "topi"

in final cu fazele evoluate ale culturii Monteoru dar şi ale culturii Tei,

participînd la apariţia unui nou aspect cultural carpatic, numit de noi
aspectul Sihleanu 12. Acest aspect se formează la sud-est de Cotul Carpa
ţilor, in zona actualelor j udeţe Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea şi in nor
dul Dobrogei. O analiză temeinică a materialelor monteorene găsite in
aşezările şi mormintele descoperite pe teritoriul jud. Vrancea, vor aduce
noi şi mari succese ; dovezi ale relaţiilor culturii Monteoru cu cultura de
stepă, precum şi unele elemente care pot atesta existenţa aspectului cul
tural Sihleanu, punct de legătură intre bronzul tracic şi hallstattul tim
puriu din această importantă zonă istorică.

SUR LES RELATIONS DE LA CULTURE MONTEORU AVEC LA CULTURE
DE STEPPE ISTRO-PONTIQUE

(resume)
Dans l'introductions l'aurteur presente un petit aperc;u geographique et culturel
de la zone sud-est extracarpatique, pendant les deux premiere periodes de l'âge
du bronze. On constate ainsi que, dans les zones non occupees par les cultures
Glina III et ensuite Monteoru et Tei au nord-est et au sud-est de la Muntenie,
au sud-est de la Moldavie et en Dobroudja on ne connait aucun etablissement
9 V. Leahu, Cu privire la !I"aporturile culturii Tei cu unele culturi ale epocii
bronzului din Balcani, în S.C.I.V.A., 1, 1978 p. 43 şi urm.
10-11 D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, 1 966, p. 145 şi urm.
12
N. Harţuche, Un nou aspect cultural de la sfîrşitul epocii bronzului la
Dunărea de Jos. în Pontica, 5 1972, p. 59 şi urm.
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qui puisse etre attribue aux cultures du bronze ancien et moyen. En echange
on a decouvert ici de nombreuses tombes tumulaires et planes ou bien placees
sur d'anciens tells neolithiques, qui contiennent des squelettes avec ou sans ocre,
des squelettes etandus ou recroque villes ayant un inventaire funeraire relativement
modeste.
Ces tombes, qui appartiennent a Ia population de steppe, venue de l'est
et entree en contact av ec les cultures locales de l'âge du bronze sont attribuees
par l'auteur a une culture independante al)pellee, culture de stepe istro-pontique"
appartenant au bronze ancien et moyen.
Dans le present article rauteur a souligne les relations bilatemles entre
les cultures Monteoru et Tei d'une part et la culture de steppe dautre part.
L'article presente les decouvertes ou des biem specifiques a la populations de
�.teppe ont ete trouves dans des etablissements ou des tombes Monteoru et Tei
et inversement.
A la fin l'auteur montre que, malgre sa propre evolution, Ia cuJture de s.teppe
istro-pontique va se "fondre" avec les phases evolutees des cultures Monteoru e t
Tei, en prenant part a l'apparition d'un aspect culturel nouveau, appele Sihleanu,
et qui re)resente le passage de l'âge du bronze a l'epoque Hallstatt moyen dans
cette zone.
.•

SEMNELE IN RELIEF DE PE CERAMICA FEUDALA. TIMPURIE
DESCOPERITA I N JUDEŢUL BRAILA

SlRBU VALERIU

Din totalul pieselor aflate în colecţiile Muzeului Brăilei, există un
număr de 21 de vase avînd semne în relief, pe fund, iai· unul singur
are o siglă pe umăr, Î:1 formă de vîrf de �.ăgeată.
In totalitate ele aparţin ceramicii nisipoase iar ca formă de vas,
borcanelor. Vasele provin din necropolele de la : Chiscani 1, Tichi leşti �.
şi Sihleanu 3 iar unul din aşezarea de la Brăiliţa.

In necropola de la Chiscani, din 36 de vase care au fund , 1 1 poartă
ştampile, deci aproape 1 / 3, ceea ce reprezintă un procent destul de ridi
cat. Dintre acestea, 1 0 sînt urne, iar unul - vas de ofrandă, dar cam
acesta este şi raportul pe ansamblu între vasele - urnă şi vasele ofrandă cu fund.

Necropolei de la Tichileşti (90 de morminte) îi aparţin 6 semne în
relief iar celei de la Sihleanu (57 de morminte) numai trei. Materialul
cemmic din ele nefiind întregit şi restaurat nu putem preciza raportul
exact dintre ceramica ştampilată şi cea neştampilată, dar, în orice caz,
procentul este sub 10D/o.

In ceea ce priveşte decorul vaselor cu semne în relief nu putem
decit să notăm că ornamentica lor este identică cu aceea a vaselor fără
ştampile, regăsindu-se aici aceleaşi elemente decorative şi în aceleaşi
compoziţii.
Pe 5 vase decorul e constituit numai din striuri, pe 9 din striuri şi
benzi de linii în val, pe 2 din impresiuni, benzi de linii în val şi striuri
iar pe cîte unul din striuri şi impresiuni, din caneluri, din benzi de linii
în val şi din benzi de linii în val şi orizontale.
Nu se poate stabili nici, o relaţie între vreun grup de semne şi un
anumit tip de ornamentică.

1. N. Harţuche, F. Anastasiu şi 1. Broscăţeanu - Danubius, 1, 1967, p. 137-1 7 8 :
2. şi 3. Materiale inedite. Mulţumim şi pe această cale autorilor cercetărilor
N.
Harţuche şi F. Anastasiu - pentru materialul pus la dispoziţie şi pentru
aj utorul acordat ;
-

Valeriu Sîrbu
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Figurile geometrice care apar sînt :
cercul : în 1 3 ştampile
- crucea : în 7 ştampile
- semicercul : în 1 ştampilă
- dreptunghiul : 1 ştampilă

Dacă trecem la o clasificare tipologică î n amănunt a semnelor î n
relief vom observa că ele apar î n următoarele variante :
- cercul simplu
2 cercuri concentrice
crucea simplă
crucea de Malta
crucea gamată simplă
crucea înscrisă în cerc
cerc cu 4 spiţe
cerc cu 6 spiţe
cerc cu 7 spiţe
2 cercuri concentrice cu 4 spiţe
- înscrise în cercul mic
- înscrise în cercul mare

2 ·Cercuri concentrice cu 6 spiţe - înscrise în cercul mare
semicerc cu o linie curbă cu trei terminaţii
- dreptunghi cu perpendiculare, diagonale şi
triunghiuri

1
1

2
2
2
1

3

2
1

1
1
1
1
1

Incercind să determinăm provenienţa vaselor cu semne în relief de
pe ceramica feudală timpurie din jud. Brăila, implicit şi a ceramicii
neştampilate, vom observa că absolut toate tipurile de semne apar î n
Dinogeţia 4 (î n două cazuri cu mici deosebiri). Dacă adăugăm ş i apropie
rea de acest centru putem considera, cu titlu de ipoteză, că vasele provin
de aici.

La Capidava 5 şi Dridu 6 regăsim 7 semne identice, la Păcuiul lui
Soare 7 - 4, la Castelu 8 - 3, Basarabi 9 - 1 , etc. Acest fenomen se
datorează faptului că unele semne au o răspîndire cvasigenerală (cercul,
crucea), pe cînd altele sînt specifice unuia sau cîtorva centre.

iln unele aşezări s-a putut urmări evoluţia unui semn pe parcursul
mai multor generaţii, el complicindu-se succesiv 10. In cazul nostru, n u
n e putem hazarda în vreo concluzie deoarece avem u n număr mic de
ştampile şi, cronologic, se întind pe o mică perioadă.
4. M. C�a. in Dinogeţia, Ed. Acad. R.S.R., Buc., 1967, p. 205-220 ;
5. P. Diaconu, în Capidava, I, Ed. Acad. R.P.R., 1 958, p. 215-226 ; fig. 1 14 ;

6. E. Zaharia, Săpături-le de la Dridu, Ed. Acad. R.S:R., Buc., 1967, p. 90-93 ; pl.
XXVIII-XXIX ;
7. P. Diaconu, Păcuitrl lui Soare, I, Ed. Acad., Buc., 1972, p. 1 3 1-1 36 ; fig. 54 ;
8. A. Rădulescu, N. Ha!rtuche, Cimitirul feudail timpUII"i U de la Castelu, Constanţa,
1967, p. 91--9�. pl. 23-30 ;
9. 1. Barnea, SCIV, XIII, 2, 1962, p. 355 ;
1 0. M. Comşa, op. cit., p. 2 1 8, fig. 1 4 0 ;
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Semnele de relief apar numai pe vasele modelate la roata inceall'\
de mînă 11 , de pe care erau desprinse cu ajutorul unui beţişor. Pentru a
facilita această operaţiune, pe roată se presăra nisip fin sau cenuşă t:l.
Deoarece vasele modelate pe roata rapidă de picior erau desprinse
cu ajutorul sforii sau cuţitului, semnele nu puteau fi imprimate pe roată.
Avind în vedere modul de construcţie al roţii lucrătoare 13 semnele
pot să apară numai pe anumite tipuri : cind fusul se află infipt in roata
lucrătoare, cind se află supraînălţat faţă de nivelul ei sau cînd acesta
este acoperit cu o plăcuţă plană sau convexă.
In privinţa modului in care se realizează există două posibilităţi :
se imprimau cu ajutorul unei ştampile mobile, după modelare sau in
timpul procesului de modelare, semnele fiind săpate pe discul sau pe
-i
plăcuţele de pe roata lucrătoare. Apreciem ca reală doar a doua ipoteză 1 .
Toate semnele în relief. de pe fund, apar numai pe vase lucrate la
roată şi sînt bine centrate (cu extrem de rare excepţii). Dacă s-ar apli ca
după modelare ar exista şi pericolul deformării lor.
S-a constatat că semnele î n relief erau realizate mai ales prin cres
tarea lor pe nişte plăcuţe care se ataşau pe vasele modelate pe asemenea
tip de roată 15. Realizarea lor implică totuşi mai multă atenţie şi îndemî
nare, deci şi riscul unor rebuturi. Semnele în relief apar pe ceramica
lucrată cu mîna numai aplicate pe umăr şi în perioada mai veche 16 .
Tehnica de modelare a ceramicii Dridu, la roata înceată de mînă,
este moştenită de la romani, fiind cert documentată pentru sec. V-VI în
Noricum 17, unde întîlnim vase ştampilate. Deci şi obiceiul ştampilării
vaselor este de a:rigine romană.
Semnificaţia semnelor în relief a constituit subiectul multor discu
ţii 18, avansîndu-se diferite opinii, fără a se ajunge la un consens unanim.
Privitor la semnificaţia lor s-au exprimat următoarele ipoteze :
- sînt simple ornamente
- sint mărci de olar
- au semnificaţie magica-religioasă
- sînt semne de familie, neam, trib (blazoane, tamgale).
Opinia că semnele in relief ar fi simple ornamente este greu de
acceptat, ţinînd cont de locul unde erau aplicate, de faptul că adeseori
abia se pot desluşi, de varietatea şi caracterul lor (uneori sînt litere, figuri
geometrice complexe).
Unele semne 19, crucea gamată (simbolizînd focul), crucea în cerc
(reprezentînd soarele), fiind legate de activitatea olarului, în care inter11.
12.
13.
14.
15.
16.

idem, SCIV, XII, 2, 1 9 6 1 . p. 298 ;
P. Diaconu, op. cit., p. 1 28 ;
M. Cornşa, op. cit., p. 296 ;
P. Diaconu, op. cit., p. 1 32 ;
M. Comşa, op. cit., p. 292-294 ;
Ibidem, p. 298 ;
1 7 . P. D i aconu, op. cit., p. 1 2 8 ;
18. idem, Capidava, p. 2 1 5-226 : Păcuiul
SCIV, XII, 2, 1961, p. 298-302 ;
Dridu, p . 90-93 ;
l!l. M. Comşa, Dinogetic, p. 206 ;

lui Soare, I, p. t:ll-136 ; M. Comşn
în Dinogetic, p. 205-- 2 20 ; E. Znhnrin,
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venea focul, precum şi unele figuri geometrice (pentagrama, steaua cu
6 colţuri), triunghiul înscris în cerc, etc.), au cu siguranţă şi o semnifi
caţie magică, fie preluată din epocile anterioare, fie primită acum.

In privinţa crucii, ca semn al creştinismului, nu există o certitudine.
E adevărat că acest semn apare încă din neolitic 20 pe unele vase, dar
extrem de rar şi reprezintă un simplu accident în simbolistica ceramicii .
I n această perioadă însă, crucea, în diversele sale ipostaze, este un
element de bază în ştampilare. Prezenţa ei ar putea fi legată de desti
naţia vaselor.
Folosirea semnelor în relief ca tamgale sau embleme este documen
tată pentru statul kievean şi pentru primul ţarat bulgar 21, lipsind studii
de amănunt în acest sens pentru ţara noastră.
Mult mai probabilă ni se pare ipoteza că semnele în relief ar repre
zenta însemne de meşter 22.
Se ştie că ele apar în momentul cînd olăritul devine meşteşug, ieşind
aproape total, din cadrul ocupaţiilor casnice şi dispar odată cu generali
zarea roţii rapide de picior, care nu mai permitea executarea. Opinia
că ele ar reprezenta o simplă metodă în evoluţia olăritului ni se pare
nefondată.
Proporţia vaselor ştampilate este foarte variabilă în necropole şi aşe
zări, mergînd de la cea 500fo Dinogetia 23, la 3-40fo la Păcuiul lui Soare 24,
sau chiar numai la cîteva exemplare (Basarabi 2", Sihleanu, etc.).
In această situaţie se pun cîteva întrebări : De ce nu se ştampilează
toate vasele ? Erau atîţia olari cîte tipuri de mărci avem ?
După cum menţionam mai înainte realizarea mărcilor de olar nece
sită o atenţie şi o îndemînare mai mare. Este posibil să nu fi fost nece
sară ştampilarea tuturor, ci numai a unor exemplare dintr-un lot, fie
pentru a le distinge intr-un cuptor comun după ardere, fie mai ales,
pentru a constitui un fel de certificat de garanţie in cazul vînzării 26•

Astfel s-ar explica şi faptul că in marile oraşe - cetăţi din Dobro
gea, ca şi în necropolele şi aşezările din apropiere, numărul vaselor ştam
pilate este mult mai mare decît in aşezările şi necropolele din Cîmpia
munteană, unde neexistind concurenţă nu era nevoie de un procent mare
de ştampile.
Pînă în prezent nu s-a putut stabili existenţa unor grupe de semne
specifice în anumite aşezări sau necropole. Putem afirma doar că în
oraşele - cetăţi din Dobrogea mărcile în relief apar deseori sub forma
unor litere, consecinţă a cunoaşterii pe scară mai largă a scrisului.
Deseori interpretarea semnelor in relief este dificilă şi contradictorie
datorită modului în care pot fi privite.
20. SCIV, V, 1-2, 1a54, p. 5!J, fig. 8 :
2 1 . M. Comşa, SCIV, XIII, 2, 1 9 6 1 , p. 299 ;
22. P. Diaconu, în Capidava, I, p. 2 2 �-225 ; Păcuiul l u i Soare, p.
D i n oget i a , I, p. 2 1 5-2 1 8 ;
23. M. C omş a , Dinog�ti a , I, p. 203-206 ;
24. P. Dia conu, Păcuiul l u i Soare, I, p. 1 35 ;
25. I. Ba ru c a , Op. c i t . , p. 355 ;
26. P. Diaco:1t', op. c it., p. 1 35 ;

1 3 4 ; M.
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Unii cercetători consideră cercul cu două diametre perpendicu l are
drept cerc avînd înscrisă o cruce 27 iar alţii o roată cu patru spiţe 2s.

Marca în relief provenind de la Brăiliţa poate fi considerată fie un
cerc cu 4 spiţe (sau cruce înscrisă) avind 4 arce de cerc înscrise in arcu
rile mari formate de cele două diametre perpendiculare, fie, privită din
altă poziţie, drept o cruce de Malta.

RESUMF.

L'etude pn§sente les
signes
en relief de la cerarnique feodale ancienne
( T X-e-XI-e siecles n :e) e,_istante dans les collection du 1\'Iusee de Brăila, et qui
pl'Dvient des necropoles de Chiseani, Tichileşti et de l'etablissernent de Brăilitza.
Il se rernarq ue leur frequence assez variable, allant d'environ un tiers a Chiscani
j usqu'a quelques exernplaires
(a Sihleanu), situation egalernent valable pour
d ' autres et::�blissernents. Toutes les rnarques se trouvent sur les bocaux an pâte
�;abloneuse et a decor incise. On n'a pu etablir aucune relation entre l a presence
des si gnes en relief et la forme on bien les types d'arrangernent du decor des
vases.
Les signe3 les plus frequents sont le cercle et la croix, dans de diverses
cornbinaisons. Peut-etre proviennent-ils de l'etablissernent de Dinogetzia, tenant
cornpte de Ia distance relativernent 'reduite qui rles separe et du fait qu'on y trouve
les types de rnarques decouvertes dans le departernent de Brăila.
L'auteur de la presente etude accepte l'opinion que les signes etaient inscrits
en merne ternps que le rnodelage du vase et qu'ils rel)'resentent, le plus probable
ment, la rnarque du potier.
No!Js considerons que la tech nique et la aoutume de rnarquer les fonds des
vnses ont ete heri tes des Romains, fait demontre egailement par des documents
archealogiques.

27. E. Zaharia, op. cit., p. !11 ;
28. P. D iaconu, în Capidava, I, p. 219.

UN NOU DEPOZIT DE ARME ŞI UNELTE DIN FEUDALISMUL

TIMPURIU DESCOPERIT PE TERITORIUL JUDEŢULUI VRANCEA
ANTON PARAGINA

Ca urmare a cercetării colecţiilor şcolare, în vederea depistării de

bunuri arheologice susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural
naţional, in satul Răstoaca, comuna Milcovul, a fost descoperit un depo
zit 1 compus din următoarele piese din fier :

1-2. Două cuţite de plug. Diferite ca mărime, cu partea lucrătoare

lăţită şi ascuţită pe o parte.

Primul are dimensiunile : lungimea totală de 33 cm. din care lama
este de 16 cm., lăţimea maximă a tăişului este de 4,5 cm.
Al doilea are dimensiunile : lungimea totală de 40 cm.,· a lamei de

15 cm şi lăţimea maximă a lamei de 5 cm. Cel mic are lama mai curbată

decit celălalt.

3. Cuţit de plug. Partea de prindere este dreptunghiulară în secţiune

iar pe feţe nu prezintă găuri sau urme de nituire. Lama cuţitului este

lată şi ascuţită pe o parte. Are dimensiunile : lungimea totală de 33 cm.
din care a lamei 16 cm, lăţimea lamei este de 3 cm, iar a minerului
de

1,8 cm.

4. Topor de luptă, cu tăişul îngust. Ii lipseşte muchia. Gaura de

inmănuşare, ovoidală, cu aripioare laterale în direcţia de înmănuşare.
Lungimea totală existentă este de 17 cm. Lumgimea tăişului este
de 4.2 cm.
5. Topor de luptă cu tăişul îngust. Este întreg. Părţile laterale ale
găurii de inmănuşare, care este ovoidală, prezintă patru aripioare, două
de o parte şi două de alta pe direcţia de inmănuşare. Are muchia rotund[t
şi prezintă pe partea centrală in sensul de indoire a metalului o canc
lură. Are lungimea de 17 cm şi lungimea tăişului de 3 cm.

lui

1 O primă informaţie asupra existenţei acestui depozit am pri m i t - o d i n p : l l l l' : a
Victor Bobi p entru ca·re î i mulţumim şi pe această cale.
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6. Topor cu tăişul simetric faţă de corp. Partea de prindere îi lip
seşte. Gaura de înmănuşare pare a fi fost ovoidală. Lungimea existentă
este de 1 3 cm., iar a tăişului de 10,5 cm.
Depozitul de faţă - ţinînd cont că piesele din mijloc nu erau prea
ruginite şi nu aveau urme de clisă pe ele ca celelalte care probabil stă
tu '-ieră p� macginile lui, cred�m c[\ a fost cu mult mai mare.
Locul descoperirii nu-l ştim cu exactitate 2• Ştim doar că a fost
găsit în ruptura unui mal al Putnei sau al Milcovului şi că e.;te compus
din arme de luptă şi unelte agricole.
In ceea ce priveşte încadrarea cronologică a depozitului un sprijin
serios ni-l dau armele, care în general sînt caracteristice pentru o peri
oadă mai scurtă de timp în comparaţie cu cuţitele de plug care se găsesc
pe perioade mai mari de timp. Astfel topoarele cu tăişul îngust din depo
zitul de la Răstoaca îşi găsesc analogii în descoperirile datate în seco
lele IX-XI de la Năneşti 3 (Bacău), Arborea 4 (Suceava), Hangu :; (Neamţ)
Bucuresti 6, Dragosloveni 7 (Vrancea) şi Cîmpineanca H (Vrancea). Topo
rul de la Răstoaca cu lama lată, dispusă simetric faţă de trunchi îşi are
şi acesta analogii în descoperiri datate în secolele IX şi X. Topoare ase
mănătoare s-au descoperit la Tăvădărăşti 9 {Bacău) la Curcani to (Ilfov)
şi Dragosloveni 11 (Vrancea).
Ţinînd cont că depozitul de la Dragosloveni a fost ascuns la sfîrşitul
secolului al X-lea 12, că piesele de la Hangu şi Curcani sînt datate în
secolul al IX-lea n, putem considera că şi depozitul nostru poate fi datat
� Depoz; tul a fo>t descoperit
in condiţii incerte. Infoi'ITlaţiile culese de la
profesoara Georgescu G a !) J'ie b care ne-a pu3 la dispoziţie aceste piese, pentru
care îi mulţumim ş i cu acest prilej. rezultă •că depozitul a fost descoperit prin
1968 de către elevul Chiţu Ion ş i adus la şcoala generală din comună. Aici au
stat pînii în anul 1978 în cond i ţi i de conservare precare cînd preluate de Muzeul
de istorie .'"i e t n ografie li s-a asigurat în cadrul laboratorU'lui de că tre Cernat
Ioan, curăţirea şi CC'nservarea. I ncerc'irile noastre de a Iua legătura cu fostul elev
care în prezent este m i litar nu au dus 13. nici un rezu1llat. Acesta nu-şi mai a1uce
aminte de l:)cul de:;-:: o peririi.
� Dan Gh. Teodor - Teritoriu l e3t-ca1·patic în v ea c uri le V-XI e.n. Contri
buţii arheologice şi istorice la problema formă r ! i poporului român. Ed. J un i mea
Iaşi, 1978, p. 1 89.

" Idem.
5 Idem.

6 Istoria oraşu�ui Bucureşti, I, 196:5, p. 67/5.
7 Maria Comşa şi Gh. Constantinesca (Focşani) - Depozitul de
arme din epoc:�, feuda.lă timpurie descoperit la Dragosloveni (judeţul

unelte şi
Vrancea),

în S.C.I.V., 2{), 3, H l69, pp. -125-436.
s Mitrea şi V. Nămoloşanu - Cet·cetări arheologice în aşezarea de la Cîmpi
nec.nca Î:1 Studii şi cerce tări ştii-nţifice (seria istori c-fil.Jlog i e ) , 1974, pg. 77.
f• Dan Gh. Teodor - op. c i t. , pg. 183.
10
Maria C om ş a şi G. Deculescu - Un depozit de u:!elte şi arme din epocu
feudală timpur·i e, de sc o p e r d l:t Curcani, (jud. Ilfov), în S.C.I.V. 23, 3, 1972,
pg. 469-473.
11 M aria Com5a ş i Gh. Cons';antir.es c u , op. cit., pg. 4 3 1 .
1 1 Idem, p g . 4 34 .
1 .: Dan Gh. Teodor,
cit, pg. 472.

o;:J.

cit.,

pg.

1 39 şi

Maria

Comşa

şi G. Deculescu -

op.
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tot în această perioadă. Iar dacă ţinem cont că distanţa dintre depozitele
de la Dragosloveni, Budeşti 14 şi Răstoaca nu este prea mare putem trage
concluzia bazîndu-ne pe datarea depozitului de la Dragoslo\'eni că ascun
derea acestui depozit ar fi survenit în urma aceluiaşi eveniment - pro
babil - invazia pecenegilor 15.
Prea multe despre acest depozit nu se poate spune căci numărul
pieselor nu ne poate permite acest lucru, dar privit şi prin prisma celor
lalte descoperiri se poate trage concluzia că la sfîrşitul mileniului I e.n.
pe teritoriul judeţului Vrancea, exista o populaţie stabilă cu ocupaţii bine
definite ca : agricultori [in afară de cele două (sau trei) cuţite de plug
găsite la Răstoaca pe teritoriul judeţului Vrancea s-au mai găsit lu
Budeşti trei cuţite de plug şi două brăzdare, la Dragosloveni 10 şapte
:�r<-tzdare, dou ă cuţite. cinci săpăligi şi rame de h1rleţ, iar la Bogheştl o
săpăligă 17] ; viticultori (dacă considerăm cercurile de buţi de la Dragos
loveni 18 şi cosorul de tăiat la vie de la Jariştea 1!l ca factori probatori :
fierari (uneltele de fierărie de la Dragoslo\-eni �·J şi Cîmpineanca 21)
şi păstori.
De altfel, dacă am răspîndi pe harta judeţului aceste descoperiri
din fier de la sfîrşitul mileniului I e.n., despre care credem că au fost
îngropate intenţionat, cu gîndul la reîntoarcerea lor la tradiţionalele
ocupaţii, putem con�tata că ele au fost depozitate mai ales în zona de
deal şi şes, cum era şi logic căci aici existau condiţii de sol şi climă pro
pice tuturor îndeletnicirilor autohtonilor.

NOUVEAU Df�POT D'OUTILS ET D'ARMES DE LA HAUTE EPOQUE
FEODALE

DECOUVERT

SUR

LE

TERRITOIRE

DU

DEPARTEMENT

DE VRANCEA

Deco:..� v e�t
C:e

lutte

et

a

Ră5 toaca ,

d' ou tils

agricols

commune
il

vient

M ilcovul,

le

de

s'aj outer

entre

Trotuş

depot
aux

es t

au tres

compose
depots

d'arme3

decouvert>

a B '..ld eş t i et Dragosloveni et en meme ·temps de confii'mer une fois de plm que

l'occupation

de

base

d es

habitants

et

Rîmnicul

Sărat

etait

l'agri

1'o D e poz i t ul de la
Budeşti a fost de3coperit de Gh. Constantin�scu şi este
parţinl public::tt de V. Neamţu. Ln te::: h nique de la p r :.> juction cereal ie r e en Valachie
et en Mo!:1 a v ie, Editura Academiei R.S.R., 1 97 5 , Biblioteca Historica Romanie

52 (7) .

Maria Comşa şi G h . ComtantinescCJ - op. cit, p g . 434.
w Idem, pg. 428.
li
P i esa a fost d ep ' s ta t ă de Vict:.>r Bobi cu ocazia unor cercetări în zană.
B Maria Co�a şi Gh. Co!1stantinescu, op. cit., pg. 432.
H• A. Paragină - Două p ies e d in feudalismul timpuriu des coperit la Jariştea
(Vrai�cea) - in S t Lidii şi comun icări voi. I, Foc-;; a ni, 1978, m :::� t eri a l in curs de
15

apa:·iţie.

:·o Mz.ria Com�a şi G:1. Co!1sta ntinescu - O.J. c i t . , pg. 427.
:1 J. M i trea şi V. Nămoloş an u , op. cit., pg. 6 1 -8 1 .
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culture. En tenant compte des autres depâts de la zone et surtout du depât de

la fin du X-eme siecle on peut consid erer que ce depât
ete aussi cache a cause du meme eveniment : l'invasion des

Dragosloveni

d ate

de

a

Răstoaca

petchenegues.

LEGENDE DES FIGURES

1. Coutre (coutre de charrue ?)

2-3. Coutre de cha:rrue decouverts a Răstoaca, departement de Vrancea.

1. 2. 3. Haches de combat decouvertes a Răstoaca departement de Vrancea.

..

.·.•·

• • 1
, • ,' ,

•

· ..

1

·:

1

2

Fig. 1 . 1 . Cuţit (cuţit de plug ?) ; 2-3, Cuţite de plug descoperite
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CONTRIBUŢII PRIVITOARE LA UNELE ASPECTE ECONOMICE DIN
OCOALELE DOMNEŞTI ALE MOLDOVEI �IN SECOLELE XV-XVII
de GHEORGHE SIBECHI

In ultimele decenii ocoalele domneşti din Moldova au fost obiectul
a multiple cercetăl'i soldate cu meticuloase studii de amploare diferită

prin care s-au elucidat problematica legată îndeosebi de menirea, com
ponenţa, evoluţia şi administrarea acestora 1 • Readucem in discuţie acest
subiect, preconizînd a releva activitatea economică din ocoale, chestiune
abordată tangenţial pînă acum datorită informaţiilor documentare lapi
dare şi reduse. Menirea ocoalelor a fost indeajuns subliniată ; ele au fost
create spre a asigura în condiţii optime aprovizionarea şi întreţinerea
curţilor domneşti şi a cetăţilor 2• Cercetările din ultimii ani au constatat
existenţa, in perioada de inflorire a feudalismului in Moldova, a unui
apreciabil număr de curţi domneşti. Astfel, în timpul lui Petru Rareş, se
apreciază că existau 20 de curţi domneşti 3, nefiind exclus ca în reali
tate să fi fost mai multe, dat fiind că s-a demonstrat în ultima vreme
existenţa a 33 de ocoale domneşti 4, Din analiza componenţei acestora se
observă că înglobau un număr variabil de sate 5 intrate în posesia dom
niei prin cumpărare sau confiscare, apărînd deci şi situaţii cînd, unele
1 Aurel Sava, Tîrguri, ocoale domneşti şi vornici în Moldova în "Acad. R.S.R.,
Buletin ştiinţific, Secţ. de St. ist., Tom. IV, nr. 1-2, 1952, p. 1 7 1-179 ; C. Ciho
daru, Refacerea ocoalelor, cetăţilor şi curţilor domneşti în a doua jumătate a
secolului al XV-lea în "Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi", Buc., 1 965, p. 268-272,
D. Ciurea, Organizarea administrativă a statului feudal Moldova (sec. XIV-XVIII)
în "Anuarul institului
de istorie şi arheologie A. D. Xenopol", Iaşi, I I, 1965,
p. 143-235, C. C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene, Buc., 1 967,
p. 141-150, passim ; I. D. Marin, Contribuţii �a studierea curţHor domneşti în
Moldova în "Studi i şi articole de istorie" , IX, 1 967, p. 25-41 ; N. Grigoraş, Insti

tuţii feudale din Moldova, I. Organizarea de stat pînă �a mijlocul sec. al XVIII-lea,
Buc., ·1971, p. 22-32, passim.
2 I. D. Marin, op. cit., p. 29.
a Ibidem, p. 38.
4 D. Ciurea, op. cit., p . 224-234.
s Ibidem.
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ocoale aveau sate situate în diferite ţinuturi 6• Această disparare îngreuia
manifestarea unei interdependente economice între aceste sate, nefiind
deci vorba de o specializare strictă, singurul element ce le unea fiind
îndeplinirea multiplelor îndatoriri faţă de curtea domnească sau de ceta
tea de care depindeau 7. Pentru aceasta, activitatea economică din ocoale
era dirijată de vornici, slujbaşi ai domniei, împuterniciţi să urmărească
atît îndeplinirea de către săteni a obligaţiilor de dijmă cît şi efectuarea
transporturilor de cereale, fîn, şindrilă etc. la curţile domneşti 8 precum
şi a altor munci necesare la curte. Reglementînd activitatea economică
din ocoale deseori vornicii comiteau numeroase abuzuri asupra săteni
lor - care aveau statut juridic de vecini domneşti 9 - abuzuri reţinute
în documente prin termeni de învăluire, apăsare, silire, gonire sau chiar
jefuire 1o. Aşadar activitatea economică a ocoalelor erau riguros com·do
nată de slujbaşii domneşti prin sistemul de dări şi obligaţii. La acestea
se adăugau practicile abuzive ale vornicilor încît satele de ocol practic
erau supuse la o mai intensă exploatare decît satele mănăstireşti sau
boiereşti.
a/ Agricultura
In epoca analizată în Moldova se practica o înfloritoare agricultură
favorizată de rodnicia deosebită a pămînturilor, de blîndeţea climei, de
existenţa suprafeţelor întinse intrate în circuitul agricol. Străinii care au
poposit pe aceste meleaguri au consemnat impresii deosebit de favora
bile despre gradul general de dezvoltare a agriculturii. Astfel
Georg Reichersdorffer nota în anul 1541 că "pămîntul dă vin şi bucate
din ambundenţă fără multă cultură" 11 remarcind bogăţia Moldovei "in
locuri de arătură" 12.
In anul 1 547 Paolo Giovio remarca belşugul de grîne existent în
Moldova, iar alt străin, Graziani, amintea intre altele rodnicia pămîntu
lui moldovenesc 13• In secolul următor, la 1 633, Niccolo Barsi observa că
t;
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există ogoare ,.în aşa mare ambundenţă încît niciodată (moldovenii - nn)
nu le pot semăna toate, ci doi ani seamănă într-o parte şi doi in alta" H .
Observaţiile străinilor erau obiective, recoltele de cereale fiind aşa de
abundente, încît depăşeau cantitativ cu mult nevoile interne de consum,
surplusul fiind valorificat la export. Astfel, grîu se vindea in străinătate
încă din anul 1 4 7 1 15. Alteori, cînd clientela de peste hotare li psea grî
nele rămîneau netreierate în stoguri de la un an la altul. In satul Plopi i
al mănăstirii Galata se aflau la 4 noiembrie 1 58 3 "3 stoguri de griu de
anu" 16 adică grîne netreierate de peste un un dovadă a prisosului C"e
depăşea nevoile de consum.
Credem că în acest cadru general trebuie inclusă implicit şi activi
tatea ţărănimii din ocoale. Mai întîi pentru că aceasta uvea obligativita
tea de a asigura hrana pentru personalul permanent de la curtea dom
nească 17 pentru domn şi suita sa în timpul cît poposea la curte, apoi
pentru a avea pîinea zilnică necesară lor şi membrilor de familie.
Atestările documentare, chiar dacă sînt lapidare, argumentează prac
ticarea agriculturii în satele de ocol. O menţiune documentară din
26 septembrie 1 5 7 7 prevede obligativitatea locuitorilor din ocoale de a
preda desetina de grîu 18. Aceasta presupune îndatorirea fiecărei familii
de a utiliza o parte din pămîntul avut la dispoziţie pentru cultivarea
gdului. Neîndoielnic, trebuintelc fiecărei familii impuneau să se cultive
şi alte cereale ca meiul, orzul, ovăzul. Posibilităţi eruu. Avem in vedere
faptul că unele ocoale cuprindeau o suprafaţă considerabilă din care o
parte era destinată agriculturii. Astfel, ocolul Vasluiului, in componenţa
căruia intrau în vremea lui Ştefan cel Mare 1 7 sate şi selişti avea impre
sionanta suprafaţă de 432 km pătraţi 19 la acestea adăugîndu-se ulterior
încă un sat şi o selişte 20. Ocolul curţii şi tîrgului Botoşani, care a înglo
but 1 6 sate 21 se estimează că ar fi avut suprafaţa de 40.000 ha 22. Şi alte
ocoale au avut întinse suprafeţe deducîndu-se aceasta din numărul de
sate componente. Spre exemplu, ocolul curţii şi tîrgului Piatra, a cuprins
28 sate, 3 selişti şi o poiană 23, ocolul cetăţii şi tîrgului Suceava 1 6 sate 24, ocolul cetăţii şi tirgului Neamţ
15 sate şi o selişte 2'>, ocolul
curţii şi tirgului Iaşi
1 4 sate 26 etc. De altfel, cercetările recente au
semnalat că circa 250 de sate au trecut prin regimul de ocol domnesc
-

-

H C. C. Giurescu, op. cit., p. 129, 141.
t:i M. M. Alexandrescu-Dersca, Economia agrară a Ţării Româneşti şi Moldovlli
descrisă de călători străini (sec. XV-XVIII) in "Stud i i ", 1 968, nr. 5, p. 845.
16 D. I. R A . , veac XVI, voi. III, nr. 499, p. 408.
.

1 7 1. D. Marin,

18
1�

op. cit.,

p. 29.

D.I.R.A., ve ac XVI, vol. III, nr. 1 1 6.
C. C. Giurescu,

op. cit., p . 130, 1 4 1 .

20 I bidem, p. 320.
2l

D. C i urea,

op. cit., p. 227-228.

22 I. D. Marim, op. cit., p. 38.
23 D. Ciurea, op. cit., p . 225-226.
24 Ib idem, p. 224.
25 Ibidem, p. 224--2 25.
�6 Ibidem, p. 229-230.
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din care circa 100 au fost însuşite de instituţiile ecleziastice :1.7• Dată fiind
densitatea redusă a aşezărilor umane în această perioadă se remarcă
faptul că unele ocoale dispunînd de mari suprafeţe de teren reuşiseră
prin defrişări, desţeleniri etc., să aibă şi numeroase arături realizate
pentru satisfacerea nevoilor de cereale. Din moment ce străinii în tre
cerea lor prin Moldova au remarcat belşugul de arături, nu există nici
un motiv să nu admitem că asemenea terenuri nu se aflau şi în ocoale.
·
Silirea şi apăsarea exercitate de vornici asupra ţăranilor din ocoale, se
va fi manifestat şi prin a-i obliga să mărească suprafeţele cultivate, să
presteze diverse munci la cimp cu scopul de a mai încasa venituri cit mai
substanţiale. Oricum, nu există nici un temei să excludem contribuţia
satelor din ocoale la realizarea belşugului general de cereale existent în
Moldova acelor timpuri.
In unele împrejurări, menţiu:nile documentare despre satele de ocol
prevăd în raza acestora "ţarina" sau "cîmpu". Prin termenul de ţarină
era desemnat acel teren pe care se practica agricultura 28. O destinaţie
similară avea probabil şi terenul denumit cimp. Documentar este a testată
o ţarină în hotarul satului Negriteşti din ocolul Pietrii 2:1. Satul Răuceşti
din componenţa ocolului cetăţii Neamţului avea de asemenea, o ţarină 30•
Odată ce se găseau arături în satele de ocol din apropierea zonei mon
tane sîntem îndreptăţiţi să admitem că în mod cert se întîlneau şi în
satele plasate în regiunile de deal şi cîmpie. Alteori în documente sint
amintite cîmpurile. La 13 martie 1 6 1 1 au fost întărite mînăstirii Salca
satele de ocol Bădeuţii, Drăgăneştii, Cîrcineştii, Vancicăuţii şi Pîrlişanii
dimpreună cu "toate veniturile lor din cîmpu" 3 1. In aceiaşi zi erau des
prinse din ocolul Sucevei satele Lămăşanii şi Stupca de asemenea "cu
toate veniturile lor din cîmp" 32• Veniturile dobindite de satele respective
la cîmp proveneau din practicarea agriculturii.
Prezenţa marilor in satele de ocol demonstrează de asemenea prac
ticarea agriculturii de locuitorii acestora. Ori morile domneşti sînt sem
nalate încă din secolul al XV-lea" 33. Se ştie că dezvoltarea morăritului
era condiţionată de gradul de dezvoltare a agriculturii ; morile au fost
edificate numai în zonele unde se obţineau recolte bogate în scopul amor
tizării cheltuielilor impuse de construcţia acestora cit şi a obţinerii unor
venituri corespunzătoare prin incasarea uiumului. Dacă în satele de ocol
rezultatele agriculturii ar fi fost mediocre sătenii erau obligaţi să-şi
procure cerealele necesare, preferînd să cumpere făină pentru a nu mai
plăti uium şi a face economie de timp şi de transport la moară. In acest
caz construcţia morii necesitînd importante cheltuieli nu se justifica
71 D. Ciurea, Precizări in problema evoluţiei marii proprietăţi feudale din
Moldova in secolele XVII-XVIII, în "Studii", 1 969, nr. 1, p. 4.
:B N. Grigoraş, Proprietarea feudală ... , p. 214.
2f• D.I.R.A., veac XVII, vol. II, nr. 21, p. 2 1 .
30 D.R.H.A., X I X , n r . 1 7 1 , p . 224.
13 D.I.R.A., veac XVII, vol. III, nr. 296, p. 1 97.
32 D.I.R.A., veac X VII , vol. III, nr. 297, p . 198.
33 D. Ciurea, In legătură cu problema monopolului feudal în Moldova (cîteva
date noi şi precizări), în Anuarul Institutului de Istorie şi arheologie A. D. Xeno

pol , ra�i, 1964, p, 1 40·, 1 4 1 .
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deoarece veniturile ar fi fost reduse. Mori se intilnesc însă in numerouse
sate de ocol ca : Ostopcanii 34, Trusăştii 35, Belceştii Plopi, Călugăren l ;111,
Munteni 37, Sagna şi Tămăşanii 38, Dăneştii 39, Petricanii 40, Troiţa "'
şi altele.
Practicarea agriculturii în ocoale este reflectată documeatar şi prin
menţionarea lucrărilor din campania agricolă de vară. Astfel, citeva
documente pomenesc despre secerarea "grîului domnesc" de pe terenuri
situate in apropierea Huşilor 42. Intr-un document emis la 1 8 aprilie 1632
se consemnează secerarea "piinii domneşti" 43• Se arată aşadar, clar
recoltarea cerealelor de pe terenuri de ocol in scopul satisfacerii nevoilor
curţii domneşti.
Există dovezi certe că, şi intr-o epocă mai tîrzie, chiar la inceputul
secolului al XIX-lea, o mare parte din populaţia urbană din Moldova
practica agricultura 44. Pornind de la această stare de lucruri, se poate
deduce că, in secolele XV şi XVI, populaţia rurală din Moldova, deci şi
cea existentă in ocoale, într-o covîrşitoare proporţie muncea în agricul
tură - ramura principală a economiei feudale.
Catastihul din anul 1 5 9 1 45 prin datele ce le contine relevă că, în
cele două ocoale pe care le prezintă, trăia o parte însemnată a ţărănimii.
Astfel, din populaţia activă - ţărănimea - existentă atunci in ţinutul
Hîrlăului, formată din 1 70 6 familii, în ocolul Botoşani trăiau 355 familii,
iar ocolul Şipote 56 familii. Aşadar, cele două ocoale grupau 24Dfo din
ţărănimea birnică a ţinutului. Din acest document rezultă că, şi sub
aspectul suprafeţei in cele două ocoale erau inglobate intinderi impor
tante din ţinut, iar cei 240/o din ţăranii ţinutului ce locuiau in satele de
ocol mulţi, pentru satisfacerea nevoilor proprii, favorizaţi şi de condi
ţiile pedoclimatice ale zonei, îşi utilizau forţa de muncă în agricultură.
După cum s-a văzut din aceste aspecte ale cercetării, ocoalele au
dispus de întinse suprafeţe de teren, plasate in zone mănoase cu un apre
ciabil număr de locuitori care, in condiţiile diviziunii sociale a muncii
din epocă aveau ca principală indeletnicire practicarea agriculturii.
b/ Creşterea animalelor
Izvor important de bogăţie, creşterea animalelor se prezintă in peri
oada analizată ca o componentă de bază a economiei întrucît oferea mij
loacele necesare traiului, intre care carnea, devenită un aliment de
:v.

D.I.R. A ., veac XVI, vol.

35 Ibidem, nr. 179, p. 177.

3G

II, nr. 25, rp. 26 ; nr. 1 86, p. 1 80, nr. 242, p. 230.

Arhivele SatuJ.ui, Buc., Condica Asachi, f. 172.
Ibidem, M-rea Barnovschi, p. II, doc. 4.
38 D.I.R.A., veac XVI, vol. II, nr. 1 17, p. 92 ; nr. 129, p. 1 00 ; nr. 133, p. 104.
39 Ibidem, nr. 162, p . 1 30 .
4 0 Ibidem, n r . 260, p. 20!4, nor. 262, p . 208.
H Arhivele Statului, Buc., Condica M-rii Bisericani, f. 43.
4 2 Ibidem, Condica Episcopiei Huşi, f. 22, 30, 3 1 .
4 3 N. Grigoraş, Proprietatea funciară ... , p. 216.
H Ibidem, p. 2 1 4.
t.O D.I.R.A., veac XVI, vol. IV, nr. 5, p. 5.
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bază 46, furniza energia necesară prestării unor lucrări (transport, arat,
treierat etc.), iar prin vînzare, cît şi prin produsele date aducea cîştiguri
însemnate. Ştirile din documentele de epocă semnalează că Moldova
secolului al XV-lea exporta apreciabile cantităţi de piei crude de oi,
miei, bovine 47. Aceasta era posibil ca urmare a creşterii unui număr
mare de animale, dovadă a interesului acordat de populaţie acestei înde
letniciri cu vechi tradiţii in Moldova. Situaţia înfloritoare a creşterii
animalelor a fost recunoscuttă de istoricii şi călătorii străini care,
poposind în Moldova la diverse intervale de timp au specificat în scrie
rile lor, cu evidentă admiraţie numărul mare de cai şi oi şi bovine, apre
ciate în mod deosebit în ţările vecine. Reputaţia animalelor crescute î n
Moldova permitea c a anual s ă s e exporte în ţările vecine u n mare număr
de capete. Apreciem că relatările unor străini sînt destul de elocvente.
La 1 476 Giovani Maria Angiolello, secretarul sultanului Mahomed
nl I I-lea elogia bogăţia Moldovei în boi şi cai, iar Matei de Murano, me
dicul lui Ştefan cel Mare aprecia la 1 502 că în ţară existau circa o sută
de m i i de cai" 48• Graziani scria în 1 564 că anual in Moldova se organizau
bilciuri de vite unde domnul "vinde în fiecare an un mare număr de
boi de pe moşiile sale.' 49 Alt străin, Bandini, referindu-se la oile din
Moldova scria că "în fiecare an atîtea se scot de aici pentru masa îm
păratului turcesc şi a paşilor încît văzîndu-le, ai crede că n-a mai rămas
ceva în Moldova'.50 Şi alţi străini au remarcat bogăţia de vite a Moldovei."!
Neîndoielnic că la obţinerea acestor realizări au fost angajate din
plin şi satele de ocol. Că lucrurile au stat aşa se deduce din documentul
emis la 3 septembrie 1 6 3 1 din al cărui conţinut aflăm despre obligati
vitatea vecinilor domneşti - locuitorii din ocoale - de a preda goştină
de oi şi de porci.52 Indatoririle acestea faţă de domnie dublate de ne
voile cotidiene determinau fiecare gospodărie ţărănească să crească ani
malele respective. In acest scop unele sate de ocol dispuneau de aşa
numitele branişti - terenuri ce erau rezervate creşterii animalelor.
Astfel, poiana Pîngăraţi ascultătoare de curtea de la Piatra a fost bra
nişte pentru vitele domneşti de la curte. 53 Aşadar, pe lîngă curţile dom
neşti puteau să existe herghelii, cirezi, turme denumite "vite domneşti"
adică aparţinînd domniei. In acest scop in incinta curţilor domneşti
existau grajduri pentru cai 54 şi poate şi pentru alte animale domestice.
La 1 5 aprilie 1 599 mănăstirea Secui era autorizată "să pască oile pe
braniştea, care a fost a cetăţii Neamţului" 55 - rezultind că anterior te46 M. Costăchescu,
p. 636, 673, 795.

Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II,

47 Ibidem, p. 634, 635, 671, 672, 794.
48 Gh. Băileanu, op. cit., p. 370.
49 Călători străini privind ţările române, Buc., 1 970, voi. II, p. 382-3.
50 N. Iorga, Istoria comerţului românesc, Buc., 1925, p . 268.
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renul respectiv fusese utilizat pentru păşunatul vitelor ce aparţlnt' l l l l
cetăţii.
Satul Vînători ce a făcut parte din ocolul Cetăţii Neamţ avea t n
hotarul său "braniştile lui mici ş i mari ş i toate fîneţele şi poieni le şl
munţii" 56. Rezultă aşadar clar că satul respectiv poseda un vast t(>ri
toriu în care existau bogate resurse de nutreţ ceea ce permitea creşterea
în condiţii optime a unui însemnat număr de animale.
Posibilităţi similare trebuie să fi fost şi în alte sate ele ocol din
această zonă. O adevereşte faptul că ţinutul Neamţ bogat în păşuni şi
păduri se situa la 12 mai 1 591 pe primul loc din Moldova la creşterea
oilor, avînd înregistrate 63.610 capete 56. Cu certitudine că la această
performanţă satele de ocol de aici şi-au adus partea l or de contribuţie.
In alte documente se găsesc ştiri indirecte privind creşterea anima
lelor - menţionîndu-se, nu î ntîmplător, baza furajeră a acestei activi
tăţi - poenele şi fîneţele. Astfel, în ocolul Iaşi era "un loc cu poene
de fînaţ ce se cheamă Bahna' 57• Faptul că locului respectiv i s-a atri
buit o denumire, lasă să se înţeleagă că fînaţul respectiv avea o supra
faţă întinsă. Satele Săbăoanii şi Berindeştii din ocolul Romanului erau
întărite "cu toate fîneţele' 58, deci avea mai multe. Lămăşanii şi Stupca
din ocolul Sucevei erau donate împreună "cu fîneţele lor" 59 tocmai
datorită rolului economic ce-l aveau. Satul Rivna din ocolul Sipinţii
avea "poienile ce sîntu pe vali Ispasului" 60• In ocolul Huşi era "o bu
cată de pămînt cu fîneaţă peste Prut, dinspre răsărit, unde se cheamă
Ciortova" 61 deci tot un loc cu o suprafaţă apreciabilă. Satul Suceviţa
ca atare
din ocolul Badeuţi avea "poene de fîneaţă şi cu munţii" 62
o vastă bază furajeră. Satul Petreşti din ocolul Iaşi dispunea de "poene
bune de fîneaţă". De p2 acestea în anul 1 5 8 8 s-au cosit "60 stogure de
fănu" 63•
Cisla oilor din 1 2 mai 1 591 ne procură de asemenea cîteva ştiri des
pre creşterea animalelor în ocoale. Astfel, în ţinutul Hîrlău cisla a fost
de 2000 oi 64 la o populaţie birnică de 1 944 familii 65 rezultînd că fiecare
familie avea în medie cîte 10 oi 66• I n acest context, putem admite că la
acea dată în ocolul Botoşani se găseau 3550 oi, iar în ocolul Şipote,
560 oi 67.
Ştirile documentare reflectă faptul că însăşi domnia era interesată
de creşterea vitelor. Din documentul elaborat la 28 ianuarie 1 60 8 aflăm
-
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Arhivele Statului, laşi, documente ; p. CCCXL, doc. 92.

D.I.R.A., veac XVI, vol. IV, nr. 5, p. 2 1 .
D.R.H.A., XIX, p. 14-15.

Arh. St. Iaşi, Documente, p. CCCXL, doc. 92.

D.I.R.A., veac XVII, vol. III, nr. 297, p. 198.

6t Ibidem, veac XVI, vol. IV, nr. 6, p. 6--7.
r.2

vol. II, nr. 1 79, p. 140.
vol. III, p. 140.
nr. 278, p. 226.
vol. IV, p. 2 5.
G6 Ibidem, nr. 5, p. 5 .
67 De la acelaşi document se apreciază media de oi pe familie în Moldova
fiind de U oi, c f . Şt. Pascu, Populaţie şi societate, I , Cluj, 1972, p. 6 1 .
Ibidem,
Ibidem,
M Ibidem,
G5 Ibidem,
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că slujitorii domneşti din ţinutul Neamţ, ca urmare a indicaţiilor primite
de la domn luaseră măsura de a obliga "pe oamenii din acel ţinut să
facă fînul domnesc" 1i8 adică nutreţul necesar vitelor domneşti. Realiza
rea "fînului domnesc" e prevăzută şi în documentele din 21 iulie 1629,
9 august 1 630, 1 8 aprilie 1632 69.
Amintim de asemenea că, marele comis avea in subordine doi sub
comişi care "au grija grajdurilor. De dinsul ţin orînduiala fînului şi a
oboroacelor, pe care trebuie să le procure în cantităţi îndestulătoare
pentru caii domneşti" 7°. Existenţa acestor dregători la curte atestă
atenţia acordată de domnie creşterii animalelor. Tot în această ordine
de idei reamintim atribuţiile marelui slugar care "trebuie să procure
carnea atit pentru bucătăria domnească, precum şi pentru turci, tătari,
oaspeţi, seimen� 7 1. Toate aceste menţiuni documentare, deşi re
duse, oglindesc preocuparea pentru creşterea animalelor in satele, de ocol
spre satis facerea trebuinţelor de la curţile domneşti cît şi a familiilor
din satele respective.
c) Practicarea pescuitului.
Indeletnicire veche, pescuitul s-a bucurat în această perioadă de o
dezvoltare insemnată n, concluzie sprijinită pe multiple atestări docu
mentare 7:1• Practicarea pescuitului era facilitată de marea bogăţie de
peşte o riurilor ce brăzdează Moldova. UR străin, Paolo Giovio, remarca
in 1 54 7 belşugul de peşte existent aici 74• La practicarea pescuitului
au fost ntraşi şi locuitorii ocoalelor deoarece, moşiile ce depindeau de
curtea domnească trebuiau să aibă între altele şi heleşteie cu peşte 7j,
pentru a furniza acest hrănitor aliment bucătăriei domneşti. Documen
tar, in unele sate de ocol sint specificate "bălţile de peşte" rezultînd
că era in atenţia locuitorilor valorificarea bogăţiei ce-o conţineau. Astfel,
Iubăneştii dispunea de "bălţi de peşte" 76, Tămăşanii era întărit "cu
toate bălţile" 77, Buneştii (ocol Bacău) avea "bălţi la Siret" 78, RîRzeştii
la Prut era întărit "cu toate bălţile sale şi coteţele" 79 etc. Alteori, aceste
bălţi au o denumire. Cazul celor numite Lăpuşna şi Lăpuşniţa semna08 Admi ţînd media de mai sus rezultă 4970 oi in ocolul Botoşani şi 784 oi in
ocolul Şipote. Lipsa detaliilor face ca aceste cifre să fie foarte relative, trebuind
a fi privite ca atare.
oo
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L.I.R.A., veac XVII, voi. II, p. 145.

Arh. St. Buc. . Condica episcopie! Huşi, f. 22, 30, 3 1 ; N. Grigoraş,
functard . . . , p. 2 1 6.
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71 Miron Costin, Opere, Ed. P. P. Panaitescu, 1 958, p. 388.

72 Ibidem, p. 21l9.

73 Istoria României, voi. II, 1962, p. 288.
C. C. Giurescu, Istoria pescuitului şi a pisciculturii în România, I, 1964,

71,

p. 76-83.
75

7G

Gh. Băileanu,

op. cit., p. 370.

1. D. Marin, op. cit., p. 29.

D.I.R.A., veac XVII, voi. II, nr. 163, p. 133.
78 Ibidem, veac XVI, v0l. III, nr. 129, p. 102 ; nr. 1 33, p. 104.
7f• Ibidem, vol. IV, m-. 98, p. 79.
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late la 26 septembrie 1635 în ocolul Ruşi 80 probabil datorită atît supru
feţei cît şi a cantităţii de peşte ce-o adăposteau.
In alte sate de ocol sînt specificate iazurile şi heleşteiele intrucit
erau utilizate atît ca rezervoare de apă necesare funcţionării marilor
dar şi pentru piscicultură 81• Astfel, în ocolul Piatra s-a aflat iazul numit
"Ciocîrlia" 82• In satele Belceşti, Plopii şi Călugărenii din ocolul Cotnari
existau iazuri ll:t, alimentate probabil cu apă din rîul Bahlui. Tot din
acelaşi rîu se amenajaseră iazuri în satul Ulmii Sli. Heleşteie au existat
în siliştile Dimileni şi şi Vîrful Başeului (ocolul Dorohoi) 85, Hîrnăceşti 86,
!băneşti 87 şi altele. Intreţinerea iazurilor cădea în sarcina vecinilor din
satele respective 88• Cîteodată însă datorită vremurilor tulburi, unele iazuri
cădeau în paragină, aşa cum s-a întîmplat cu iazul Strîmtura din ocolul
Hîrlăului 89•
Preocupările orientate in direcţia extinderii pescuitului in ocoale
sînt sugerate de menţionarea "locurilor de iazuri" adică a acelor tere
nuri care, după părerea specialiştilor, permiteau ca in viitor pe ele să
se sape iazuri. Asemenea locuri propice construirii de noi iazuri au fost
identificate la Sencăuţi (ocolul Hotinului) 90, seliştea Costineşti (ocolul
Dorohoi) 91 Icuşenii, pe riul Suceava 92, Răuceşti (ocolul Neamţ) 93, Iu
caşul (ocolul Piatra !J", Ruşii, mai sus de Botoşani !J5, Răuceşti (ocol .
Piatra) !16,
In unele documente apare noţiunea de "izvoare cu peşte" ca la
satul Suceviţa (ocolul Badeuţi !!7 adică este menţionat chiar şi peştele
din rîul din raza satului respectiv, dovadă a atenţiei acordate la acea
vreme pescuitului.
Toate aceste informaţii, chiar dacă sînt lapidare, reflectă preocu
pările în domeniul pescuitului la satele de ocol, preocupări dictate de
furnizarea cantităţilor de peşte solicitate de curţile domneşti.
d. Albinăritul.
Pentru economia feudală a Moldovei creşterea albinelor constituia
o ramură însemnată cel puţin din două considerente : furniza mierea produsul principal din care se preparau dulciurile - şi ceara - mateso Ibidem, nr. 144, p. 1 17 .
8 1 Arh. St. Buc., Episcopia H uş i , p. LXX, d oc . 4 0 (nr. 1 ) .
82 C. C. Giurescu, op. cit., p. 134.
83

Arh. St. Buc., M-rea Pînăraţi, p. UI, doc. 53.
Ibidem, Condica Asachi, f. 1 67.
85 D.R.H.A., XIX, nr. 333, p. 454--455 .
86D.I.R.A., veac XVII, vol. II, nr. 5 ind., p. 346-347.
87 Ibidem, vol. V, nr. 330, p. 246.
ss Ibidem, vol. III, nr. 309.
sro 1. D. Mari·n, op. cit., p. 29.
90 Arh. St., Buc., M-rea Nicoriţa, p. V, doc. 2.
�1 D.I.R.A., veac XVII, vol. II, nr. 313, p. 241.
92 Ibidem, veac XVI, vol. IV, nr. 12, p . 1 1 .
93 D.R.H.A., XX, nr. 20, p . 30.
Il' Ibidem, nr. 1 7 1 , p . 224.
115 D.I.R.A., veac XVII, vol. Il, nr. 59, p . 57 ; vol V, nr. 1 09, p. 72.
96 D.R.H.A., XXI, nr. 64, p. 69.
97 Arhivele statU!lui Buc., M-rea Neamţ, p. LIX, doc. 10.
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rie primă utilizată pentru producerea lumînărilor, în scopul iluminatu
lui 98, Vizitatorii străini au remarcat numărul mare de prisăci în Mol
dova, Komulovic susţinînd evident exagerat că de la miere se obţineau
venituri de 2.000.000 monedă aur pe an 99.
Un geograf italian de la sfîrşitul sec. al XVI-lea scria că "se fac
şapte roiuri pe an de stup" 1CO existînd condiţii pentru a se obţine o
mare cantitate de miere depăşindu-se nevoile interne de consum. Astfel,
numai la Braşov, într-o perioadă scurtă (10 luni) moldovenii au exportat
la sfîrşitul secolului al XV-lea o cantitate de miere în valoare de 33.010
aspri 101, In acest cadru general putem admite că, la realizarea acestor
apreciabile cantităţi de miere erau angajate şi satele de ocol. !n acest
scop, vecinii domneşti, ne-o spune documentul din 25 august 1 633 aveau
obligaţia să dea deseatină de stupi 102. Ca urmare în hotarul unor sate
sint specificate prisăcile sau locurile de prisăci. Astfel, în satul Petreşti
(ocol Iaşi) s-a aflat un loc de prisacă "în dial la făntănă" 103. Satul Bu
neştii pe Siret (ocol Bacău) a avut "un loc de prisacă peste Siret în pustie
unde se numeşte Mănăstirea" 104• De un loc de prisacă a dispus şi satul
Borceşti din ocolul Neamţ 105. Un act de scutire din 1 627 ne îngăduie
conturarea unei imagini de ansamblu despre dezvoltarea apiculturii în
satele de ocol.
Atunci, la 12 decembrie, satul Şipote, sat care "au fost şi domnesc"
primea scutirea de goştina de miere pentru "300 stupi ţărăneşti care fac
30 stupi domneşti" 106. Existau aşadar două tipuri de stupi, unii perfec
ţionaţi, de capacitate mare, ce puteau fi întîlniţi în prisăcile domneşti şi
alţii, probabil improvizaţi, de capacitate mai redusă - cei ţărăneşti. In
acest context cei 300 stupi reprezentau un minim, pentru care nu se per
cepea darea de miere - fiind de presupus că în satul respectiv să fi exis
tat in prisăci un număr mult mai mare de stupi 107.
e. Viticultura.
Clima blîndă din zonele de deal unde erau situate unele sate de
ocol, cît şi configuraţia terenului, ofereau condiţii optime pentru exis
tenţa podgoriilor. Oraşe ca : Huşi, Cotnari, Hirlău etc., erau cunoscute
pentru viile lor 108 însemnînd că şi satele de ocol din preajmă dispuneau
de vii. Străinii aflaţi în trecere prin Moldova au remarcat bogăţia de vii
!>8

D.I.R.A., veac XVII, vol. III, nr. 278, p. 226.
M. M. Alexandrescu-Dersca, op. cit., p. 857.
Ibidem, p. 857-853.
101 N. Iorga, op. cit., p. 268.
102 R. Man olescu , Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul, sec.
XIX-XVI), Buc., 1965, p. 12.8.
r,g
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l03 Arhivele Statului Buc., Condica Asachi, f. 1 67.
10� D.I.R.A., veac XVI, vol. III, n r. 285, p. 232.
1os Ibidem, voi. IV, nr. 98, p. 80.
106 Ibidem, veac XVII, vol. V, nr. 198, p. 133, nr. 214, p. 1 50.
107 D.R.H.A., XIX, nr. 270, p. 362-363 ; nr. 271, p. 365.
108 O prisacă putea număra pînă [a 4000 stupi. Cf. C. Cihodaru,

p. 40.
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a dealurilor moldovene 109, Reicersdorffer sublinia că "pămîntul dă vin (...)
din ambundenţă " 110• Bandini nota că "viţa cu haraci capătă vin foarte
mult" 1 1 1, iar Joppecourt scria despre abundenţa de vinuri care nu numai
Moldova se îndestulează, dar se transportă şi în Polonia şi în alte ţări
vecine" 112, Alt străin, Baksic relata că în Moldova "foarte multe vii apar
ţineau domnului" 113• Aria de răspîndire a viţei de vie era mult mai mare
decît astăzi, dovadă că o vie cu teasc se afla chiar in apropiere de Ce
tatea Neamţului 1 H .
Viile domneşti din ocoale aveau o însemnată suprafaţă. Documentul
din 10 aprilie 1 578 ne înştiinţează despre " 6 fălci de vie în Dealu Porcu,
vii ce deveniseră domneşti". In acelaşi loc se aflau şi mijloacele de pre
lucrare a strugurilor şi depozitare a vinului, adică "crame şi pivniţă din
piatră cu teasc 115.
Existenţa desetnicilor de vin 1 16, a paharnicului ce avea în grija sa
viile domneşti, lucrul şi culesul la timp al acestora dezvăluie preocupă
rile pentru viticultură pe domeniul domnesc. Sint menţionate în deosebi
viile domneşti de la Huşi 1 17, Hîrlău 118 şi Cotnari "vestit numai prin
viile lui neîntrecute" 119 ocîrmuit de marele paharnic. Viile domneşti de
la Huşi trebuie să fi avut o întinsă suprafaţă din moment ce erau luate
drept punct de reper la 1 2 aprilie 1 63 7 cind Calistru, fost episcop al Ru
şilor, dăruia două fălci de vie specificind că sînt "in rindul celor dom
neşti" 120•
Nu este deloc exclusă prezenţa viilor şi în alte ocoale din moment
ce "viile alese" - deci proprietatea unor personalităţi de vază intre care
pe primul loc se situa domnul ţării, erau înşirate pe o lungă fîşie între
Cotnari şi Dunăre.
In rîndul dregătorilor domneşti era inclus între alţii şi pivnicerul cel care avea în grijă pivniţele de vinuri, atestat documentar încă din
anul 1 441 12 1 . Cercetările de pînă acum au depistat pivniţe la curtea din
Hîrlău 122, la Piatra, unde serveau şi ca depozite de cereale 123, la Suceava,
109

Instituţii feudale ... , p. 384.
M. M. Alexandrescu-Dersca, op. cit., p. 861 ; Călători... , voi. 1, p. 202 ; 40 1.
Al. Papiu-Ilarian, op. cit., III, p. 132.
1 12 Analele Academiei Române, Mem. Secţ. Ist.,
S. II, t. XVI, Buc., 1895,
p. 153, 1895, p. 132.
1 1 13 AL Papiu-Ilarian, op. cit., p. 16.
11� M. M. Alexandrescu-Dersca, op. cit., p. 861.
1 15 D.R.H.A., I, 1975, nr. 241, p. 342.
1 16 D.I.R.A., veac XVI, vol. III, nr. 425, p. 348.
1 17
Melchisedek, Cronica Ruşilor şi a EpiScopiei cu asemenea numire, Buc.,
1868, p. 123-124.
118 Melchisedek, op. cit., p. 68--69.
1 1>• D.I.R.A., veac XVII, vol. I, :nr. 31, p . 30 ; Gr. Ureche, LetopiSeţul. . . , 1958, p. 76.
170 D.
Cantemir, Descrierea Moldovei, Buc., 1965, p. 72 ; Gr. Ureche, op.
cit., p. 76.
1 2 1 Arh. Stat. Iaşi, Documznte, p. 248, doc. 2 1 .
112 D.R.H.A., 1, 1975, nr. 213, p . 299.
12J Vasile M. Lişman, Hîrlău, monografie, Iaşi, 1972, p. 19.
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in cadrul cetăţii, unde pe latura vestică subsolul era ocupat în întregime
cu Jlivniţe 1:.!4. Lucrul "la viile noastre" 125, adică a viilor domneşti se
efectua de către locuitorii din ocoale sub supravegherea vătafilor de
vie Şi a vierilor.
Rezultă aşadar, că domnia poseda vii in principalele zone viticole
ale ţării, la lucrările de întreţinere a acestora şi la recoltare fiind anga
jaţi vecinii din ocoale, ce prestau aceste munci sub controlul slujbaşilor

domneşti.

f) Grădinăritul
Aprovizionarea curţilor domneşti impunea satelor de ocol să dove
dească preocupări şi în domeniul grădinăritului. Ca atare, documentele
din secolul al XVII-lea reţin numele unor "grădinari domneşti" - deci
a persoanelor specializate in această îndeletnicire. In actul din 30 august
1 640 este menţionat Staţie grecul 1�ti, iar la 7 decembrie 1 650 un Stahie ambi i in calitate de grădinari ai domniei. Miron Costin ne informează
că, Pes te grădinari era mai mare stolnicul 1:l8, dregător menit să îndrume
şi să controleze activitatea acestora.
Do cumentele relevă obligativitatea unor sate de ocol de a preda
desetină din diverse legume. La 1 9 aprilie 1632 domnitorul poruncea să
nu mai fie învăluite satele Avereşti şi Giurov astfel : "slugile clucerilor,
s ă nu îndrăzniţi să învăluiţi acele sate de desetina de varză sau sămînţă
de ci nepă sau de mazăre sau de alte mai mărunte care sînt asupra altor
sate de ocol' 12H. Aşadar, unele sate de ocol trebuiau să cultive diverse
legu me - cele amintite - din care dădeau zeciuală cît şi altele "mai
mărunte " fără să aflăm care anume. O prevedere oarecum similară cu
prinde actul din 3 mai 1 677 referitor la satul Ciurbeşti, fost al ocolului
Iaşi, eu precizarea că locuitorii săi trebuiau între altele să dea zeciuială
din "v enitul grădinilor" 310.
Din documente aflăm de existenţa cîtorva grădini domneşti. La
5 apri lie 1 6 3 1 era întărită mănăstirii Corbul "o vie cu grădini foste dom
neşti" lîngă Vaslui 131. La 1 680 se găsea în hotarul Iaşului o grădină
domnească" 132 menită desigur să furnizeze legume pentru curtea dom
nească din capitala Moldovei. De asemenea a existat o grădină domnească
la Suceava. Nu este exclus ca grădini similare ·s ă fi existat şi în preajma
celorlalte curţi domneşti însă documentele nu pomenesc de ele.
1�4 C. Turcu, Curtea domnească din
Rareş" , Piatra Neamţ, 1 935-1936, p. 1 27.
125
1 26

1 27
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M. D. Matei ş i Al. Andronic, Cetatea de scaun a Sucevei, Buc., 1967, p. 25.
D .I.R.A., veac XVII, vol. 1, nr. 31, p. 30.
Arh. St. BuC'UII'e şti, Ms. nr. 645, f. 14.

Ibidem.

M. Costin, op. cit., p. 388.
D.R.H.A., XXI, nr. 27, p. 25 ; D.I.R.A., veac XVII, vol. IV, p. 296 ; vol. V,

309.
!JI'l'h . Codrescu, Uricariul, 1, p. 1 32-133.
132 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, XV, p. 72-74.
133 Arhivele statului, Bucureşti, Condica Asachi, f. 13.
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Aceste citeva ştiri, deşi lapidare, oglindesc într-o oarecare măsură
parte din preocupările existente în ocoale
pentru grădinărit, spre a
furniza legume proaspete sau conservabile în sezonul rece, bucătăriei
domneşti.
g) Vînătoarea
Vastele păduri existente în ocoale adăposteau un preţios fond ci
negetic permiţînd domnitorilor ca, în raitele lor prin ţară să organizeze
dimpreună cu alaiul ce-i însoţeau pasionante partide de vînătoare. Nu
întîmplător, în ţinutul Neamţ sînt două sate numite Vînători 134. Există
opinia că, în afară de îndatoririle de factură militară, locuitorii acestor
sotte erau datori să vîneze pentru domnul ţării 135,
In mai multe sate de ocol, se găseau în apropiere bucovine - adică
păduri de fag 1:JG populate de o faună bogată obiect al vînătoarei. Ase
menea păduri existau în hotarele satelor Petreşti (ocol Iaşi) aflat "supt
bucovină" 137, Stoieşti (ocol Hîrlău) situat "sub marginea bucovinei" 1::18,
seliştea Sendricenii 139 (ocol Hîrlău), Troiţa, pe pîrîul Cracăului "cu loc
( ...) din pădure" 140, seliştea Cîrstineştii (ocol Dorohoi) al cărei hotar în
cepea de la "bucovină pe după pădure" 1'1 1, Vulpăşeşti (ocol Roman) si
tuat sub bucovină H:J. Alteori teritoriul rezervat pentru vînătorile dom
neşti cit şi pentru utilizarea de către domnie a masei lemnoase e spe
cificată expres în documente aşa cum e cazul cu "locul domnesc în Co
drul Eşilor" H:J. Conchidem bazaţi pe cele cîteva date enunţate că dom
nia dispunea de locuri de vînătoare în satele de ocol ,angajînd la par
tidele de vînătoare cu diverse însărcinări vecinii domneşti.
h) Meşteşugurile
Trebuinţele de la curţile domneşti au impulsionat dezvoltarea în
ocoale a mai multor meşteşuguri. Unul din acestea a fost morăritul. O
atestă numărul de mori întîlnit in satele de ocol. Lucrările de întreţi
nere şi reparaţie a instalaţiilor revenea locuitorilor din aceste sate. Re
zultă limpede din documentul datat 4 decembrie 1 6 1 9 in care se arată
că, din abuz, slujitorii domneşti învăluiau "la mori" şi pe locuitorii
unui sat desprins din ocol H4, desigur pentru a presta diverse lucrări.
l:Y. N. I orga, op. cit., p. 2·1 0.
C. Cihodaru, Satele din regiunea Hangu Bicaz în secolele XIV-XVIII in
"Analele ştiinţifice ale Universităţii Al. I . Cuza" , Iaşi, S. III, T. XII, p . 14.
136 Iorgu Iordan, Toponimia românească, Buc., 1963, p. 219.
137 C. C. Giurescu, Istoria pădurii româneşti din cele mai vechi timpuri pînă
astăzi, Bucureşti, 1975, p. 75.
i 38 D.I.R.A, veac XVI, voi. I I , nr. 285, p. 232.
139 Ibidem, veac XVII, voi. II, nr. 279, p. 2 1 0.
140 Ibidem, val. III, nr. 3 1 , p. 19-20 ; voi. IV, nr. 58 1, p. 460 "Subfăget" .
1H Ibidem, nr. 148, p. 9 1 .
f42 Ibidem, veac XVI, voi. I V , nr. 12, p. 1 1 .
tu Ibidem, veac XVII, voi. V , nr. 7 5 , p. 5 0 ; nr. 1 32, p. 92.
tH C . C. G i ure5Cu, op. cit., p. 8 1 .
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Practicarea morăritului a facilitat apariţia altor instalaţii ce utili
zau energia apei : pivele. Acestea erau întrebuinţate la tratarea ţesă
turilor din lînă, pregătindu-le pentru confecţionarea imbrăcămintei de
iarnă. Astfel, in satul Ostăpcanii pe Bistriţa (ocol Piatra) se aflau "ste
ze" 1:45, iar în satul Truşăşti pe Jijia (ocol Ştefăneşti) exista o piua 146.
Existenţa pădurilor de brad în satele de ocol ale Pietrei a determinat
confecţionarea şindrilei, materialul utilizat la acoperişul curţilor dom
neşti, cetăţilor etc. In Suceava spre exemplu, la 1 4 7 6 toate clădirile
erau acoperite cu şindrilă m. Pentru obţinerea cantităţii sporite de şin
drilă slujitorii domneşti învăluiau şi alte sate "la şindrile H�', adică la
confecţionarea acesteia.
Săpăturile arheologice de la Suceava au dat la iveală o "casă dom
nească" l!t!l, construcţie masivă la care s-a întrebuinţat o mare cantitate
de lemn fasonat (blăni, bîrne) material ce-a fost probabil realizat de
locuitorii unor sate de ocol din zona muntoasă.
Se pare că în unele sate de ocol se practica şi confecţionarea bu
toaielor de vreme ce documentul din 4 ianuarie 1 605 include obligati
vitatea ţăranilor din ocoale de a presta transpoarte de fîn şi butoaie 150•
Este de presupus că în aceste sate şi olăritul era dezvoltat deoarece
în curtea domnească de la Hîrlău pentru baia de aid existau "conducte
de lut, arse ca oalele" 151.
Din mai multe documente aflăm de obligativitatea satelor de ocol
de a executa "podvoade 15:J, adică transporturi cu carele. Existenţa ca
rului presupune practicarea obligatorie a unor meşteşuguri ca potco
vitul animalelor, rotăritul, dulgheritul etc.
Existenţa beciurilor şi pivniţelor la curţile domneşti lasă să se
inţeleagă desfăşurarea activităţii pietrarilor şi zidarilor, recrutaţi din
satele de ocol.
Nevoile materiale au impus desigur practicarea şi altor meşteşu
guri in ocoale şi la curţile domneşti, dar din conţinutul documentelor
nu aflăm care erau acestea.
Din cele prezentate rezultă că multe din satele de ocol s-au distins
printr-o activitate economică amplă, in pas cu stadiul atins de forţele
de producţie ale epocii. Tocmai din acest motiv, prezentîndu-se că im
portante surse de venituri, aceste sate au devenit ţinta boierilor şi mă
năstirilor, căzînd treptat pradă tendinţelor lor acaparatoare. Din unele
documente ar rezulta contrariul, in sensul că nu mai erau utilitare dom
niei 154. Faptul că unele din aceste sate au fost vîndute la preţuri de145 D.I.R.A., veac XVII, voi. IV, nr. 528, p. 410.
Ibtdem, veac XVI, voi. II, nr. 26 ; nr. 242, p. 230.
m Ibidem, nr. 1790, p. 175.
148 Donado da Lezze, Historia turchesca, Buc., 1910, p. 82-83.
g� Arh. St. Iaşi, Documente, P. XL, doc. 5.
150 Materiale şi cercetări arheologice, IV, p. 2-14-245.
15 1 D.I.R.A., veac XVII, voi. I , nr. 273, p. 191.
152 V. Lişman, op. cit., p. 19.
15J D.I.R.A., veac XVII, vol. IV, nr. 528, p . 410 ; nr. 420, p. 335.
154 C. Turcu, op. cit., p. 27 ; V. Lişman, op. cit., p. 19.
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rizorii a fost impusă - a spus-o clar Petre Şchiopul 135 - de ne\'ol
financiare presante, în condiţiile pauperizării ţării, a agravării asupri
rii otomane, a creşterii spectaculoase a tributului către poartă 15ti.
Secăturirea treptată a resurselor ţării era recunoscută de Eremia
Movilă care menţiona că biserici, cetăţi şi curţi domneşti cad în ruină
din lipsa sumelor necesare efectuării reparaţiilor 157. Dizolvarea lentă a
ocoalelor a fost opera unor domnitori slabi, care, la presiunea continuă
a boierimii şi mănăstirilor, le-au satisfăcut doleanţele prin numeroase
donaţii din satele de ocol 1:;1l. Efemeritatea domniei stimulează tendin
ţele domnitorilor de a acumula bani i59 inclusiv prin vînzările deghi
zate a satelor din ocoale. Dovadă, Ştefan Tomşa afirma la 1 1 iulie 1 623
că "volnic iaste domnul cu locul domnescu, să facă dînsul ce va vrea
şi a-1 da cui va vrea" 16°. In fine, stabilizarea curţii domneşti la I aşi a
diminuat treptat în interesul domniei faţă de celelalte curţi domneşti 16 1,
care au fost dealtfel ţinta atacurilor turco-tătare. Urmare, unele curţi
ajung într-o stare similară demolării.
Decăderea treptată a curţilor
domneşti a pecetluit definitiv şi situaţia ocoalelor, care se micşorează
continuu pînă la dezmembrarea totală.
Modificările substanţiale din viaţa social-economică a Moldovei de
la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea n-au
fost însoţite de intervenţii fructoase, necesare adaptării ocoalelor dom
neşti la noile realităţi. Sub presiunea sistematică a factorilor enunţaţi
anterior, tendinţele centrifuge din ocoale s-au amplificat ducind la di
zolvarea lor. Principalii profitori ai acestui ireversibil fenomen au fost
boierimea şi mănăstirile care au reuşit prin diverse mijloace să-şi insu
şească satele respective 163. Un document a surprins plastic tendinţele
acaparatoare ale boierimii : hatmanul Balica "a tras acest sat (Iubă
neştii - ocol Dorohoi) din stăpînirea domnească şi l-a supus la satul
său" 164.
Aşadar nu o redusă eficienţă economică (unele sate de ocol au fost
vîndute totuşi la preţuri însemnate 165) ci însăşi evoluţia societăţii feu
dale a cauzat destrămarea ocoalelor. Pentru că aşa cum s-a văzut, in
perioada existenţei ocoalelor în multe din satele acestora, prin hărni
cia ţărănimii supusă la o intensă exploatare, a existat o susţinută acti
vitate economică orientată spre satisfacerea nenumăratelor îndatoriri
faţă de curţile domneşti.
155 D.I.R.A., veac XVI, voi. III, Ill'. 100, p . 83 ; nr. 179, p. 140 ; voi. IV, nr. 6,
p. 6---7 ; veac XVII, vol. III ; nr. 396, p. 196 ; vol. IV, nr. 177, p. 138.
1.;6 Ibidem, veac XVI, vol. IV, nr. 6, p. 6---7 ; nr. 2 17, p . 1 62.
157 M. Berza, Haraciul Moldovei şi al Ţării Româneşti ,în "S.M.I.M.", II,
1957, p. 7-30.
158 D. Ciurea, op. cit., p. 197, nota 267.
15fJ N. Grigoraş, Instituţii..., p. 30.
160 D. Ciurea, op. cit., p . 208.
161 D.I.R.A., veac XVII, voi. V, nr. 3 1 2.
162 D. Ciurea, op. cit., p. 197.
1 63 Ibidem, nota 267.
1&1 N. Grigoraş, op. cit., p . 31 .
165 D.I.R.A., veac XVII, vol. III, nr. 309.
166 Ibidem, voJ. II, nr. 241, p. 315 ; voi. IV, p. 56-57 ; vol. V, p. 3 1 8.

DIN ISTORIA TRANSPORTURILOR IN MOLDOVA
IN PRIMA JUMATATE A VEACULUI TRECUT.
DRUMURILE SARII
Dumitru VITCU

Poate că niciodată în istoria multimilenară a exploatării bogăţiilor
subsolului românesc, problema transporturilor n-a înrîurit într-o mai
mare măsură procesul valorificării pe piaţa internă şi ex ternă a resur
selor noastre naturale ca în cazul sării, în perioada de interferenţă a
lumii feudale cu cea burgheză. Goana pronunţată după capital şi, mai
ales, după sursele facile de dobîndire a acestuia, stimulată prin litera
şi spiritul legiuirii" organice" din 1 832, a transformat cea mai veche şi
mai însemnată exploatare minieră a Moldovei pînă la jumătatea seco
lului tTecut - salinele de la Tg. Ocna - într-o veritabilă arenă, în
care-şi disputau şansa însuşirii cotelor anuale de profit, pe de o parte,
statul, în calitate de stăpîn de drept al ocnelor şi, pe de alta, cei cîţiva
antreprenori ce s-au rînduit în arendarea venitului ("otcupul") ocnelor
Moldovei în deceniile ce au premers constituirii statului naţional ro
mân modern.
Şi dacă pentru cel dintîi protagonist, beneficiile realizate - repre
zentînd preţul arenzii convenit cu arendaşul la preluarea contractului 
au sporit succesiv, de la 605.000 lei în 1 830, la 2.634 . 1 00 lei în 1 857, pen
tru antreprenori, cuantumul profitului a fost mereu cu mult superior
celui cuvenit statului, în pofida fluctuaţiilor cauzate de o sumă de fac
tori obiectivi şi subiectivi 1• Cel mai important dintre aceştia, comun
de altfel pentru soarta întregii producţii-marfă a ţării în deceniile de
referinţă, consta în dificultatea transporturilor de care erau nemijlo
cit legate, atît procesul exploatării sării la Tg. Ocna, cît şi cel al valo
rificării ei, cu deosebire de piaţa externă.
Starea necorespunzătoare în care se aflau căile şi mijloacelor de
comunicare, în general 2, coroborată cu îngrădirile de esenţă feudală ce
1 .C'. Vitcu, Arendarea ocnelor în Moldova sub regimul Regulamentului Organic
(1832-1862), în "Anuarul Institutului de istorie "A. D. Xenopol" , IX, Iaşi, 1972,

p. 29-80.
2 Vezi Dezvoltarea economiei Moldovei între anii 1848-1864. Contribuţii, Bucu
reşti, Edit. Academiei, 1963, p. 429-477.
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grevau asupra transporturilor de marfă spre Galaţi, principala poartă
comercială a ţării, ori spre punctele de desfacere ("schele") de pe malul
Prutului, Leova şi Lipcani, au stînjenit evident propăşirea unei ramuri
de producţie, exploatarea sării, implicit a unei surse de venit dintre cele
mai însemnate pentru economia Moldovei. Neîndoielnic, transporturile
constituiau şi pe planul desfacerii interne a sării o problemi'1 deos�bit
de dificilă :J ; dar dacă, în acest caz, sarea destinată consumului era rldi
cată, în mare parte, de către cumpărători direct de la ocnă, cu mijloa
cele lor de transport, în cazul exportului, între furnizori şi cump5. rători
erau, în mod obligatoriu, interpuşi cărăuşii, ştiind fiind faptul că vir:ză
rile pentru piaţa externă se făce:1u nu la ocnă, ci numai la punctele de
desfacere amintite. Or, organizarea şi supravegherea efectuării ace:,;tor
transporturi cădea în sarcina exclusivă a furnizorului.
Conştientă de marile dificultăţi pe care le creau transporturile în
procesul general al valorificării sării şi interesată în sporirea neconte
nită a venitului ocnelor, Cîn:mirea Moldovei s-a angajat - prin contrac
tele încheiate succesiv cu antreprenorii - să înlesnească acestora des
facerea sării în ţară şi, mai ales, în afara ei, acceptînd să repare la nevoie
principalele căi de legătură între Tg. Ocna, schelele Prutului şi Galaţi ;
să stimuleze cărăuşiile de sare prin acordarea imaşurilor şi crearea locu
rilor de popas necesare pentru vitele angrenate în aceste transporturi ;
să supravegheze respectarea în timp a angajamentelor cărăuşilor şi să
execute pe datornici ; în sfîrşit, se îngăduie anreprenorului posibilitatea
de a angaja cărăuşi străini pentru transportul sării de la ocnă la ori
care dintre punctele de desfacere de la graniţă. Toate aceste înlesniri,
dezvoltate în cuprinsul clauzelor contractuale ce reglementau raporturile
dintre stat şi arendaşii acestei nesecate surse de venit, erau menite să
stimuleze, cantitativ, volumul transporturilor de sare, implicit procesul
valorificării ei, îndeosebi pe piaţa externă.
Dar, cu toată solicitudinea exprimată în scris de către Cîrmuire şi
dovedită cu prisosinţă în anii Regulamentului Organic li, înlesnirile fă
găduite antreprenorilor n-au depăşit şi nu puteau să depăşească posibi
lităţile de transport existente în epocă. Nu stă în intenţia noastră dez
voltarea acestei din urmă chestiuni, care este bine cunoscută de altfel s.
3 D. Vitcu, Comerţul cu sarea în Moldova între anii 1832 şi 1862, în "Analele
ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza" , Iaşi, Istorie, t .XIX, s. III-a, fasc. 1, 1973,
p. 85-102.
4 Arh. St. Iaşi, Tr. 928, op. 1069, dosar 107, f. 47 ; Tr. 938, op. 1079, dosar 159,
f. 48 t Tr. 1615, op. 1 848, dosar 227, f. 42 ; Tr. 1339, op. 1521, dosar 1211, f. 1, 7.
Vezi, in acest sens, L. Boicu, Mijloacele, viteza şi preţul de cost al transpor
turilor in Moldova la începutul secolului al XIX-lea, în "Studii şi cercetări ştiin
ţifice. Istorie" , Iaşi, 1963, facs. 2, p. 249-258 ; p. 249-257 ; idem, Cîteva observaţii

asupra datelor existente referitoare la construcţia de şosele şi poduri în Moldova
intre anii 1834-1844, in loc. cit., fasc. 1-2, 1958, p. 249-257 ; idem, Căile de comu
nicaţie terestre în Moldova între anii 1834-1848, in "An. Inst. de ist. şi arh. A. D.
Xenopol" , Iaşi, IV, 1966, p . 81-116 ; idem, Transporturile în Moldova între 1848 şt
1864, în Dezvoltarea economiei Moldovei între anii 1848 şi 1864, Ed. Academiei,
Bucureşti, 1963, p. 429-477.
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Ne vom referi, în rîndurile de faţă, doar la aspectele particulare pc !'a rc•
le-a îmbrăcat problema transporturilor în cadrul procesului de dl's fa 
!'ere a sării pentru piaţa externă ş i care contribuie nemij locit l a in ţt•lt•
gerea fenomenului în ansamblu.
Principalele căi de comunicaţie care legau Tg. Ocna de centrele de
export a sării au fost, în ordinea importanţei :
1 . Drumul Ocnei, care străb[:tea transversal sudul Moldovei, prin
ţinuturile Bacău, Putna, Tecuci şi Covurlui 6• Acest drum pornea din
Tg. Ocna, trecînd apoi prin Tg. Trotuş, Oneşti - de unde se desprin
deau două căi laterale, una pe valea Oituzului şi cealalată pe valea Caşi
nului (importante doar pentru desfacerea internă a sării) - Căiuţi, Ure
cheşti şi Adj ud. De aici, drumul spre Galaţi trecea prin Mărăşeşti, Tecuci,
Drăgăneşti, Umbrăreşti şi Puţul lui Mihalce 7. O variantă des folosită de
către cărăuşi nu cuprindea din traseul amintit localităţile Urecheşti şi
Adjud, ci o alta, Copăceşti. După aprecierea Cămării ocnelor, drumul
prin Copăceşti era mai scurt cu 2 ceasuri decît varianta primă şi "mai
îndemînatic" pentru cărăuşi, intrucit se evita trecerea Siretului de două
ori printr-un loc mlăştinos, cum se întîmpla la Urecheşti şi Adjud, afec
tind şi plata jugăritului R.
2. Drumul sării sau "drumul cel mare la Sculenilor" !l, străbătea
ţinuturile Bacău, Roman şi Iaşi. Pînă la Bacău, unde acest drum se
împreuna cu una dintre principalele căi de comunicaţie ale Moldovei,
care era drumul Siretului, existau - la jumătatea veacului trecut patru variante de legătură : cea mai veche, dar şi cea mai lungă, se
suprapunea drumului spre Galaţi pînă la Adjud, de unde se îndrepta
spre Nord, înscriindu-se în drumul Siretului 10 ; o a doua variantă, ur
mată pînă atunci de căruşi, se desprindea de la Oneşti, trecînd prin
Balince, Orăşa Mare şi peste dealul Pietricica, de unde cobora
spre
Bacău ; a treia cale trecea tot prin Oneşti şi Orăşg Mare, dar evita dea
lul Pietricica, îndreptîndu-se pe la Caragea spre Bacău ; în sfîrşit, ulti
ma variantă, apreciată de către un specialist în materie de drumuri, in
ginerul Vesely, ca fiinCI "cel mai drept şi cel mai nimerit drum de legă
tură între Tg. Ocna şi Bacău" , urma Valea podului Viişoarei, Rediul
Vechi, Gura Văii, Orăşa Mare, Caragea, Călugăra Mare şi "coasta de sus
a Pietricicăi" . Această din urmă variantă măsura în lungime 2 1 . 1 5 8
stinjeni, adică aproximativ 4 7 k m 1 1 .
De la Bacău, "drumul sării" se confunda cu cel al Siretului pma
la podul ce marca ieşirea din Roman 12, abătîndu-se apoi prin Scheia, Tg.
Frumos şi Podul Iloaiei. De aici (sau poate din Leţcani), se desprindeau
două variante înspre Sculeni, una, principală, trecea prin Iaşi, iar cea
l a ltă prin Epureni.
6 Arh. St. laşi, Tr. 1 316, op. 1488, dosar 272, f. 1 .

7 Cf. L . Boicu, Transporturile î n Moldova. . ., p . 431 .
Arh. St. Iaşi, Tr. 1 772, op. 2020, dosar 2006, f. 105.
9 Loc. cit., Tr. 1 621, op. 1 854, dosar 542, f. 69.
to L. Boicu, op. cit., p. 431 .
u Arh. St. Bucureşti, Departamentul
lucrărilor publice al Moldovei,
378/1849, f. 6-7 ; Arh. St. Iaşi, Tr. 1768, op. 2017, dosar 629, f. 62.
12 Loc. cit., Litere, 0/160, f. 2 1 .
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3. Drumul de la Tg. Ocna spre Leova trecea prin ţinuturile Bacău,
Putna, Tecuci, Tutova şi Fălciu 13. Pînă la Tecuci se confunda cu "dru
mul ocnei" - nu ştim să fi existat pînă la mijlocul secolului trecut vreo
cale mai scurtă de legătură între Adjud şi Bîrlad - de unde se în
drepta pe valea Bîrladului, pînă la Zorleni şi de acoo, părăsind princi
pala cale de comunicaţei a Moldovei (Mihăileni-Iaşi-Tecuci-Galaţi),
urma direcţia Fălciu-Leova.
4. In sfîrşit, drumul Lipcanilor se suprapunea celui al Sculenilor
pînă la podul Siretului după ieşirea din Roman. Aici drumul se bifurca,
potrivit mărturiilor contemporane : o ramură mergea "pe Siret in sus,
pe un deal ce duce la Botoşani şi de acolo se îndreptează spre Lipcani",
iar cealaltă urma calea principală către Sculeni, pînă la Tg. Frumos ;
de aici o părăsea definitiv, trecind" pe lîngă Hîrlău, ajungînd la tirgu
şorul Suliţa şi iarăşi în drumul Botoşanilor, de unde se îndreptează către
Lipcani" 14•
Intrucit drumurile sării, la care ne-am referit, se identificau în mare
parte din lungimea lor cu înseşi principalele căi de transport ale ţării,
se înţelege că au împărtăşit aceeaşi soartă cu acestea din urmă. Şose
late parţial, pe o lungime totală care, în 1 849, nu depăşea 1 80.000 stinjeni
(aproximativ 400 km) 15, ajungînd în ajunul Unirii la circa 600 km 16,
nivelate şi drenate cu deosebire pe porţiunile comune arterelor principale
de transport al mărfurilor spre graniţe, drumurile sării erau foarte ane
voioase. Pe anumite porţiuni, în vremurile ploioase, ele deveneau chiar
impracticabile. Gravitatea situaţiei decurgea din faptul că tocmai căile
de legătură intre Tg. Ocna şi Bacău, Tg. Ocna şi Adjud, care racordau
centrul de producţie a sării cu centrele de desfacere a ei (inclusiv pe
piaţa internă) rămăseseră în afara preocupărilor oficiale de ameliorare
manifestate în epocă. "Ocna se află astăzi ca într-un ostrov - se tîn
guia in 1837 antreprenorul Gheorghe Opreanu ; toate podurile de peste
ape şi pîraie sint stricate şi dărîmate. Din această pricină cărăuşii nu-şi
fac apariţia Ia ocnă pentru a încărca sare" 17.
Dregerea drumurilor şi podurilor, efectuată pe aceste porţiuni numai
cu mina de lucru necalificată - birnicii satelor din preajmă sau chiar
rufetaşii ocnei - era lipsită de durabilitate tR. Cămara se plîngea an de
an că podeţele din dealul şi din valea ocnelor, cum şi batacurile din acel
drum erau veşnic stricate, "încît cu mare greutate se pot sui la ocnă şi
carele deşerte" tn. Iar carele ce se întorc încărcate "se prăvălesc şi se
strică, vătămind şi vitel e" 20• Orice reparaţie nu uşura decît vremelnic
13

Loc. cit., Tr. 1316, op. 1488, dosar 272, f. 1.
Loc. cit., Litere 0/160, f. 2 1 .
15 N . Suţu, Notiţe statistice asupra Moldovei, Iaşi, 1852, p. 120 ; L. Boicu,
op. cit., p. 432.
16 Ibidem, p. 441.
14

17 Arh. St. Iaşi, Tr. 766, op. 868, dosar 269, f. 41.
18

f. 43, 48.
19

20

Loc. cit., dosar 267, f. 65 ; Tr. 1621, op. 1854, dosar 542, f. 69 ; dosar 548,

Loc. cit., Tr. 938, op. II, 1 080, dosar 61, f. 1 .
Loc. cit., Tr. 1768, op. 2017, dosar 1412, f . 39.
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C'Ondiţiile de transport" din pricină că, fiind mai multe dealuri şi c·u
pămîn t clisos, galben (între Tg. Ocna şi gropile de sare = n.ns.), lu
cea mai mică ploaie drumul se strică cu desăvîrşire 2 1 " .
I n unanimitate, cărăuşii şi cămăraşii apreciau c ă "cel mai greu drum
şi cu greutate de transport în tot cuprinsul Principatului sînt drumurile
care vin la ocnă şi mai cu osebire din cele ce vin din ce mai mare parte
a ţării de sus, căci urmează să vie pe la Bacău şi să treacă dealul Pie
tricicăi, nefiind alt drum ; în acel loc, uneori, la o trăsură încărcată cu
500-1 000 ocale care sînt necesare 1 2-24 trăgători pentru a urca dea
lul, iar zilnic nu pot trece mai mult de 10 trăsuri " 22• In pofida unor efor
turi de ameliorare depuse de stăruinţa Cămării şi prin mijlocirea Vistie
riei 23, de către secţia a II-a a Departamentului de Interne (pînă la 1 849)
şi apoi de către Departamentul lucrărilor publice (înfiinţat in septem
brie 1 849), n-au fost găsite decit soluţii de circumestanţă. Pentru că, de
pildă, drumul dintre Tg. Ocna şi Bacău avea să fie şoselat după 1 862,
terminarea lucrărilor fiind proiectată abia pentru anul 1 864 24 .
Dar nu numai drumurile care plecau din Tg. Ocna creau dificultăţi
pentru transporturile de sare. Chiar şi cele pietruite, datorită fluxului
mare de angajaţi in transportul mărfurilor, deveneau cu timpul, pe anu
mite porţiuni, sau în unele perioade ale anului, impracticabile. Ploile
perturbau cel mai adesea traficul, indeosebi peste ape şi nu o dată poduri,
ca cele de peste Bistriţa, Siret sau Prut - ca să nu mai amintim pe cele
situate pe rîuri mai mici - au fost distruse 25, cu consecinţe lesne de
înţeles asupra procesului de desfacere a mărfurilor în general, a sării în
special.
Incercind să protejeze drumurile şoselate, să le asigure o mai mare
durată de funcţionabilitate, domnitorul Mihai Sturza a hotărît, la sfîrşi
tul anului 1 842, să introducă obligaţia cărăuşilor de "a preface roatile
carălor, incălţindu-le cu obezi late de cite o palmă proastă (0,20-0,25 m.
n.ns.) 26• Domnitorului ii scăpa însă din vedere faptul că mijloacele de
transport folosite erau şi aşa prea greoaie, iar capacitatea lor de încăr
care redusă şi că adaosul preconizat echivala cu diminuarea încărcăturii
şi, implicit, cu îndepărtarea cărăuşilor de la o atare î ndeletnicire. Spre
"a nu pătimi negoţul sării" , Visteria a cerut Sfatului domnesc să obţină
de la Sturza anularea acelei hotărîri, cerere la care s-a răspun favorabil
in primăvara anului următor 27.
Necesităţile de ordin economic ale ţării, care au ieşit cu pregnanţă
in relief odată cu creşterea producţiei agricole şi de sare destinate expor
tului , confruntate fiind cu insuficienţa şi starea proastă a mijloacelor de
=

Loc. cit., f. 1 O.
Loc. cit., Tr. 1621, op. 1 854, dosar 570, f. 1, 5.
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24 "Foaea de publicaţii oficiale" , nr. 1 18, din 1 iunie 1 862, p. 469.
25 Arh. St. Iaşi, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 1 755, f. 26 ; Tr. 87!i,
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27 Loc. cit.. f. 145.
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transport, au determniat ca, pe lîngă preocupările de ameliorare a căilor
de comunicaţie deja existente 28, să se manifeste în epocă curajoase încer
cări de revoluţionare a transporturilor, cu consecinţe uşor de presupus
în cazul reuşitelor. Trebuie precizat din capul locului că aceste preocu
pări vizau, în totalitate, transportul mărfurilor înspre şi dinspre Ga
laţi, rolul portului dunărean în cadrul comerţului exterior al Moldovei
fiind acum covîrşitor. Cît priveşte schelele Prutului ,acestea, cu excepţia
Sculenilor, şi-au diminuat considerabi l importanţa, cel puţin ca puncte
de desfacere a sării pentru Rusia.
După proiectele succesive eLin anii 1 8 4 1 , 1 845 şi 1 846 2!l de intro
ducere pe teritoriul Moldovei a unei căi ferate, proiecte datorate unor
întreprinzători străini sau autohtoni, dornici de a înlesni circulaţia măr
furilor de-a lungul ţării pînă la Galaţi, pentru prima oară la noi a fost
preconizată, în anul 1 8 5 1 , ideea înfiinţării liniei ferate Tg. Ocna-Ga
laţi 30• Intemeindu-şi proiectul pe convingerea că "toată întrebuinţarea
antreprizei ocnelor şi baza propăşirii sale şi, prin urmare, a folosului
haznelii nu stă decît în exacteţea transportului sării la schela Galaţilor"
şi evidenţiind "greutăţile cărăuşiei ce s-au înmulţit din an în an" , auto
rul acestuia, N. Suţu, demonstra utilitatea şi posibilităţile întemeierii
"unei căi de comunicaţie lesnicioasă şi repede pusă în lucrare cu chel
tuiala Cîrmuirii". In privinţa posibilităţilor, erau reconsiderate conclu
ziile exprimate cu cîţiva ani mai înainte de către inginerul francez Hom
maire de Hel l, potrivit cărora, în Moldova, "unde industria n-au căpătat
încă nici o dezvoltare, unde mai nu se găsesc lucrători pămînteni, unde
mijloacele băneşti sînt prea mici şi unde duhul de asociaţie încă nu s-a
format, drumuri de fier nu se pot face", dar că se puteau adopta, în
locul acestora, linii de tălpi de lemn macadamizate 3 1 .
O astfel de linie, uşor de durat şi de reparat de către "orice ţăran
cu securea sa" , presupunea - pentru traseul Tg. Ocna-Galaţi , în lun
gime de 80.000 stînjeni (aproximativ 1 78 km.) - un volum de investiţii
suportabi l, de numai 630.000 lei 32• Se avea însă în vedere faptul că ma
terialul lemnos necesar putea fi procurat gratuit din pădurile statului
şi chiar ale unor proprietari, iar braţele de muncă (cu excepţia meş
terilor), de asemenea angajate fără bani, în contul celor trei zile de
muncă pe an, obligatorii pentru fiecare birnic a le presta la lucrarea
drumurilor. Cum numai valoarea chiriilor anual plătite de către Cămară
pentru transportul a 8 milioane de ocale sale la Galaţi era estimată, de
autorul proiectului, la 450.000 lei "fără de a socoti lefile numeroşilor
însărcinaţi cu aceasta, cheltuielile pentru păşunarea vitelor şi pagubele
pricinuite uneori din pierderea banilor plătiţi înainte", se înţelege că
investiţiile proiectate puteau fi amortizate în chiar primul an de exploa
tare a liniei. Deschisă "convoiurilor de trăsuri, acţionate de aci, aceasta
în concepţia autorului - ar fi degrevat ţărănimea de obligaţia de a
28

29
30
31

32

Vezi L. Boicu, op. cit . p. 453--4 5 5.
,

Ibidem, p. 467.

Bibl. Acad., Mss. rom. 1031, f. 89-95.
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transporta sare, ar fi diminuat considerabil cheltuielile Cămării, impl i d l
preţul d e cost a l sării ş i a r f i mărit proporţional veniturile ocnei î n folo
sul statului şi al concesionarilor, oferind, pe de o parte, o mai mare sigu
ranţă şi un spor de viteză transporturilor de sare pe această rută şi,
pe de alta, boierilor şi negustorilor angajaţi în comercializarea altor ca
tegorii de mărfuri pe piaţa externă, posibilitatea achiziţionării mai lesne
a mijloacelor de transport necesare.
Calea "ferată" proiectată putea deservi nu numai transportul sării
de la ocnă la Galaţi, ci şi pe cel al mărfurilor de import, de la Galaţi
spre interiorul ţării ; mai mult decît atît, linia putea fi ulterior prelun
gită pînă la Roman, deschizîndu-se astfel calea valorificării, prin export,
a cerealelor din zona nordică a ţării.
Aceste considerente au stat, de altminteri, la baza expunerii de mo
tive prezentată de I. Cantacuzino asupra "legiuirii pentru înfiinţarea
unei căi de comunicaţie de la ocnă la Galaţi, alcătuită de railuri şi slu
j ită cu vagonuri trase de cai", legiuire votată de Divanul Obştesc la 1 5
martie 1 8 5 1 ş i sancţionată d e domn la 2 6 martie acelaşi an :l:J. Prin lege,
Cîrmuirea era împuternicită a înfiinţa acea cale atunci cînd posibilităţile
financiare aveau să-i îngăduie. Or, aceste posibilităţi n-aveau să apară
curînd. Amînrea fără termen a lucrării credem că poate fi pusă în legă
tură cu neputinţa de a fi transpus în faptă un proiect evident fantezist,
dar şi cu contraproiectul întocmit, la 1 mai 1 853, de către Mihalic de
Hodocin, asupra "drumului de fier de la Tg. Ocna pînă la Galaţi" :v
Prezentînd - comparativ cu precedentele înfăptuiri în materie, din
alte ţări ale Europei - posibilităţile de realizare a unei căi ferate între
Tg. Ocna şi Galaţi, Mihalic de Hodocin îşi exprima, faţă de domnitor,
credinţa că traducerea în viaţă a proiectului despre care am amintit "ar
trece peste mijloacele (materiale şi morale
n.ns.), ale Moldovei" , că
"ar fi de prisos" şi, în fine, că "n-ar aduce nici pe giumătate de protente
legale ţării" . După părerea sa, un drum de fier între cele două localităţi
cu rol determinant în economia ţării ar fi costat, atunci, cel puţin
22.500.000 lei, mai ales că acesta implica "facerea unui pod costisitor
peste Siret, cum şi ezături şi viaducte mult mai costisitoare în apropierea
Galaţiului" . Socotinţa sa ni se pare însă exagerată dacă ţinem seama că
in aceeaşi vreme, N. Şuţu - intemeindu-se pe studiile inginerului fran
cez aflat în serviciul Moldovei, Beguin - aprecia că instalarea liniei fe
rate Tg. Ocna-Galaţi nu putea să coste mai mult de 6 milioane lei 35.
Fireşte, şi într-un caz şi în celălalt, era vorba de utilizarea, în exclusi
vitate, a şinelor de fier, care ar fi ridicat pînă într-atît costul construc
ţiei.
Demonstrarea inutilităţii şi inoportunităţii unei astfel de căi de le
gătură între Tg. Ocna şi Galaţi i-a servit lui Mihalic de Hodocin drept
•.
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suport pentru a lansa un nou proiect vizînd punerea în valoare a cursu
lui apei Siretului pentru efectuarea transporturilor de sare către portul
dunărean� Inspirat, probabil, de încercările anterioare de navigabilizare
a Siretului (rămase in stadiu de proiect) datorate lui L. Castaing - Pere
şi N. Suţu sau poate de tentativa lui Nicolae Roşea Codreanu de a prac
tica navigaţia cu motor pe acelaş rîu :l6, Mihalic de Hodocin preconiza
utilizarea - după model transilvănean - a dubaselor de sare trase
de remorcher-e, pe ruta Adjud-Galaţi. Pe o astfel de dubasă, cu numai
3 oameni se putea transporta 30-40 mii ocale sare, iar un remorcher
- uşor de procurat din străinătate (24 mii lei) şi avînd o putere de
1 8 cai - "putea duce în gios la Galaţi şi iarăşi î napoi la Agiud 5 pînă
la 8 dubase de sare" . Coroboînd necesităţile cu posibilităţile, Hodocin
conchidea că, "prin mij locirea a două asemenea remorchere şi 10 pînă
la 15 dubuse de sare, s-ar putea transporta la Galaţi, mult mai ieftin
decit in prezent, 1 0 milioane ocă în 20 transporturi, prin care mijloc
miile de căril u�i. care acuma numai cu paguba lor transportează sarea,
s-ar putea el'onomisi cu folos insemnător pentru agricultura sau eco
nomia patriei".
Indemnul lui Mihalic de Hodocin n-a rămas fără ecou in epocă.
După ce, in pri măvara anului 1 855, navigarea pe Siret a fost inaugu
rată de plut.ele <'U sare aparţinînd unui Costache Vivante, cu destinaţia
Tulcea şi Jsa<"cea :li, sau de ambarcaţiunile plate impermeabile (desti
nate transpo1·tului de grîne) ale supusului prusian Paul Iacovenco, care
obţinute de lu guvernul Moldovei privilegiu în acest sens 3B, cîţiva ani
mai tirziu, in 1 858, postelnicul Constantin Ciocan, antreprenor al ocne
lor, avea sil in făptuiască ideile exprimate şi susţinute prin exemplifi
cările convingătoare de către specialistul în "montanistică" al Mol
dovei care era Hodocin. Confruntat cu greutăţile deosebite pe care i
le crea, în a<"ei ani, transportul sării la Galaţi in vederea exportului
şi receptiv la ideile novatoare, Ciocan - după ce a cerut şi obţinut
privilegiul necesar de la guvernul moldovean :l!J - şi-a cumpărat din
străinătate un vas (vaporaş de 35/6 m.) şi opt şlepuri, cu care a deschis,
in primăvara anului 1 858, seria curselor de transport al sării de la
Călieni şi Vadul Roşea pînă la G alaţi "0•
Fără îndoială, transportul sării pe apă era mult mai
avantajos
decît cel pe uscat : greutatea unei încărcături era incomparabil sporită,
pe un şlep putindu-se încărca 1 00-150 mii ocale ; viteza de deplasare
- mult mai mare, iar cheltuielile de întreţinere şi administrare a naviga
ţiei - mult mai mic ; în plus, transporturile pe apă erau sustrase carac
terului nesigur şi periodic al ·cărăuşiei dependente de proprietarul de
36
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moşie, de starea timpului, a drumuril<'r ş.a. ln pofida acestor avantujl',
transportul organizat al sării pe apă, inaugurat în Moldova de posteln l 
cul Constantin Ciocan, n-a luat amploarea aşteptată, menţinindu-se ş i i n
cursul unnătorilor ani l a limitele iniţiale. Pentru ambarcaţiunile utilizate
în astfel de transporturi, Siretul era navigabil de la vărsare doar pînă la
Călieni şi Vadu Roşea, unde antreprenorul îşi avea magazii pentru sare,
făcute din gard de nuiele acoperite cu stuf şi paie 4f.
Cu toate că intenţia î ntreprinzătorului, exprimată în cererea pentru
dobindirea privilegiului, era de a urca cu vasele sale pe Siret pînă la
Adjud, practica o-avea să-i îngăduie acest lucru. Probabil neinvoirile cu
proprietarii moşiilor, ai podurilor, iezăturilor şi marilor din zonele afec
tate - faţă de care Cîrmuirea n-a acţionat cu hotărîre - sau poate con
diţiile improprii navigaţiei (pentru capacitatea şi puterea vaselor folo
site) mai sus de Călieni au decis limita amintită. In felul acesta, cea mai
mare parte a drumului pe care sarea moldovenească, destinată exportu
lui, trebuia să-1 străbată pînă la Galaţi, respectiv distanţa intre Tg. Ocna
şi Călieni, rămînea tot in seama cărăuşiei. Şi dacă raportăm reuşitele
in domeniu transportului pe apă la cerinţele exportului din intreaga
perioadă regulamentară şi la direcţiile de distribuţie a sării, rezultă că
ponderea acestora in realizarea cifrelor de export a sării a fost neînsem
nată .
Aşadar, se poate afirma că, pe planul valorificării sării, transportu
rile pe uscat - limitate doar la cărăuşii - au constituit, in cursul celor
trei decenii de referinţă, principala - dacă nu unica - pirghie de le
gătură intre centrul de producţie a sării şi centrele de desfacere a ei
pentru piaţa externă. Cărăuşia, practicată în exclusivitate de către lo
cuitorii birnici ai satelor din fiecare ţinut "2 ca o indeletnicire comple
mentară pentru cei mai mulţi, menită să le procure banii necesari pentru
plata datoriilor către stat, a rămas însă aceeaşi formă de transport de
tip medieval, care cu anevoie mai putea face faţă, in noile condiţii, im
perativelor economice ale ţării. Insuficienţa mijloacelor de transport,
starea proastă a căilor de comunicaţii, dependenţa cărăuşilor de boierii
proprietari şi orientare a unei producţii mereu sporite de cereale - mar
fă către export au generat o luptă îndîrjită, in toată această perioadă,
intre Cămara ocnelor, negustori şi proprietari, avind ca obiect de dis
pută angajarea cărăuşilor, şi sfîrşind prin accentuarea disproporţiei la
capitolul beneficii intre stat şi concesionarul veniturilor ocnelor, în fa
voarea acestuia din urmă. ln felul acesta, in loc să accelereze procesul
acumulărilor de capital in Moldova şi să stimuleze progresul economic in
ansamblu, exploatarea ocnelor a oferit citorva mari afacerişti, străini de
aceste locuri, posibilitatea de a se îmbogăţi, cu concursul generos al
autortăţilor politice centrale.
Inlăturarea practicilor încetăţenite sub regim juridic instituit prin
Regulamentul Organic in domeniul exploatărilor saline constituia, i n
41
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momentul creării statului naţional unitar, condiţia sine qua non a reva
lorificării la nivelul corespunzător noilor cerinţe, a unei surse de venit
capabilă să contribuie, într-o măsură mult mai însemnată decît pînă
atunci, la propăşirea generală a societăţii moldoveneşti.

.L'EVOLUTION DU TRANSPORT EN MOLDAVIE DURANT LA ·PREMIERE
MOITIE DU SIECLE PASSE. LE CHEMIN DU SEL

RESUME
Pour l'economie de la Moldavie dans l'epoque moderne, l'exploatation des
richesses naturelles du soussol a constitue une permanente et importante source de
revenu. Surtout, l'exploatation du sel a assure aux entreprises des grandes bene
fices grâce du nouveau regim juridique i nstitue sur les salines du pays par la
legislation du 1832.
La valorification de la production du sel sur le marche interne, et surtout sur
le marche externe, a ete influencee parr la situation generale non correspondante des
voies et des moyens de transport. Les autorites politiques et administratives ont
pris des divers mesures pour assurer le transport du sel destine a la consumation,
dans toutes les regions de la Moldavie. Pour l 'export, se trouve meme dans le
siecle anterieur, quelques chemins de liaison entre le centre de production Tg. Ocna
et les centres de vente du sel situes sur la rive du Danube, a Galatzi, ou sur le
Pruth, a Lipcani et Leova. En ce qui concerne le stade et le râle des voies de
transport denommees "les chemins du sel " , dans le processus de l a valorification
des ressources naturelles de la Moldavie, dans la periode anterieure de la formation
de l'Etat national roumain modern, l'auteur utilise un materiei documentaire en
grand partie inedit.

GOLEŞTII •!N ISTORIA ŢARII ROMAN EŞTI, IN SECOLELE XIV-XVI
SEBASTIAN TUDOR

In istoria zbuciumată a Ţării Româneşti, alături de vitejii domni
tori apărători ai gliei strămoşeşti şi luptători pentru menţinerea fiinţei
naţionale, s-a aflat întotdeauna la ceasuri de cumpănă grea, poporul
român, cel care cu arma în mînă, timp de tnai bine de 8 secole, s-a
aflat în primele rinduri în luptele cu duşmanii ţării. Alături de popor,
de cele mai multe ori au stat, atît la bin·e cît şi la greu, o serie de boieri.
Printre marile familii de boieri care s-au remarcat de-a lungul se
colelor prin dragoste de ţară şi de glia strămoşească, se numără şi Go
leştii, veche familie boierească, care timp de aproape o j umătate de
mileniu au dat vitej i, diplomaţi, cărturari şi revoluţionari de seamă.
Aşa cum spunea şi B .P. Haşdeu, într-o conferinţă ţinută în anul 1 867,
aceştia au fost : "Boeri în faţa tronului şi boeri în faţa ţărei", singura
familie boierească unde devotamentul către tron şi iubirea de ţară de
veniseră creditoare ·încă din vechime. 1
Inceputurile acestei familii le putem marca pe la jumătatea seco
lului al XV-lea, dacă admitem că cei doi stăpînitori ai moşiei din Go
leşti, j udeţul Muscel, Baldovin şi Maria, numiţi în hrisovul lui Radu
vodă au o vîrstă de 60-70 de ani, la începutul secolului al XVI-lea.
Acest boier, Baldovin, apare ca logofăt la 27 decembrie 1 4 9 1 , îndepli
nind, pe urmă, funcţia de pîrcălab, prefect de district. Baldovin pîrcă
labul, nu este numai primul dintre Goleşti, pe care-I cunoaştem din
documente, dar şi primul viteaz care-şi varsă
sîngele pe cîmpul de
l uptă, pentru apărarea statului feudal Ţara Românească.
Luptînd sub steagurile voievodului Radu de la Afumaţi, Baldovin
îl slujeşte cu credinţă pe acesta şi luptă alături de el împotriva turcilor,
în mai multe rînduri. Atunci cînd "au năpădit turcii cu multe greu
Uiţi, şi era să ia patria noastră Ţara Românească, şi s-a ridicat domnia
1
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mea şi cu nobilii, şi multe ră�boaie apărînd, cite o dată fiind goniţi şi
citeodată gonind pe vrăşmaşi..." 2, scrie pe piatra de mormint a ma
relui român.
Mehmed-Beg vine in Ţara Românească cu o puternică armată,
avind ca aliat şi pe paşa de Vidin, Balibeg. 3 Se dă o luptă rapidă şi da
torită iscusinţei românilor in lupta corp la corp, victoria este obţinută.
Dar, turcii nu renunţă la luptă şi se vor întîlni din nou cu românii la
satul Gubavi (Glubovi). Aici, în anul 1522 (ianqarie), turcii lui Mehmed
Beg sint din nou infrinţi. Mehmed-Beg spera ca, amestecindu-se in lup
tele pentru tronul Ţării Româneşti, va reuşi să scape pe rind de pre
tendenţii cei mai puternici şi va cîştiga simpatia boierilor Craioveşti,
devenind domnitor. " Vizînd domnia cu orice preţ, acest turc, paşă de
Nicopole, va trece din nou Dunărea, in octombrie, prădind satele şi
oraşele întîlnite, pustiind totul în cale. Turcii au ucis populaţia civilă :
bătrîni, femei, fete şi copii, pe boierii Buzoeni, care s-au ridicat împotriva
lor. Mulţi au fost duşi în robie, iar femeile frumoase au fost recrutate
pentru haremul sultanului. 5
In aprilie 1 522, Mehmed-Beg trece din nou Dunărea în fruntea unei
armate. De partea lor, turcii aveau şi poziţia strategică ce le-o oferea
paşalîcurile de Nicopole şi Vidin, pe care le aveau în spate. Lupta s-a
dat in cimp deschis, dar oştenii conduşi de Radu de la Afumaţi i-au
invins pe turci. 6 Intr-o astfel de luptă, impotriva tendinţelor turcilor
de a transforma ţara în paşalîc, va cădea şi acest viteaz boier al lui Radu
de la Afumaţi, Baldovin, in anul 1524.
ln pomelnicul mănăstirii Argeş, se specifică boierii care "au pierit
in luptele cu agarenii (turcii, n.T.S.), pentru credinţă creştină, în anii
1522-1 524, printre care logofătul Captar, vornicul Cocora, Neagoe spă
tar, marele vornic Radu : Baldovin pircălabul. 7 Ce mare a fost încleşta
rea, dacă din 1 1 mari dregători, cei dintîi în stat după domnitor, cinci
sînt ucişi în război !
'ln anul 1 534, vin� la domnie, Radu Paisie, cu sprijinul unor adver
sari ai lui Vlad Vintilă. Era fiul nelegitim al lui Radu cel Mare şi fu
sese egumen al Argeşului. 8 In timpul domniei sale, se remarcă un alt
viteaz al Goleştilor, boierul Radu Furcă. Acesta se căsătorise în 1 538,
cu Caplea din Goleşti, nepoata lui B aldovin, pîrcălabul, căsătorie pusă
la cale de domnitorul Radu Paisie. Radu Furcă va fi vistier în sfatul
domnesc al Ţării Româneşti şi se va remarca în luptele purtase de dom
nitor cu pretendenţii la domnie. Astfel, în lupta de la Fîntîna Ţiganu
lui, din 1 538, Radu Furcă salvează visteria ţării, ducînd-o în cetatea de
� Popescu, Demetru Petre, Radul de la Afumaţi, Ed. enciclopedică română,
Bucl.lil'eşti, 1969, p. 27.
3 Popescu, Demetru Petre, op. cit., p. 30.
4 Ibidem, p. 46.
5 Ibidem, p. 47.
& Ibidem, p. 48.
7 Giurescu, C. C., Giurescu, Dinu C., Istoria Românilor, 2, Ed. St. şi Enci
clopedică, Bucureşti, 1976, p. 235.
s Ibidem, p. 241.
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la Nicopole, unde se refugiase domnitorul. Pentru vitejia şi loialitatea
sa, va fi răsplătit cu satele Poenari, Chierani şi Căpăţîneni. El va fi ală
turi de domn şi în a doua ciocnire cu potrivnicii, purtîndu-se din nou
ca un viteaz, ceea ce-l va face pe domnitor să-i dea şi o silişte, la Bis
treţ", pentru slujba pe care mi-a slujit-o cu dreaptă slujbă, cînd a ve
nit Laiotă Băsărab şi cu luptă au căzut şi Laiotă şi Stroe şi Stanciu". 9
[n timpul domniei fiului lui Radu Paisie, Pătraşcu cel Bun, boie
rul din Goleşti, Radu Furcă (Furcovici) face parte din primii sfetnici,
cei mai de credinţă. Pe rînd, e mare paharnic, mare clucer şi chiar lo
cotenent domnesc. Familia Goleştilor era la m are cinste în această pe
rioadă, astfel că la nunta unui fiu al său, Ivaşcu Golescu, va participa
chiar domnitorul ţării, Alexandru-Mircea. Soţia lui Ivaşcu. Elina, era
nepoata de fiică a viteazului voevod, Radu de la Afumaţi. In această pe
rioadă, Radu din Goleşti, rămîne în ţară, devenind omul confidenţial şi
braţul drept al prinţului şi exercitînd în acelaşi timp regenţa, împreună
cu principesa regală, in timp ce Pătraşcu merge in munţi la Rîmnic,
pentru sănătatea sa. 10 Soţia sa, Caplea, va ctitori mănăstirea Valea.
'ln secolul al XVI-lea, turcii înaintau tot mai mult spre inima bă
trînei Europe. Este perioada unor puternice lupte pentru menţinerea
independenţei ţărilor române. [n Ţara Românească se remarcă în acest
timp, tinerii boieri, Ivaşcu Golescu şi Albu Golescu, căsătorit cu dom
niţa Irina, fiica voevodului Serbiei, Miloş şi nepoata lui Alexandru al
II-lea Mircea. Amîndoi erau fiii lui Radu Furcă şi amîndoi vor călca pe
urmele viteazului lor tată, sacrificîndu-şi chiar viaţa pentru domnul
ţ.ării. Albu Golescu va lupta î mpotriva pretendentului la tron, Laiotă.
Ivaşcu se însurase în anul 1 568, fiind mare stolnic, primind satele
Goleşti, Bălteni, Vioroş, Mărăcineni, Purcăreni, Ghimpaţi, Căpăţîneni,
Unteni, Greceni lîngă Bucureşti şi părţi din Slănic, din Dobroeşti, din
lzvorani, din Viţicheşti, etc. 12 La nunta
sa, domnitorul va ucide o
seamă de boieri : Radu din Drăgoieşti, Mihnea din Bădeni, Tudor de la
Bucov, Radu de la iBoldeşti.
Participarea acestor fraţi Goleşti la bătălia de la Jilşte, din 1 5 7 4 ,
pentru scoaterea din domnie a lui Ioan Vodă cel Viteaz şi înlocuirea sa
cu Petru Şohiopul, fratele domnului Ţării Româneşti, credem că tre
buie pusă pe seama dorinţei lor de a crea un front comun al ţărilor
române, pentru a rezista mai bine încercărilor turcilor de a le cuceri,
şi desigur trebuie să ne gîndim la faptul că în acea perioadă, exista
desigur, un climat favorabil ideilor îndrăzneţe de realizare a unităţii ţă
rilor române, pentru sporirea puterii şi sorţilor de izbîndă în viitoarele
confruntări.
'In lupta de la Jilişte, Dumbravă vomicul 1-a trădat pe domnitorul
Ţării Româneşti, silindu-! să fugă pînă la Brăila. Cînd suliţele urmări9 D.I.R., veacul XVI, Seria B. Ţara Românească, Ed.
Acad. R.P.R., 1951 ,
II, p. 254.
1° Cf. Bengesco, Georges, Les Golescu, Paris, 1921, p. 8.
u Iorga, N., Istoria Românilor, voi. V, Cavalerii, Bucureşti, 1937, p. 148.
12 Ibidem, p . 149.
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tarilor se îndreptau spre domnul Alexandru II Mircea, marele clucer
Albu Golescu şi fratele său, vel-vornicul lvaşcu, s-au întors singuri spre
duşmani şi au . făcut un zid de netrecut din trupurile lor. 1:J Albu a că
zut străpuns de nenumăratele lovituri, iar Ivaşcu, rănit, a scăpat cu
iuga. In felul acesta, cu preţul vieţii, cei doi viteji din Goleşti au salvat
viaţa domnitorului lor. Rămăşiţele pămînteşti ale lui Albu au fost în
gropate la ctitoria familiei de la Vieroş, construită între anii 1 571-1573.
Pe piatra de mormînt, unde e reprezentat călare, cu mantia flu
turind şi cu buzduganul în mînă, citim : "Răposat-au jupan Albul mare
clucer, să se ştie cînd a venit Ion Voievod, şi cu oastea şi cu viclenia
asupra capului domnului nostru Io Alexandru voievod, cind a vrut fra
tele domniei sale Io Petru voievod a intrat domnitor în Ţara Moldovei
cu sceptrul împărătesc ; atunci toţi credincioşii boieri ai domniei lui,
lăsatu-1-au a-şi pierde capul lui, altfel n-a fost, precum unul Dumnezeu
martor este. Eu n-am uitat pîinea domniei lui-ci singur mi-am întors
faţa la vrăjmaşii domniei lui şi făcutu-m-am pavăză capului domniei
lui şi aşa m-am sfîrşit, in luna aprilie, a 24-a zi, in sfînta miercurea, în
cursul anului 7082. Şi am avut atuncea ani 2314• ft,
După moartea fratelui său, Ivaşscu Golescu va continua să-1 slu
j ească cu credinţă pe domnitor, fiind unul dintre cei mai apropiaţi sfet
nici ai să i . Lui îi încredinţează domnitorul misiunea de a-l găsi pe acel
Dumbravă vom icul, trădătorul de la 1574. La 1 3 mai 1575, el se găsea
la Braşov, iar la 22 iulie, se îndrepta spre Alba-Iulia, unde va rămîne
pentru patru zile. t:J ,Intr-un document din 22 august 1 575, Alexandru
al I I-lea arată şi rostul acestor călătorii : "jupan Ivaşco mare vornic
s-a dus la Batăr Iştvan, de a scos pe Dumbravă vornic cu multă nevoie
şi cheltuială şi 1-a adus la domnia mea legat, ca pe un hiclean al îm
păratului şi al domniei mele." 16
In urma schimbărilor intervenite la domnie, Ivaşcu se refugiază la
Cracovia, in anul 1 583 ; aici încearcă să pună la cale o cruciadă antio
tomană. Planul său îl expune regelui Poloniei, Ştefan Bathory şi nun
ţiului papal, Bolognetti. La cruciada propusă de Ivaşcu
Golescu ur
mau să purticipe : Polonia, Imperiul habsburgic, Rusia şi Ţările Ro
mâne. Rolul important al celor trei ţări române în lupta antiotomană,
care a fost intuit de Ivaşcu Golescu, va ieşi în evidenţă peste mai bine
de un deceniu, sub Mihai Viteazul, care demonstrează pentru întîia oară
în istoria noastră legătura indisolubilă dintre unitatea şi independenţa
naţională a românilor. 17
Ştefan Bathory i-a propus să-i dea un loc în Polonia, "dar în nici
un chip nu s-ar despărţi sărmanul de pămîntul său de acolo... Dacă
13 Giurescu,
Dlnu C., Ion Vodă cel Viteaz, Ed. ştiinţifică, Buc., 1966,
p. 146-147.
H Giurescu, C. C., Giurescu, Dinu C., op. cit., p. 251.
t5 Giurescu, Dinu C., op. cit., p. 152.
16 D.I.R., XVI, IV, p. 199-200, nr. 197, apud Giurescu, Dinu, C., op. cit., p. 152.
17 Constantinescu, Florin, Un proiect de cruciadă antiotomană din ultimul
sfert al secolului al XVI-lea, în Studii, Revista de istorie nr. 3, 1963, p. 673 şi urm.

1 .\

Goleştii în istoria Tării Româneşti

turcul va incepe să-I urmărească, îi dăm un loc în Lituania, iar <luni - I
lasă liniştit î i rupem vre un loc i n preajma Hustului sau a Chioarulul . "' • �
Ştefan Bathory î i v a dărui domeniul Sîmbăta din Transilvania ca lol'
de refugiu, deoarece sultanul şi domnitorul Petru Cercei îi doreau ex
trădarea. Dar, in decembrie 1 5 84, moare în trecere prin Moldova, la
satul Bălăteşti. Domnitorul Moldovei, Petru Schiopul 1-a ingropat cu
mare cinste la mănăstirea Bistriţa, ca pe un adevărat viteaz, la 20 de
cembrie, in acelaşi an.
Şi în secolele următoare, urmaşii Goleştilor, fie pe linie bărbătească,
fie continuîndu-se prin femei, vor urma linia deschisă de aceşti înain
taşi. Ei vor continua să joace un rol important in istoria Ţării Româ
neşti, participind la multe din evenimentele importante, culminind cu
generaţia de la 1 848, care se va remarca în mod deosebit.

RESUME
Le scop de cette ouvrage e d'eta:ller le presence de la famille Golesco dans
l'histoire de combat (lutte) continue pour l'independence du peuple roumaine,
encore des les premiers momentes des temainage documentaire. On ce remarque
encore de XVI-eme siecle par le boyar Baldovin, qui a participe a bataiLles de
Radu de la Afumaţi, contre l'arme des turqois. Il se sacrifiee eroiquement dans
cette pour l'independence de Pays Roumaine.
La familie Golesco a gagne une dimensione europeene par sca tentative
d'organiser une croisade action precedente a briliante victoire de Mihai Viteazul.

18

Ştefan Bathory, regele Poloniei către Prezidiu! Ardealului, 24 august 1 583.

GOLEŞTII ŞI UNITATEA NAŢIONALA lN TIMPUL
REVOLUŢIEI ROMANE DE LA 1 848-1849.
Vasile Novac

Goleşti au considerat realizarea unităţii naţionale a tuturor provin
ciilor româneşti ca unul din obiectivele
cele mai importante pentru
care erau gata să facă toate sacrificiile ce se impuneau.
Banul Radu Golescu (1746-1 8 1 8) face parte din iniţiatorii munteni
ai Societăţii filozofeşti a neamului românesc în marele prinţipatul Ar
dealului (1795) 1• Fiul său, Gheorghe Golescu, considera că "pe vremea
domnului cel nemuritor, Mihai Vodă cel Viteaz" era ţara noastră "în
veacul ei cel de aur" :J, iar în introducerea la gramatica sa, publicată în
1 840 propunea un congres al învăţaţilor din toate ţările române pentru
stabilirea unei scrieri şi gramatici unice. Fratele acestuia, Constantin
Golescu, publica, în 1 826, "Adunare de tractaturile dintre prea puter
nica împărăţie a Rusiei şi Inalta Poartă, însă acelea numai, care sînt
pe seama Prinţipaturilor Valahiei şi Moldaviei. 'lncepute de la pacea ce
s-au săvîrşit la Kainargic în anul 1 774 şi pînă la cea de acum de la
Akerman".
Pentru fiii lui Gheorghe şi ai lui Constantin Golescu, lupta pentru
unitate naiţonală devenise una din sarcinile de zi de zi pe care şi-o pro
puseseră, una din coordonatele existenţei lor.
Radu şi Alexandru C . Golescu, precum şi vărul lor, A. G. Golescu,
erau dintre cei mai activi tineri studenţi români din Paris, care-şi pro
puseseră o organizare a insurecţionării tuturor ţărilor române, sub con
ducerea lui Ion Cîmpineanu şi în colaborare cu emigraţia polonă, con
dusă de prinţul Adam Czartoryski, în scopul realizării unui stat româ
nesc unitar şi independent. Spre acest sfîrşit, Radu C. Golescu are, în
octombrie 1 837, mai multe întrevederi cu A. Czartoryski, cu care era şi
în corespondenţă. La 2 1 octombrie 1 837, solicita prinţului polonez o u l 
timă întrevedere. ln vederea trecerii
la acţiune, Radu şi Alexandru
Pop Gh., Dinicu Golescu, Ed. tineretului, (Buc.) , 1968, p. 1 2.
Cuvînt în Obşteasca Adunare, Complexul muzeal Golcşl l ,
n r . inv., 1326111320.
1

2 Golescu Gheorghe,
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C. Golescu pleacă spre Bucureşti,
în iulie 1 838. După ajungerea lor
"în capitala viitoarei Dacii mari", cum se exprima A.C. Golescu-Albu,
se elaborează, la 1 noiembrie 1 838 "Declaraţia de principii a partidei
naţionale" sau "Act de unire şi independenţă" 1•
La 20 august 1839, A.G. Golescu, D. Brătianu şi Ion Ghica semnează
actul de constituire a "Societăţii pentru învăţătura poporului român",
formă legală de luptă pentru unitate naţională. Peste două luni, aflăm
din scrisoarea lui A. G. Golescu către Nicolae Creţulescu de aderarea
moldovenilor la acţiune. :.!
După călătoria din 1 839 a lui Nicolae Bălcescu în Banat, în scopul
stabilirii de contacte cu fraţii de peste munţi în vederea realizării uni
tăţii naţionale, în vara anului 1 840, A.C. Golescu merge la Borsec şi,
în toamna anului 1 8'40, pînă prin 1 842, la Viena, în vederea realizării
aceluiaşi nobil ţel 3.
Goleştii sînt membri activi ai Frăţiei, ai faţadei ei literare : Socie
tatea literară, ai Asociaţiei literare a României şi ai Societăţii studen
ţilor români din Paris, care militau, printre altele, şi pentru unitate na
ţională.
Ideea unităţii naţionale, ca scop al luptei românilor, este exprimată,
la 1 ianuarie 1847, în discursul lui N. Bălcescu "Privire asupra stării
de faţă, asupra trecutului şi viitorului patriei". In afara Goleştilor din
Paris (A.G. Golescu şi verii lui, Radu şi Alexandru C. Golescu), ce îm
părtăşeau punctul de vedere al Bălcescului, acesta recomandă lui Ion
Ghica să arute cuvîntul lui numai intimilor, printre care-I indica şi pe
Ştefan Golescu
A.G. Golescu participă la toate
întrunirile moldo-muntenilor, la
care se discuta şi problema colaborării în revoluţia română, ce urmau
s-o declanşeze. In drum spre patrie, în Germania, discuta cu prinţul
Czartoryski şi scria lui Lamartine, pentru a-l ruga să-l numească con
sul în Bucureşti pe Hypolitte Desprez, cunoscut fila-român, partizanul
unităţii naţionale româneşti. E posibil că în Viena a discutat cu studen
ţii români problema colaborării în viitoarea revoluţie 1 .
La 9 iulie 1 848, A.G. Golescu
informa guvernul provizoriu din
Bucureşti că a discutat cu românii din Braşov despre ajutorul în oameni
şi arme ce-l puteau da aceştia revoluţiei din Ţara Românească. Armele
nu vor putea fi trimise decît cu aprobarea cabinetului vienez. Jn ce
priveşte oamenii, s-ar putea crea un batalion sfînt din românii din
Transilvania, mai cu seamă din grăniceri 'l. A trimis cîţiva români din
Transilvania spre Bucureşti, care s-au remarcat ca tribuni la Blaj, pen·•.

1 Bodea, Cornel:ia, Lupta românilor pentru unitate naţională. 1834-1849, Ed.
Acad. R.S.R., Buc., 1967, p. 1 1-17.
2 Ibidem, p. 22-25.
3 Ibidem, p. 42.
" Bălcescu, N., Opere, IV, Corespondenţă, Ed. G. Zane, Ed. Acad. R.S.R.,
Buc., 1964, p. 76.
1 Badea, Cornelia, op. cit., p. 102.
2 Anul 1 848 în Principatele Române, II, Buc., 1902, p. 368.
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tru a fi folosiţi, ca şi Varlaam din Sinaia, în calitate de comisari de
propagandă. 3 �n aceeaşi zi, în scrisoarea adresată lui Ştefan Golescu,
A.G. Golescu recomanda fabricarea de arme
în ţară, folosindu-se şi
ajutorul meşterilor din Transilvania." " La 19 iulie 1 848, într-o scri
soare din Viena, către N. Bălcescu, el arăta că Eftimie Murgu i-a înve
selit inima, promiţîndu-le zece mii de oameni armaţi din Banat, în ca
zul unei invazii ruseşti" 5• Ungurii sînt potrivnici românilor, neapro
bînd, nici tranzitul armelor prin ţara lor" li. Murgu s-a angajat să-i cri
tice în Dietă pentru această atitudine Î. Tot acum, Golescu propune or
ganizarea unei frăţii secrete şi grandioase "care să se întindă peste toate
părţile Românimii şi să aibă cîţiva capi în fiecare provincie, iar centrul
ei în Bucureşti" 11• Cere, în continuare,
organizarea de "propagandă
puternică, orală şi în scris1' şi întemeierea de "gazete în Sibiu, Cernoviţ
Bucovina, Ardeal şi Banat". 1 ·I i îndeamnă să răspîndească gazetele re
voluţionare din Bucureşti în toate provinciile române �.
In aceeaşi zi se adresează lui August Treboniu Laurian. O copie a
acestei scrisori inedite am găsit-o în Arhivele naţionale maghiare din
Budapesta. Este făcută după scrisoarea confiscată de la Laurian, cu pri
lejul arestării acestuia de către unguri. El îndeamnă pe transilvăneni
să continue protestele lor împotriva încorporării Transilvaniei la Unga
ria. Protestele să se facă prin gazete. 'In caz de pericol, să treacă în Bu
covina sau în Ţara Românească. Golescu reia îndemnul : "tunaţi şi ful
geraţi contra ungurilor şi la fel contra unirii (cu Ungaria - n.n. - V.N.),
chiar însăşi contra formei ilegale cu care a fost proclamată unirea, ne
fiind consultată voinţa poporului român" :J. El îi asigură "că simpatiile
germanilor sînt pentru noi , contra hunilor" " · După ce "veţi fi armaţi-le
indica A.G. Golescu - vă veţi putea reintoarce în Transilvania şi pro
testa cu armele în mîini" 5• Le recomandă şi lor să pună bazele "unei
eterii bine organizate, căci numai aşa se poate lucra acolo unde teroris
mul domină" li. Ii sfătuieşte să se înţeleagă cu saşii pentru a-i face să
retracteze şi să se pronunţe contra uniunii, în conformitate cu intere
sele lor, precum şi să-i îndemne să trimită ziarelor germane din Viena,
Berlin şi Frankfurt articole" "a căror tendinţă să fie a provoca în
Germania ura contra ungurilor şi de a prezenta pe români ca o naţie
cu caracter paşnic şi aptă pentru civilizaţie" 7• Le recomandă să acuze
3 Ibidem, p. 369.
4 Ibidem, p. 372.
5 Ibidem, p. 614.

6

Ibidem.

7 Ibidem, p. 615.
a Ibidem, p. 616.
1 Ibidem.

Ibidem, p. 619.
Arhivele naţionale maghiare, Fond Klapka, R. 295.
" Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
2

3
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pe maghiari pentru că, alarmaţi de mişcarea croaţilor, caută prietenia
ruşilor. Ca probe, el prezintă :
" 1 ordinul guvernului maghiar, care interzice tranzitul armelor în
Valahia, unde se vrea înarmarea contra ruşilor ;
"2 că centrul de emigrare al reacţionarilor din Bucureşti este sta
bilit la Braşov, pe teritoriul lor, de unde corespondează cu ruşii şi-i
invită de a intra în Valahia ;
3 că miniştrii unguri din Pesta mi-au răspuns că nu vor să rupă
cu Rusia din cauza noastră"' 1.
La 25 iulie 1 848, într-o nouă scrisoare către N. Bălcescu, Alexan
dru G. Golescu arată că a discutat eventualitatea unirii cu Austria în
condiţiile realizării unităţii naţionale române şi a independenţei naţio
nale, pe temeiul tratatelor noastre cu Turcia :J.
El aminteşte că în Dieta de la Viena se va face o interpelare în
privinţa revoluţiei din Ţara Românească şi se va prezenta o moţiune
din purteu Bucovinei, ce va fi sprijinită "de mai mulţi deputaţi ger
mani, căroru am dat un comentariu al tratatului de la Adrianopole, ca
să ştie cum să argumenteze în favorul inviolabilităţii teritoriului româ
nesc" :•.
Buronul de origine română, Nopcea, căruia A. G. Golescu a făcut
greşeala să i se destăinuie, îi scria lui Pulszki, prieten al lui L. Kossuth,
de intenţia românilor de a reinvia "vechiul imperiu dacic"' "·
La rîndul său, Dimitrie G. Golescu, administrator al judeţului Brăila
în timpul guvernării revoluţionare, răspunzînd, la 7 august 1 848, lui
Ion Ghicu, ur<'ita că, din păcate, ideea unirii Moldovei cu Ţara Româ
nească nu l'Ste împărtăşită de prea mulţi moldoveni. El îşi închipuia
că Romll nla \ ' U cuprinde : Valahia, Basarabia, Moldova, Bucovina, Tran
silvania şi Banatul, formînd un stat rotund, cu frontiere pe care natura
pare a le fi i ndicat, iar "Marea Neagră, Dunărea şi Tisa i-ar forma un
frumos briu de logodnă" 5.
La 1 8 august I R48, Alexandru C. Golescu-Albu îl îndemna, printre altele
pe A.G. Goh•scu să scrie în ziarele pariziene despre acţiunile laşe ale
ungurilor i n Transilvania, care 1-au arestat şi pe August Treboniu La
urian u.
L a 4 s<'pt t•mbrie 1 848, într-un raport pe care-I trimitea, din Paris,
lui Ion VolnC'scu II, A.G. Golescu arăta că ministrul Bastide l-a asigurat
ambasadorul Franţei pe
că u t r i m i s i nstrucţiuni generalului Aupick,
lîngă Ina l t a J loat.ră, pentru a sprijini cererile deputaţiunii române la
Constantinopol şi, mai ales, Unirea celor două Principate şi confirmarea
rea Constitu(iunii noastre" 1. La 9 septembrie 1 848, A.G. Golescu în
treba, prin tre altele, pe membrii Locotenenţei domneşti de ce nu-i tri-

1

Ibidem.
Anul 1848 fn Principatele Române, II, ... p. 733.
3 Ibidem, p. 734.
" Bodea, Cornelia, op. cit., p. 168.
5 Anul 1848 în Principatele Române, III, Buc., 1902, p . 279.
6 Ibidem, p. 531 .
1 Anul 1 848 în Principatele Române, IVI, Buc., 1 903, p. 199.
2
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mit ştiri din Transilvania,
asigurindu-i din nou că
s-au expediat
instrucţiunile la Constantinopol in vederea sprijinirii Unirii Principa
telor 'l.
Intr-un raport pe care-1 face asupra cheltuirii banilor pe care-i
primise cu ocazia misiunii in străinătate, A.G. Golescu arăta că a dat
JO de galbeni lui Vasile Mălinescu "pentru mergerea lui de la Paris
a Bucovina şi pentru ca să rămiie acolo să facă propagandă pentru
Unirea tuturor românilor şi să lucreze cu dl. Ion Alecsandri, ce mer
gea şi dumnealui in Bucovina spre a "provoca manifestaţii în favorul
Principatelor şi să trimită petiţii către Dieta Imperiului sau către pu
terea centrală din Viena" a. "25 de galbeni-continua Golescu-am dat
j-lui Toma Constandin, în Viena, ca să meargă in Banat şi Transil
vania pentru acelaşi scop cu scrisori către agitatorli cei de frunte" 4•
<\ mai cheltuit cu plata copiştilor pentm felurite note ce a dat depu
:aţilor, miniştrilor şi presei 5, note ce urmăreau, evident, şi Unirea
:lrincipatelor. I-a mai dat bani lui Ion Maiorescu care milita şl el pen
ru unitatea naţională, pe lîngă parlamentul din Frankfurt. 0
•I ntr-unul din memoriile sale inedite, din 1 848, A.G. Golescu arăta
�ă, încă, din 1 8 1 2, patrioţii români au cerut împăratului Napoleon să-i
tjute la constituirea unei republici române, sub protecţia francezilor 7.
�l vorbeşte, în continuare, despre ambele Principate, arătînd că Rusia
tu are decit dreptul de a protej a libertăţile poporului moldo-valah, că
n consecinţă, ea poate interveni numai dacă este chemată de Princi
>ate 1 . •l n incheiere, Golescu cere Franţei de a pune ferm Turcia să
'blige Rusia la evacuarea Principatelor "şi să ne lase să ne facem, noi
nşine, Constituţia", in conformitate cu vechiul nostru drept de auto
tomie 'J.
Jntr-un alt memoriu, nepublicat, ("Memoriu statistic asupra Prin
ipatelor Moldovei şi Valahiei" 3) A.G. Golescu, vorbind despre Adu
ările noastre legiuitoare din trecut, arăta că ele erau compuse din
'oieri şi deputaţi din toate clasele sociale, ceea ce demonstrează că
pentru Principate democraţia nu este copiată de nicăieri . . . ea este,
1ai ales, o chestiune de drept şi amintiri istorice" 1.
·La începutul anului 1 849, Radu C . Golescu, informindu-şi fraţii
1ai mari despre situaţia din Transilvania, exclama : "Trăiască, deci,
bertatea ! Trăiască România mare ! " , desenînd şi un cerc care ima
ina viitoarea Românie s.
2

3

IbUiem, p. 271-273.

Foflino, George, Din vremea renaşterii naţionale a 'Ţării Româneşti. Boierii
oleşti, II, Buc., 1939, p. 384-385.
� Ibidem, p. 385.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Bibl. Centrală de Stat, Fond Brătianu, pachet XLII, dos. 3 a, act. 43.
1 Ibidem.
� Ibidem.
3 Ibidem, act 41.
4 Ibidem.
$ Fotino, George, op. cit., II, p. 218.
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. La sfîrşitul lunii ianuarie 1 849, Alexandru C. Golescu, în numele
emigraţiei din Ţara Românească, se afla în Munţii Apuseni pentru
convorbiri cu fruntaşii revoluţiei, după ce discutase şi cu membrii Co
mitetului naţional din Sibiu. "Prefecţii Iancu, Axente, Buteanu, Petru,
Dobra, Vlăduţ, Vasile Moldovan şi alţi mulţi tribuni şi cărturari arde
leni au ascultat atunci cu religiozitate cuvîntul cald al celui mai tînăr
dintre fraţii Goleşti. Ei au examinat, împreună, problema românismu
lui şi, apoi, s-a ocupat amănunţit de situaţia românilor transilvăneni.
Golescu a făcut o serie de observ aţii politice
Comitetului, repetînd
încheierile ce le va fi pus în conversaţiile avute la Sibiu cu fruntaşii
români. Convingerea lui era că trebuie lămurită opinia publică a Apu
sului despre importanţa ce ar rezulta din consolidarea naţionalităţii
române pentru echilibrul politic al Europei. Inchegarea teritorială în
făptuită fn cadrele monarhiei austriece, reprezenta o primă etapă că
tre consti tuirea "românismului". Eroii din munţi au discutat, de ase
menea, pe toate feţele, problema de existenţă a neamului şi perspec
tivele ei v i i toare" . 1' După cum reiese din scrisoarea sa, datată 1 8 ia
nuarie 1 8 -19, către Avram Iancu, A. C. Golescu era de părere că ro
mânii din " Ardeal, Banat, Oradea, Bucovina să aibă cîte un deputat la
Frankfurt, Viena, Berlin şi Paris pentru a culege roadele din lucră
rile f;kute cu sîngele a mii de români, pentru că "pre cît este de în
semn�llate mare a avea arma în mînă şi a onora cu trumfuri pe bunii
noştri apar�1tori pe atît este şi... a stoarce foloasele bravurii pe cale di
pl o m a t i <'il" . :.l
O scrisoare inedită a lui Ion Ionescu de la Brad către A. G. Go
lescu C'Olll pletează datele de mai sus şi demonstrează că cei doi emi
g ra n t i ( A . C . Golescu şi Ion Ionescu de la Brad) acţionau şi după sfa
turi l e varului lui A.C. Golescu : "Noi am pus în lucrare cele cuprinse
în ea ( i n scri soarea lui A. G. Golescu către A.C. Golescu-n.n.-V.N.),
făcî ndu- le eunoscute şi românilor şi ungurilor.
Prefecţii Iancu, Bu
teunu, Dobra, s-au adunat şi în fruntea mai multor români au lucrat
cele de cuvinţă. Ne-am unit cu toţii întru a vedea că principiul naţio
n a l i tt"l ţ i l o r tinde a se constitua pretutindeni..." 3. Ei au ajuns la conclu
zia C{l in "Ardeal, Bucovina şi Banat trebuie să se lucreze pentru ro
mânism ori existînd Austria, ori nimicindu-se" 4. Pentru aceasta, s-a
hotă r î t pe lingă trimiterea de delegaţi în Apus, şi strîngerea de bani.
De ac·e<'a, A l exandru G. Golescu a rămas acolo, spre a face un împru
mut şi spre a merge în Bucovina în acelaşi scop 5. �n continuare, 1<?!1
Ionesc·u constată că ideea unirii tuturor românilor a prins rădăcini în
popor, care doreşte desfiinţarea vămilor dintre Banat, Ardeal şi !Prin
cipate. Ei, inşişi, pe unde au umblat, au dat impuls "acestei constitu
ări a românismului". 6
1 Dragomlr, Silviu, Studii şi documente privitoare la rev. română din 18481849, voi. 1, Sibiu, 1944, p. LI-LLI.
2 Novac, Vasile, Ideea de republică la Goleşti, in Museum. Studii şi comu
nicări de ist. şi etnografie, Goleşti-Argeş, 1974, p. 130.
3- 6 Bibl. Centr. de Stat, fond Kogălniceanu, pachet LXXXV, dos. 5.
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Constantin Racoviţă, nepotul de soră al fraţilor Goleşti, s - a . . . .
marcat în luptele din Munţii Apuseni, alături de Ion Butean u, f i i nd
I{IUdat pentru vitejia sa chiar de Avram Iancu. El ia parte l a toah•
tratativele româna-maghiare din munţi 1 .
Lupta pentru unitate naţională din timpul revoluţiei române de
la 1 848-1 849 va fi continuată cu mai multă dăruire după aceea şi v a
fi încununată de succes, mai întîi, prin unirea Moldovei cu Ţara Ro
mânească, apoi va fi desăvîrşită prin actul de la 1 decembrie 1 9 1 8.
In conducerea acestei lupte, şi Goleştii şi-au adus
o contribuţie de
seamă, ceea ce a permis posterităţii să-i socotească printre ctitorii de
frunte ai României moderne .

REsUME

L'ouvrage presente sur Ja base de certains materiaux plupart inedites, des
aspects, de l'activite de Goleşti, dans ,la periode prerevolutionnaire, et de la
revolution,

de

1848,

celle

nationale.

devance de leurs predeceseurs :

L'esprit

national

des

revolutionnaire,

le Boyard Radu Golescu, Gheorghe

est

(Iordache)

Golescu, et Constantin (Dinicu) Golescu, qui ex;priment, Ies idees de !'unite, dans
Ieurs oeuvres ou la participation, aux societes culturelles, dont l'activite, avait en
meme temps un caracter politique. La periode prerevolutionnaire connaît une
i n tesification des actions politiques nationales, par la creation des societe, litte
raires et politiques, y inclus les Roumarins des trois provinces. Alexandru C.

Golescu, Radu C. Golescu, participent a la fondation de ces societes a la reali

sation des contacts avec les chefs revolutionnaire de Transylvanie et de Moldavie.
Pendant la revolution les Jiaisons entre les Pays-Roumains ont surtout un aspect
politique Eftimie Murgu promet l'aide militake, les revolutionnaires de Valachie
se prononcent pour un acord entre les Roumains et les Hongrais dans Transilvanie.
La situation exterieur defavorable, les plans conquerants des puissances
voisines ont constitue, l'objet des protestes des revolutionnaires. En abordant avec
realisme la situation les revolutionnai:res ont propose des projets, tels que l'union
des Pays Roumains sous l'Empire autrichien.
La finalisatton de cet activite a ete constitue par l'union de la Moldavie
avec la Valachie en 1859, ,comme premiere etaps du processus de formation de
l'Etat national unitaire roumain.

1 Novac, Vasile, op. cit., p. 130-131.

CONSIDERA ŢII PRIVIND UNIREA ORAŞULUI FOCŞANI
Georgeta CARCADIA

In cadrul procesului de desăvîrşire a actului Unirii Principatelor,
Focşanii a prezentat o situaţie specială determinată de aşezarea sa la
graniţa dintre cele două principate, pe drumul comercial ce lega Mun
tenia cu Moldova - cu ramificaţii spre marile porturi dunărene - cu
numeroase puncte vamale unde erau percepute taxe pentru trecerea
mărfurilor sau oamenilor. Particularitatea sa era dată mai ales de fap
tul că despărţit în două - Focşanii Moldovei şi Focşanii Munteni de un braţ al Milcovului numit Milcovelul ce forma hotarul, oraşul în
truchipa în acea vreme situaţia celor două ţări surori. Desfiinţarea ho
tarului de la Focşani echivala cu unirea celor două principate surori şi
crea premizele punerii temeliei statului naţional român.
In ciuda aparenţei sale liniştite, oraşul nostru a trăit cu intensitate
frămîntările politice de la jumătatea veacului trecut. Focşănenii au
constituit un veritabil puls al arterei Milcovului, semnalînd gradul de
continuă intensificare a dorinţei de unire a românilor sub acelaşi steag
de luptă.
Deşi despărţite de Milcov, cele două oraşe Focşani au avut o dez
voltare social-economică şi politică asemănătoare, situaţie ce a ajutat l a
apropierea lor.
Fiind ţinut de margine, Focşanii menţinea permanent legăturile
între cele două ţări : în timp de pace treceau dintr-o parte în alta ne
gustori cu mărfuri sau călători, iar în vreme de război armate prietene
sau duşmane.
Pentru lămurirea unor probleme legate de unirea celor două oraşe
Focşani la jumătatea secolului trecut, pe baza unor documente de arhivă
încercăm să aruncăm o scurtă privire asupra hotarului despărţitor din
tre cele două aşezări, prezentăm apoi legăturile de veacuri existente
între populaţia de pe ambele maluri ale Milcovelului iar în cele din
urmă modul cum s-a înfăptuit practic unirea oraşelor Focşani, act dori t
c u ardoare d e toţi locuitorii ţinutului.

86

Georgeta Carcad!G

Dintr-o schiţă de plan a oraşului Focşani datînd din secolul al
XIX-lea 1 cît şi din documente de arhivă, se poate urmări traseul hota
rului dintre cele două localităţi, fixat pe girla Milcovelul, o derivaţie
a Milcovului trasă încă din secolul al XV-lea specia l pentru a forma
hotarul între cele două ţări şi localităţi.
Urmărind hotarul dintre cele două oraşe şi a comunelor suburbane
de azi : Cimpineanca şi Mîndreşti, arătăm că Milcovelul a fost desprins
din Milcov în dreptul satului Pinticeşti şi parcurgea următorul traseu :
Slobozia, Cîmpineanca, Paraschiveni spre Vîlcele. Pe acest traseu se
aflau mai multe pichete de grăniceri. Din Vîlcele hotarul se îndrepta
spre Focşani, traversa actuala cale ferată prin Sărărie (actuala magazie
de sare) o pornea spre nord circa 200 m, făcea o curbă spre est, o altă
curbă spre sud pe strada Garofiţei pînă aproape de strada Vîlcele, apoi
după o cu r bă de 1 80° spre nord făcea o nouă curbă spre nord-est î n
direcţia străzi i Coteşti, se îndrepta spre nord paralel c u strada Rodnei
de azi pi nl'l se intersecta cu străzile Pielari şi Tăbăcari, aproximativ
prin spate le Muzeului j udeţean de istorie şi etnografie Vrancea. De aici
hotarul tre<'ea printre străzile Ştefan cel Mare şi Păltiniş, traversa
strada Crinului (azi Avintului) după care făcea un cot de 90° spre nord
pe lingA biserica Ovidenia din Armenie, se apropia de strada Ştefan
cel Mare In circa 50 m prin spatele actualei policlinici dentare C.F.R.
cind d i n nou făcea o curbă spre sud-est şi traversa fosta stradă Mare
(Uliţa Mare a oraşului) pe lîngă clădirea ce a adăpostit pe rînd : Banca
"Economia". Şcoala de muzică. Aici se afla vama cea moce aproape de
pichetul 47. ,Jn continuare hotarul intra în (Piaţa Unirii) Piaţa Libertăţii
prin faţa uctualului sediu administrativ al judeţului Vrancea loc în
care era umplusut pichetul 47 şi unde î n 1931 Liga culturală î n prezenţa
marelui istoric N. Iorga ridica o bornă de hotare 2, opera sculptorului
Ion

Jalea.

Din fa t a bisericii Sf. Ioan hotarul se continua pe Bd . Şcoalelor,
(actualul Bd. Lenin) făcea o curbă spre nord printre biserică Sf. Du
mitru şi actuala Bibliotecă j udeţeană, trecea prin intersecţia str. Sf. Du
mitru cu stra. I3umbacului (Eroilor) aproximativ prin spatele telefoa
nelor, aici făcea un cot, denumit Cotul Bumbacului, unde se afla pi
chetul 48, traversa strada Liceului (actuala M. Sadoveanu) pe lîngă gră
diniţa de copii actuală şi din nou făcea o curbă spre nord-este pentru
a traversa strada Săpunari (Simion Bărnuţiu) prin capătul ei sudic,
pentru a se îndrepta din nou spre nord pînă aproape de str. actuală
a Republicii, traversa calea Cuza Vodă pe lîngă clădirea poştei vechi, 3
unde se găsea pichetul 44, cu punct de vamă, locul unde s-a dărîmat
prima piatră de hotar. Din acest punct hotarul se îndrepta aproape pa-

1

Vezi anexe : fotocopia schiţei de plan a oraşului Focşani cu girla de hotar.
Vezi anexe : fotooopia bornei de hotar, ·ridicată de Liga Culturală în 1931
în prezenţa lui Iorga pe locul fostului pichet 47.
3 Vezi anexa : Clădirea poştei vechi cu placa comemorativă ce aminteşte
de locul unde s-a dărîmat prima piatră din hotarul. ce d�părţea cele două oraşe.
2

•

Ri

·.,,.ntft'ra l l l prtvtnd Unirea oraşului Focşani
.lc·l

Cuza Vodă s pre sud trecînd pe lîngă partea d e vest a Liceul u i
de azi, traversa strada Curţii (actuala Cezar Bolliac) pe l i n"/\
1 ' 1 1 hunal, strada Cimitirului catolic, actuala Al. Vlahuţă, se sproplo d<'
l l l l t•rsecţia Fr. Engels cu str. Brăilei pentru a face o nouă curbă de
1 110 spre est şi nord-est şi apoi spre nord pînă în spatele Spitalului d e
bo l i l'ontagioase d e azi (lîngă Liceul Unirea) d e unde pornea spre Bahne .
. \ i d se afla pichetul "La Plopi". Hotarul o lua spre Mîndreşti pe care-1
dc";părţea în două : Mîndreşti Munteni şi Mîndreşti Moldova. 4
In continuare Milcovelul se unea cu Milcovul şi se 'Vărsa în Putna
a proape de satul Răstoaca.
Dacă la început girla Milcovelul avea suficientă apă pentru a pune
in funcţiune o moară, cu timpul a rămas doar o firavă şuviţă de apă
<'t' curgea pe canalul despărţitor al celor două oraşe mereu ameninţat
<·u împotmolirea, mereu necesitînd grija şi stăruinţa comună a celor
două municipalităţi pentru curăţirea ei.
Deşi despărţite între ele de acest hotar, raporturile familiale, cultu
rale şi economice între cele două oraşe au fost dintre cele mai strînse.
Municipalităţile celor două oraşe au dese luări de contact în scopul
menţinerii curăţeniei pe hotar, c u o grijă în plus din partea municipali
tăţii Focşanilor munteni. 5
Din studiul numeroaselor documente cercetate în arhiva locală, se
desprinde faptul că această colaborare s-a menţinut în toată perioada
în care a existat hotarul despărţitor între cele două oraşe surori. Astfel
la 20 martie 1 833, Sfatul municipalităţii Focşanilor Moldova adresîndu-se
magistratului din Focşani munteni spunea " ... să se oblige locuitorii păr
ţii acei ca de la Gura Tăbăcarilor şi pînă la vali, drept mahalaua Bahniei,
să se cureţe hotarul într-o unire, de nămol". 6
In aceeaşi cooperare sînt rezolvate problemele legate de curăţirea
hotarului în 1 840 în cursul lunilor mai şi august 7 / 1 850, 1 854, 1 8 60.
J:n 1 851 ambele sfaturi ale celor două oraşe Focşani se întrunesc, pe
data de 26 iunie pentru a discuta măsurile ce trebuiesc luate pentru d es
tuparea hotarului.
Milcovelul n-a fost niciodată şi nu putea fi hotar între două ţări
surori, între două oraşe cu populaţie românească. Dovada o avem în
faptul că cei ce locuiau pe malurile sale aveau legături, se ajutau per
manent, treceau de pe un mal pe altul folosindu-se fie de locurile d e
liberă trecere, fie d e puncte numai d e e i ştiute.
Datorită faptului că populaţia trecea dintr-o parte în alta a M i l f'o
vului prin alte locuri decît cele fixate de autorităţi, se propune creş
terea numărului de grăniceri şi paznici . . . cît se poate de deşi, pentru n
putea umbla şi să se strige unul pe altul ·'spune un document al vremi1i . 11"
•

.

l 'll

l ' n l n• u ''

"

Arhivele Statului, Filiala Vrancea Focşani, Fondul Primăriei dosar 1 0/ l ll!iO
4, vol. II, 1850, p. 1 0.
6 Arhivele Statului Focşani, Fondul Primăriei , Ds. 18/1854.
7 Arhivele Statului Focşani, Fondul Primăriei, Ds. 2111840.
8 Arhivele Statului Vrancea, Fondul Primăriei, Ds. 18/1834.
�

5 Arhivele Statului Focşani, Fond Primărie, Ds.
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Numărul paznicilor a crescut mereu ajungînd la cifra de 27 din
cauza locurilor tainice de trecere, cu punţi peste hotar ce aduceau pagubă
stăpînirii. 9
�ntre cele două oraşe existau la 1 85 1 trei drumuri libere de comuni
caţie pentru oameni şi mărfuri. Drumul principal - Uliţa Mare, strada
Mare de mai tirziu sau Bd. Unirii de azi era ca o coloană vertebrală a tîr
gului. Aici se afla şi vama mare, aproape pe pichetul 47, unde aşa cum am
arătat in 1931 Liga Culturală va ridica Borna de hotar, iar in zilele noas
tre se ridica măreţul obelisc dedicat Unirii. Mai existau două drumuri :
unul pe l a p iche tul 48 de la Cotul Bumbacului, iar celălalt pe lîngă
poşta veche.
Punctul vumal de la Focşani cu cel mai mare trafic de oameni şi
mărfuri vehiculate intre cele două pricipate, era aşezat în centrul ora
şului de azi, I n tr-o mică clădire de lîngă fosta Bancă a economiei - clă
direa şcolii de muzică de mai tîrziu. Aici se aflau s trăj eri pentru paza
graniţei, cl n o vi c i pentru numărătoarea oilor transhumante aduse de păs
tori moldoveni mui ales toamna şi primăvara.
Pe ulei treC'eau carele cu mărfuri, trăsurile şi căruţele spre Bucu
reşti sau Iuşi in grupe de 8-10 atelaje. Mărturie acestor realităţi stau
diferite acte şi documente, mai ales aşa numitele " j u rnale" încheiate de
comisia m ixtă pentru tranzacţia convenţiei dintre amîndouă Principatele.
Intre v la m i existau poduri construite, folosite şi întreţinute în comun
de cele doula oraşe (aşa cum erau întreţinute toate podurile de peste
hotar) oşu C'cle d i n Cotul Bumbacului din faţa casei Cimbru - azi poşta
veche, pod ul din mahalaua Tăbăcari din punctele vamale cu aceleaşi
nume, i nt re ti nu te de ambele municipalităţi.

Vameşi i fikeuu mari neajunsuri populaţiei, deşi potrivit convenţiilor

vamale din 18 35 şi 1 836 se dăduseră o serie de înlesniri populaţiei măr
ginaşe : SC'Utiri de taxe vamale pentru aprovizionarea cu carne sau alte
produse gospodă:reşti.

·lncă prin regulamentul organic se stabiliseră punctele de graniţă

ce trebuiau puse sub pază militară. La Focşani pichetul 47 este pus sub
paza unui subofiţer şi 4 soldaţi, iar cu supravegherea pazei frontierei
către Val ah ia era însărcinat un subofiţer ce avea reşedinţa la Focşani.
După cum ştim vama intre Moldova şi Ţara Românească este desfi
inţată sub domnia lui Gh. Bibescu. La Focşani vama se ridică la 1 ianu
arie 1 848 10, şi astfel prin unitatea economică se face un pas spre uni
rea politică.
S-a cerut domnitorului ca in localul vămii muntene să se înfiinţeze
i> şcoală naţională unde să se instaleze corpul profesional, cerere apro
bată de Barbu Ştirbei in urma vizitei efectuate în acest judeţ în cursul
lunii august 1 85 1 11.

9 Ion Romanoaie, Da,te focşănene, Milcovia, Revistă regiona,lă de Studii, anul
II, voi. I, Tipografia Cartea Putnei, p. 89.
10
Arhivele Statului Vrancea, Fondua Primăriei, Ds. 2·311832.
11 Arhivele StatUJlui Bucureşti, Fondul Ministerului de Interne, Ds. 2016, f. 27.
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Colaborarea dintre cele 2 oraşe se poate demonstra şi prin faptul că
r;c:'Olarii din Focşanii munteni învăţau in şcolile din Focşanii Moldoveni
rti invers.
In şcoala particulară a dascălului Constantin de la Sf. Nicolae cel
Vechi, alături de elevii munteni învăţau la 1832 şi elevii Nicolae şi Vasile
Crîngu at Moldova şi Ion şi Dumitru Borcan at Moldova t:J iar la exa
menele şcolii naţionale din Moldova iau parte şi dregătorii dln Munte
nia, aşa cum se intimpla la 25.II. 1 854.
In studii AThondologia Moldovei de Constantin Sion se văd dte fami
lii muntene şi moldovene se înrudeau şi munteni care ajung dregAtori
in Moldova aşa cum este cazul fraţilor Constache şi Ştefan DAscAles<"u
din Tîrgovişte, luptătorii pentru unire la 1 859, sau a vorniculul de
Vrancea Toma Sterian.
Una din cele mai indelungate colaborări între cele două oraşe se
constată in domeniul aprovizionării cu apă potabilă.
Domnul Alex. Ipsilanti, prin cartea de gospod din 10 aprilie 1 804,
aproba, la intervenţia domnitorului Moldovei Alex. Moruzi, aducereu
apei de izvor în Focşanii Moldovei, de la locul numit Pltuluşa (Pituluşa
de azi) peste apa Milcovului obligîndu-se să dea apă şi Focşaniului
munteni şi satelor aşezate de-a lungul conductei.
Din hrisovul dat de Alex. Nicolae Şuţu, prin care se aproba fonduri
pentru repararea cişmelelor din Focşanii munteni, se arată că locuitorii
părţii muntene suferă de lipsa de apă şi; se alimentează din Focş,,.nii
Moldovei.
La 7 septembrie 1 832 Sfatul Focşaniului munteni scrie Sfatului Foc
şanilor 1\loldovei să li se permită să ia apa de la cişmelele lor, cererea
care s-a aprobat la 16 septembrie 1 832 de Sfatul Focşanilor Moldovei la
indicaţiile lui Alex. Moruzi.
Documentele vremii ne demonstrează că colaborarea dintre locuitorii
de pe cele două maluri ale Milcovului a fost multilaterală şi în afara
celor arătate mai menţionăm ajutorul ce şi-1 dădeau la măcinatul cerea
lelor la aceleaşi mori, aratul pămîntului, păşunatul şi iernatul vitelor 13•
O însuşire a oraşului Focşani care-I ridică în atenţia conducătorilor
din ţările respective este aptitudinea de a percepe nemijlocit evenimen
tele şi diferenţierile pe plan social şi economic într-o parte sau alta a
hotarului. Nici una din părţile oraşului n-a putut rămîne insensibilă la
variaţiile politice sau economice ale timpului, ce s-au produs în princi
pate. Aşa s-a petrecut în 1 848 cind masele populare din ambele oraşe
conduse de revoluţionari ca Scarlat Turnavitul şi Nicu Sonţu crescuţi i n
spiritul ideilor înoitoare ale secolului trecut, duc o activitate prodigi12 lan Romanoaie, Date jocşănene în Milcovia, Revistă regională de studtt,

an II, vol. 1, Tilpografia Cartea Putnei, p. 89.

13 Arhivele Statulu i Vrancea, Fondul Primăriei, Ds. 93/·1 840, f. 47, Ds. 1 1 1 1184 1 ,
f. 2 , Ds . 108/1841, f. 2.
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oasă în sprijinul revoluţiei laolaltă munteni şi moldoveni. Faptele dove
desc că în hotarul cu Moldova, a existat un puternic spirit revoluţionar
şi condiţii prielnice pentru organizarea unei rezistenţe armate împotriva
duşmanilor revoluţiei.
Privite în perspectiva timpului aceste aspecte relevă existenţa unor
puternice tradiţii î naintate ale luptei maselor populare focşanene pentru
libertate socială şi naţională încadrîndu-se organic în lupta seculară a
poporului român pentru realizarea aspiraţiilor sale sociale şi naţionale.
Dorinţa de unire a fost tot timpul trează în inimile lor deoarece î n
afara dorinţei d e a s e uni cele două ţări doreau unirea oraşului despărţit
de un aşa de firav hotar.
Lupta pentru unire devine unicul ideal care pune în mişcare să
înflăcăreze tot ce este simţire românească. Masele populel['e din Focşani
au stat cu credinţă în primele rînduri ale luptei pentru unire justificînd
în felul acesta numele oraşului Focşani ca "oraş al Unirii".
Oraş de graniţă, Focşaniul avea pe atunci 1 0.000 de locuitori în
ambele părţi, partea moldoveană avînd o suprafaţă şi o populaţie ceva
mai numeroasă.
Cînd după tratatul de la Paris ideea unirii începe să ia forme con
crete, la Focşani, ca pretutindeni în ţară, încep să ia naştere comitete
unioniste. Comitetul unionist de la Focşani număra peste 200 persoane
fiind unul din cele mai numeroase din ţară.
Focşanii din partea moldovenească a oraşului iau act printr-o ade
ziune scrisă asupra hotăririlor stipulate în Convenţia de la Paris şi
declară că dorinţele lor sînt : "Unirea ambelor principate într-un singur
Stat sub numele de România, domn străin, constituţie potrivită cu nevoile
ţării". Cei trei sute de semnatari ai adeziunii cer să li se trimită o comi
sie alcătuită din delegaţii puterilor protectoare pentru a studia la faţa
locului nevoile localnicilor 14.
Regimul instaurat de Vogoride determină pe focşănenii moldoveni,
datorită prigoanei, să apeleze la cei din Focşanii Valahiei pentru a se
organiza în vederea luptei ce începuse ; Comitetul unionist se întruneşte
în Focşanii Munteniei.
Opreliştile puse în calea unioniştilor moldoveni de către autorităţile
locale este confirmată şi de alte documente. Ştefan Dăscălescu şi Con
stantin Stamantin în numele Comitetului din Focşanii Moldovei, comu
nică Comitetului Central Unionist din Iaşi că "aderenţii la cauza noastră
sacră, putem încredinţa că este mai toată obştea, de toate clasele, iar
adversarii nu sînt decît impiegaţii Statului".
Prima etapă din actul unirii se înfăptuieşte prin alegerea lui
Cuza ca domn al Moldovei, corpul electoral din Focşanii munteni fiind
11

p. 580.

Acte şi documente relative la istoria renaşterii României,

voi. III, 1 889,
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cel dintîi care felicită adunarea electivă a Moldovei printr-o entuziast;i
telegramă : "Simţind cu dumneavoastră sentimentele de bucurie pentru
norocita alegere a Domnului, vă felicităm strigînd : glorie vouă fraţilor
de peste Milcov, Trăiască România unită".
Ştirea dublei alegeri a domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost pri
mită de focşăneni cu adîncă mulţumire şi satisfacţie. In acea zi focşă
nenii de pe ambele maluri au mers la hotarul ce trecea prin inima ţării
şi au aruncat cu pietre în apă dorind ca urmele lui să nu se mai cunoască.
Cu acest prilej telegrafiază la Iaşi lui Cuza : Prea înalte doamne "Sub
impresia unei simţiri de bucurie extraordinară, inimile rămîn unite şi
nu pot exprima toate cîte simţim. Orăşenii focşăneni... nu pot decit să-ţi
zică "Trăiască România" , "Trăiască prinţul lor" t5.
Curînd la Focşani se va instala sediul Comisiei Centrale înfiinţată
potrivit convenţiei de la Paris, oraşul va atinge în acest timp apogeul
dezvoltării sale. Aici funcţionează Curtea de Casaţie pentru două prefec
turi : Putna şi Rîmnicul Sărat, două tribunale, două secţii ale municipa
lităţii, două poliţii şi alte servicii în subordinea lor, creînd o afluenţă
neobişnuită şi un trafic ce saltă bugetele caselor de comerţ.
Se îmbunătăţesc mijloacele de transport, în special cele de pe ruta
Bucureşti - Focşani, care erau dificile, se înlocuiesc căruţele prin tră
suri. Se introduc 9 diligenţe ce porneau din Bucureşti joia şi duminica şi
ajungeau la Focşani , vineri şi luni la ora 1 d.a. 16 .
Legat astfel de Bucureşti şi Iaşi şi datorită prezenţei Comisiei Cen
trale, Focşani, devine a 3-a capitală a ţării. Personalităţi culturale şi poli
tice sosesc aici pentru a lua legătura cu Comisia Centrală. Mihai Kogăl
niceanu este deputat de Focşani în adunarea electivă a Moldovei. Cuza
îl vizitează deseori, participă şi primeşte în audienţe pe membrii Comi
siei Centrale.
La 2 mai 1 8 6 1 se dă firmanul pentru recunoaşterea deplină a Prin
cipatelor şi se desfiinţează Comisia Centrală de la Focşani. Se înfiinţează
un singur guvern, o singură adunare pe întreaga Românie 17• Urmează
mutarea Curţii de Casaţie la Bucureşti şi capitalei Rîmnicului Sărat din
Focşanii munteni în oraşul Rm. Sărat 18 cu toate serviciile aferente, hotă
rîre dată la 7 martie 1 862.
Graniţa nu se ridică încă, oraşul are un timp două municipalităţi şi
două poliţii ce primeau ordine din judeţe diferite : Putna şi Rîmnic situaţia este relevată într-o plîngere adresată de focşăneni lui Cuza la
1 5 mai 1 862 cu ocazia trecerii acestuia prin Focşani 19•
Petiţionarii cer să se contopească ambele oraşe.
15 Idem, p. 483.
16 Arhivele Statului Bucureşti, Fondul Ministerului de Finanţe, Ds. 420/I II�P
17 Arhivele Statului Focşani, Fondul Magistratului oraş Focşani, Ds. t/1862, t. lU
18 Idem, fi.!l.a 57.
19 Op. cit., punct 9 şi 12.
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La 7 martie 1862 Consiliul de Miniştri hotărîse să se unească oraşele
sub aceeaşi municipalitate, dar dispoziţiile din acest jurnal rămîn con
fuze deoarece deşi prefectura oraşului Focşani munteni se mutase la
Rîmnic şi oraşul se încadra în sistemul administrativ al judeţului Putna,
se mai afla sub controlul judeţului Rm. Sărat prin poliţia care rămînea
pe loc.
In cursul lunilor aprilie, mai şi iunie se dau o serie de adrese, ordine,
rapoarte care vorbesc despre unificarea oraşelor sau a instituţiilor ce le
coordonaseră pînă acum :ll.
Dificultăţile existau şi in legătură cu alegerea membrilor municipa
lităţilor : pentru Moldova se alegea de obştea oraşului iar pentru Focşa
nii munteni de deputaţii suburbiei aleşi de orăşeni.
Termenul pentru membrii municipalităţii în Focşanii munteni expira
la sfîrşitul lui iunie iar pentru cei din Moldova la sfîrşitul lunii noiembrie.
Pentru soluţionarea acestei probleme Consiliul de Miniştri decide
prelungirea termenului de funcţionare a membrilor municipalităţii din
Focşani munteni pină in decembrie cînd se vor face alegeri după ace
leaşi legi.
Actul de naştere al oraşului unificat este dat la 6 iulie 1 862 �1 cînd
Cuza sancţionează decretul de unificare al municipalităţilor care decide
ca ambele oraşe să fie unite sub aceeaşi municipalitate. Adevărata unire
a oraşului este r·eal i zată pe 10 iulie 1 862 cînd în unna jurnalului dat
de Consi l i u l de Miniştri 22 şi un decret semnat de Cuza se hotărîse uni
ficarea munidpal i tăţil or, oraşul unit Focşani devenind capitala judeţului
Putna.
Alexandru Ioan Cuza a preţuit oraşul Focşani, i-a încurajat dezvol
tarea pe tot parcursul domniei sale ; focşănenii I-au iubit şi sprijinit pe
domn, iar Cuza l-a vizitat de foarte multe ori şi de fiecare dată a fost
bine primit.
La 5 februarie în drum spre Bucureşti, Cuza este oaspetele oraşului
Focşani, focşănenii făcîndu-i o primire triumfală.
Din documentele aflate la Arhivele Statului - Filiala Focşani, se
constată că aici s-a făcut cea mai costisitoare primire că nici un alt oraş
nu l-a primit aşa de frumos. Suma cheltuită - 6.631 lei, depăşea cu mult
veniturile municipalităţii 23.
'In drumul lui s-au ridicat 4 arcuri de triumf împodobite cu stema
unită, stindarde, piramide, au plantat brazi de-a lungul drumului pe
unde trecea.
La primire s-au aprins focuri de artificii, seara s-a realizat o ilumi
naţie impresionantă aprinzîndu-se 1 50 ceaune cu păcură şi 600 ulcele cu
20 Arhivele Statului Vrancea, Fondul Magistratului oraşului Focşani, Ds. 411862,
f. 10, 56, 57, 90, 91 , 92.
21 Arhivele Statului Vrancea, Eforia, oraşului Focşani Moldova, Ds. 48/1862,
f. 26, vezi şi anexe : fotocopia documentului.
22 Idern, f. 20.
23 Idem.
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-;eu plus 850 de felinare. Pe unde trecea alaiul, toţi locuitorii au apr·lnM
lumînări la ferestre.
Uralele, muzicile militare, tarafurile de lăutari şi coruri sporeau
animaţia. Valuri de flori s-au aşternut in calea lui Cuza pînă la hotar
de unde a ridicat gărzile. Noaptea o petrece in casele lui Ştefan Dăscă
lescu, iar a doua zi primeşte in audienţă pe membrii Comisiei Centrai!J
localnici şi pe Ion Roată :x.
Ajuns la Bucureşti, Cuza mărturiseşte sentimentele prilejuite de
primirea focşănenilor.
Seculara năzuinţă de unitate şi libertate naţională a poporului nostru
a îmbrăcat o mulţime de forme, diversificate in strictă concordanţă cu
timpul manifestării lor, cu condiţiile sociale, economice şi politice care
le-au generat.
Secolul al XIX-lea este secolul in care ideea şi năzuinţa de unitate
naţională capătă rădăcini adinci in conştiinţa poporului nostru şi toto
dată un fundament social - economic şi politic.
In�ădăcinată adinc in conştiinţa maselor, ideea de unitate va con
stitui in anii următori ţelul imediat şi suprem al luptei lor.
Masele focşănene se vor situa şi de această dată in primele rinduli.
Implinită parţial in 1 859, năzuinţa de unitate naţională avea sa-ş1
găsească desăvîrşirea în deceniul al doilea al sec. XX, odată cu unirea
Transilvaniei cu România, chezăşuită de voinţa miilor de reprezentanţi
ai poporului adunaţi la 1 decembrie 1 9 1 8 pe Cîmpia Libertăţii de . la
Alba Iulia.
Aflat în miezul frămîntărilor şi luptelor pentru realizarea unităţii
naţionale, oraşul Focşani va rămîne simbolul Unirii.
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nationale, d e leur lutte pour la realisation de l'unite nationale de 1 859 et sourtout
pour l' union de la viile.
L'adhesion totale des habitants de la viile de Focşani pour l'election de
Cuza comme prince regnant des Principautes unies, l'accueil enthousiaste fait
par toute la viile d e Focşani sont consignes dans les documents e t dans les
temoignages de l'epoque.
Pendant cette periode la ville de Focşani atteint l'apogee du developpement.
On y fonctionne la siege de la Comission Centrale, �a cour de cassation pour deux
prefectures Putna et Rîmnicu Sărat, deux tribunaux, deux sections de la munici
palite, deux polices et autres services dans leur subord ination.
Creeant une grande influence et un trafic qui sautent le budget des maisons
de commerce l'ordre en racinee dans la conscience des habitants de la viile de
Focşani. L'idee d'·un ite constituera dans les anees suivantes le but irnmediat et
supreme de leur lutte.
Etant au noyau des troubles et des luttes pour l'union, la viile de Focşani
restera le symbole de l'union.

Fig. 1 . Sch i ţ ă de p l r. n a oraşului

Focşuni în preajma

reconstituit la 1896.

Fig. 2. Deta li u a l

schi ţei de

uniri i,

plan cu hotarul oraşului Focşani.

Fig. 2. P l acă comemorativă pe clădirea şcolii
de muzică.

F i g. 3 . Placă comemorativă pe clădirea poştei
vech i .

Fifl, 4 . Localul poştei vech i c u p l acn comemora tivă u n d e

v a m ii I n 1 859.

a

fost punct d e

Fig. 5. Borna de hotar aşezată de l i ga c u l t u rală
193 1 pe loc u l vech i u l u i hotar - Borna 4 7 .
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ASPECTE PRIVIND LUPTELE POLITICE IN ORAŞUL PANCIU
LA SFIRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
Dr. CONSTANTIN ŞERBAN

Viaţa politică la Panciu în a doua jumătate a se�olului al XIX-lea şi
la începutul secolului al XX-lea se caracterizează, în general ca şi în
întreaga Românie, prin lupta pentru putere dintre cele două partide de
guvernămînt şi anume cel liberal şi cel conservator. Germanii celor două
partide apăruseră în oraş şi se dezvoltaseră mai ales după Revoluţia
română din 1 848. După cum se ştie mişcarea revoluţionară din 1 848 a
fost înăbuşită în Moldova de la început neavînd . rădăcini adînci în rîndul
maselor populare, capii semnatarii petiţiei înaintată lui Mihai Sturza
neavînd strînse legături cu ţărănimea, pe care nu ştiuse s-o ridice la
lupta antifeudală, nici prin propagandiştii trimişi la sate, nici prin promi
siuni relativ la înfăptuirea unei reforme agrare 1.
Tîrgoveţii din Panciu la mij locul secolului al XIX-lea încă nu erau
organizaţi pentru a se constitui în partide politice grija lor primordială
fiind numai pentru redobindirea drepturilor lor depline de stăpînire asu
pra moşiei şi vetrei tîrgului. In 1 848 negustorii din oraş care fuseseră
în fruntea acestei lupte simpatizaseră cu mişcarea revoluţionară de la
Iaşi, unii din ei fuseseră la Focşani şi chiar trecuseră în taină frontiera
ţării în Ţara Românească pentru a saluta cu entuziasm victoria revolu
ţiei la Bucureşti şi în celelalte oraşe şi tîrguri inclusiv Focşanii munteni,
la sate, pretutindeni 2.
După 1 848 in anii luptei pentru unire din nou cei mai mulţi din
locuitorii din Panciu se aflaseră în primele rînduri ale unioniştilor mili
tînd pentru înfăptuirea unui singur stat cu Ţara Românească 1. Unii din
1 Istoria României, Bucureşti, 1964, vol. IV, p. 58-59 ; C. Căzănlsteanu,
D. Berindei, M. Floz·escu, V. Nicolae, Revoluţia română din 1848, Bucu reş t i
1969, p. 152-158, 219-22(}.
2 Anul 1848 în Principatele române, Acte şi documente, voi. II, p. 1 .
1 I n această vreme diferenţierea socială î n rîndui tir�veţilor n u era prcon
mare şi toate păturile .sociale au fost solidare, uTillărind acelaşi scop, inlAtumrt'A
relaţiilor feudale.
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negustori şi proprietari de podgorii au votat atunci cu entuziasm pentru
trimiterea în divinul Ad-hoc a reprezentanţilor lor care aveau să susţină
prin cuvîntul lor unirea celor două ţări româneşti ca fiind singură soluţie
pentru emanciparea politică, economică, socială şi culturală a poporului
român 2. Ulterior, pe timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza in tirgul
Panciu pe măsură ce s-au impus elementele liberale, reprezentate de
acei tîrgoveţi şi posesori de podgorii cu o bogată activitate in viaţa eco
nomică a oraşului, manifestînd tendinţa constituirii intr-un partid poli
tic, o altă parte din tîrgoveţi ale căror interese se apropiau sau coincideau
cu acelea ale unor boieri care nu vedeau cu ochi buni reformele domnu
lui ţării menite să îmbunătăţească situaţia ţărănimii, s-au grupat intr-o
partidă conservatoare. Unul din cei care s-au încadrat de la inceput în
această partidă a fost un anume Constantin Ion Giţă care in 1 860 s-a
aflat în fruntea obştei tîrgului ca preşedinte al primului consiliu munici
pal din Panciu. După cum se ştie decretul prin 4 decembrie 1 860 Alexan
dru Ion Cuza crease la Panciu municipalitatea tirgului a. In această vreme
tirgul Panciu avea peste 2000 locuitori (in 1 869 sint înregistraţi
2819 locuitori) "·
Primul primar al municipiului Panciu provenea dintr-o veche fami
lie pănceană, de oameni gospodari, cu întinse terenuri viticole, cu multe
acareturi in tîrg, cu prăvălii şi chiar cu două hanuri încă din epoca Regu
lamentară. Bunicul său, Constantin Gîţă împreună cu frate-său Iosif Giţă
se aflaseră la sfîrşitul secolului al XVIII-lea în fruntea localnicilor in
lupta impotriva egumenului mănăstirii Bogdana, care le cotropiseră moşia
şi vatra 1• In jalbele date la domnie egumenul respectiv îi denunţase pe
cei doi fraţi că s-au ridicat "cu zorbală" împotriva mînăstirii 2. De ase
menea la vremea respectivă Constantin Gîţă şi Iosif Giţă au obţinut şi
ranguri de mici boieri de ex. în 1 84 1 Iosif Gîţă aj unsese serdar, iar Con
stantin Giţă in 1 855, comis. Tot aşa şi fiul lui Constantin Giţă in 1 845
slugar. De fapt averea lor sporise cu timpul, iar ei de la simpli arendaşi
de pămînt ajunseseră să posede terenuri viticole, să devină chiar negus2 G. Petrescu, D. A. Stourdza, A. C. Stourdza, Acte şi documente relativ
la istoria re114Ştertt României, Bucurreşti, 1889, vol. 5, p. 686, vol. 6, p. 20-21,

vol. 7, p . 988-989.
3 Arh. St. Buc., Ministerul de Interne Moldova, 463/1860, f. 44.
� 1. Ionescu de la Brad, Agricultura rom4n4 in judeţul Putna, Bucureşti,
1 869, p. 314 ; G h. Platon, Populaţia oraşului moldovenesc la mijlocul secolului
al XIX-lea, in Carpica, III, 197Q, anexa 5 se dă şi structura socială a populaţiei
1 19 negustori şi 24 meseriaşi. Ee. Negruti, Noi contribuţii la cunoaşterea situaţiei

demografice a oraşelor din Moldova, in prima jumătate a secolului al XIX-lea,

în Revista istoria, 10/1977, p. 1832--4833.
' vezi pentru amănunte Constantin Şerban, Noi contribuţii la istoria luptei

tîrgoveţilor şi orăşenilO'T moldoveni împotriva asupririi feudale in secolul al
XVIII-lea la începutul secolului al XIX-lea, în Studii şi articole de istorie, IV,

1962, p. 83-85.
2 Arh. St. Bucureşti, Mînăstirea Bogdana, XII,-15 ; un alt document (XXXVI'I37) se arată că cei doi s-au "ridicat făcînd iscoditoare tulburare".
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tori de vin, cu prăvălie în tîrg şi han încă din 1 842. Dealtfel hanul din
Panciu va fi moştenit de fiul lui Constantin Gîţă antune Ion. In finl',
Ion Gîţă va avea un fiu pe Constantin Ion Gîţă negustor care în 1 860
ajunge primarul tîrgului. De remarcat că în 1 860 în familia Giţă mul
exista un anume Teodor cu rang de agă, unchi după tată lui Constan
tin Ion Gîţă 4•
După abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza la conducerea României
avea să vină un guvern liberal pentru scurtă vreme însă din 1868 se
impun elemente centriste, în fine din 1 8 71 cele conservatoare. Din a cest
moment şi la conducerea oraşului încep să se impună elementele prove
nite din rîndurile partidului conservator care-şi vor împărţi la un inter
val de patru ani puterea cu cele provenite din partidul liberal. Această
succesiune este reflectată şi în comportarea membrilor consiliului muni
cipal din Tg. Panciu. Dar nu numai atît, spre sfîrşitul secolului al
XIX-lea încep să se semnaleze la Tg. Panciu, ca şi în alte oraşe din Româ
nia, puternice lupte între reprezentanţii partidului conservator şi liberal
pentru ocuparea locurilor în consiliul municipal local, în timpul alegeri
lor periodice, pe baza Legii electorale a consiliilor municipale. Ele reflectă
de cele mai multe ori manevre de culise· conduse cu multă abilitate prin
intermediul cărora notabilităţi marcante ale tîrgului obţin voturile con
cetăţenilor lor pe calea încălcării. flagrante a acestei legi.
Documentele de arhivă din ultimul deceniu al secolului al XIX-lea
ne permit să constatăm ce aspect a luat în tîrgul Panciu această luptă
politică. Memorabile în acest sens, au fost alegerile pentru consiliul comu
nal din toamna anului 1 890. Pentru desfăşurarea lor in deplină legali
tate Ministerul de Interne expedia încă de la 12 septembrie circulara
nr. 1 4544, în care se arăta că în prima duminică a lunii noiembrie, care
cădea într-o zi de 4, a fost fixată potrivit art. 22 din Legea electorală
comunală ziua pentru adunarea alegătorilor comunali care trebuiau să
aleagă pe consilierii comunali pentru o nouă perioadă de 4 ani. Cu acest
prilej trebuie respectată legea - se spune în circulară - "să se facă
alegerea în deplină regulă şi linişte după glăsuirea legii, spre a nu se
da loc la anularea şi străgănirea alegătorilor prin noi convocări". Noile
consilii pe 4 ani trebuiau să fie "libera expresiune a voinţei alegătorilor",
chiar şi "primul .trebuie să respecte cu stricteţe legea" să ia măsuri ca
libertatea alegătorilor să fie asigurată ! r. Interesant că lupta dintre libe
rali şi conservatori a început la Tg. Panciu înainte de ţinerea alegerilor
şi iată cum. Aşa de ex. la 1 5 octombrie s-a primit la Ministrul de Interne
3 Arh. St. Bucureşti, Mînăstirea Bogdana 411 843, f. 2.0 ; mai aveau hanuri
şi alţii. D avid A1pern ( 1 859), Marghioala Raşcu (1884) ; în 1896 erau 7 hanuri In
tîrg.
" In 1863 embaticul tîrgudui trecuse in proprietatea statului iar abia In
sfîrşitul secolului al XIX-lea (iln 1881) acest embatic a fost răscumpărat de llr
goveţi.
t Arh. St. Buc., Ministerul de Interne, 396/1890, f. 1. 2.
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o telegramă semnată de mai mulţi membri ai partidului liberal, în care
aceştia denunţau nereguli in organizarea alegerilor provocate de
subprefectul Gîţă "Ingerinţa nemaipomenită din partea administra
ţiei, cap cu subprefectul Gatza, se bat şi arestează alegătorii. Ru
găm faceţi să respecte ordinul dv., legile ţării şi cuvîntul majes
tăţii sale". Semnau telegrama : Vlădoianu, Raicu , Butescu, Popovici,
Botezu, Enache Panciu, Ionescu Niculcea, Stati, Ghitza Ion. La Minis
trul de Interne s-a pus rezoluţia următoare : Prefectura, pentru a face
"anchetă" 1• Şi pe cind de la Ministerul de Interne se înainta la prefec
tura judeţului Putna o copie după această telegramă, în vederea facerii
de cercetări 2, tot la Ministrul de Interne a fost înaintată o amplă petiţie
semnată de 21 persoane din opoziţie avînd următorul conţinut : "Domnule
Ministru, Subsemnaţii alegători din colegiul comunal al urbei Panciu din
jud. Putna, văzînd că de către dl. Primar prin publicaţiunea nr. 1 259
din 1 5 octombrie curent, pentru convocarea alegătorilor s-au dispozat ca
operativa alegerii consiliului comunal să aibă loc in localul şcoalei pri
mare de fete, dispoziţiune care este contra prevederilor art. 23 din Legea
pentru alegerea consiliilor comunale, căci asemenea operaţiuni trebuie
să aibă loc în localul primăriei (Formulădle litera A şi F) şi numai cînd
numărul alegătorilor ar trece peste una mie, votarea se poate face in
mai multe secţii, la noi însă numărul alegătorilor nu atinge nici cifra
de 200 ; pe lîngă aceasta s-ar da loc şi la d esagremente, căci copiii noştri,
ce frecventează şcoala, pe deoparte ar fi privaţi de învăţămînt citeva zile
şi chiar s-ar putea molipsi de vre-o boală contagioasă din cauza murdă
riei ce se aduce localului. Pentru rezoanele de mai sus, vă rugăm respec
tuos d-le Ministru · să binevoi ţi a ordona ca alegerea să se efectueze in
localul primăriei după cum au înţeles şi legiuitorul". Data : 20 octombrie
1 890. Semnau I. Vlădoianu, D. I. Ionescu, T. Donciu, D. Creţu,
T. M. Neculce, N. Draghicu, Enache Panciu, Ghiţă Ionescu, G. G. Necu
lau, Neculau Grigore, Şt. Pascu, Cojocarru, Andrei I. Constache, Gh. Săn
dulescu, C. Palade, etc. 1 .
Cum era şi firesc a urmat o anchetă efectuată de către prefectul
judeţului Putna, anume Gh. Robescu care foarte curind a expediat urmă
torul răspuns Ministrului de Interne din care rezulta netemeinicia recla
maţiei membrilor partidei liberale din Panciu : "Domnule Ministru,
Văzînd reclamaţiunea ce s-au adresat un număr de alegători din comuna
Panciu şi consecinţa ord. dv. apostil nr. 4 1 85, respectuos vă supun că,
primarul comunei Panciu în consideraţie că localul primăriei este mic,
compus numai din o cameră şi secretul votului nu se poate asigura prin
convocarea alegătorilor, a desemnat pentru alegere localul şcolii. Prin
faptul acesta cread dle. Ministru că primarul şi-a făcut datoria iar nu
a călcat legea după cum reclamanţii voiesc a susţine întrucît art. 23 din
1 Arh. St. Buc., Ministerul de Interne, 43911 890, f. 1 .
Idem, f. 2 .
1 Arh. St. Buc., Ministerul de I nterne, 43911890, f. 4 .

2

Luptele politice in oraşul Panciu Za sfîrşitul secolului al XIX-lea

1111

Legea electorală pentru alegerea consiliilor comunale prevede că, t·o n .
vocarea şi afişarea să se facă la primărie şi în tot cuprinsul comunei, lm
localul întrunirii se cere numai a fi desemnat prin publicare ; reclamnn
ţii încă fac din aceasta un cap de acuzaţie primarului, pentru a justi fi C'II
grupului din care fac parte, în caz de a nu reuşi. Localul primăriei pe
lîngă că are inconvanietatea arătată mai sus, este situat în mijlocul tir
gului şi între stabilimentele de debit unde speră reclamanţii ca, aducînd
pe alegători şi făcîndu-le profesiunea de credinţă ajutaţi şi de mirosuri
alcoolice să poată în caz de nereuşită să facă scandalurile de care au pro
bat şi în trecut, că sînt capabili şi pentru care tribunalul i-a condamnat
pe parte din ei la 1 5 zile de închisoare. Motivul cel de-al doilea, că copii
nu vor putea frecventa şcoala este de asemenea nefundat întrucît alege
rea se face duminica, cînd şcoala este liberă iar după terminarea alege
rii localul se va curăţi. Cu aceste explicaţii, respectuos restitui şi men
ţionata reclamaţiune" t .
Aşa se face că sub guvernul junimist în 1 890 liberalii din Panciu
au pierdut alegerile în faţa conservatorilor. Lupta lor se va continua şi
în anul următor, cînd în martie 1 8 9 1 , după venirea la guvern a conser
vatorilor, a fost nevoie de noi alegeri municipale la Panciu ca şi în toată
ţara. Intr-adevăr noile alegeri au avut loc la 1 7 martie iar în consiliul
municipal din nou au fost aleşi conservatorii. Nouă zile mai tîrziu, la
26 martie consiliul permanent al judeţului Putna a validat prin proces
verbal (nr. 682), alegerea celor 9 consilieri comunali 2 ai comunei Pan
ciu 3• Termenul de prezentare a unui recurs împotriva acestor alegeri se
împlinea la 6 aprilie, dar reprezentanţii partidului liberal nemulţumiţi de
rezultatul alegerilor aveau să expedieze la 28 martie chiar monarhului
ţării o telegramă avînd următorul conţinut : - "Majestăţii sale regelui. In
vederea alegerilor comunale de mîine a urbei Panciu subprefectul Gîţă
cu agenţii poliţiei locale şi bande de bătăuşi ingerează, bate şi arestează
alegătorul Ion Arghiri. Denunţat prefectului Putna, dreptate nu vedem,
rugăm respectuos regulaţi respectarea legilor ce nu prin vărsarea de
sînge să se facă această alegere". Telegrama era semnată de Vlădoianu
şi Butescu. Rezoluţia la această telegramă era următoarea : "către Minis
trul de Interne ; Se va telegrafia prefectului a lua cunoştinţă de această
telegramă şi dă cele mai serioase ordine ca alegerea să se facă în deplină
linişte şi libertate" 4.
O săptămînă, mai tîrziu, la Ministrul de Interne sosea şi o petiţie
de protest semnată de 20 cetăţeni ai oraşului, din partida liberală, prin
care se dădeau amănunte relativ la neregulile săvîrşite în timpul recen
telor alegeri. Petiţia era datată la 4 aprilie, aşa dar cu două zile mai de
\Teme de expirarea termenului de depunerea recursului. Aceasta avea
1

2

3

'•

Arh. St. Buc., Ministerul de Interne, 439/'1890, f. 3.
Tîrgul Panciu avea atunci peste 3000 locuitori.
Arh. St. Buc., Ministerul de Interne, �39/1890, f. 7.
Idem, f. 8, 9, 10.

Con!tantin Şerban

100

următorul conţinut : "Domnule Ministru, Subsemnaţii alegători în colegiul
comunei din urbea Pandu judeţul Putna, in termenul acordat de lege,
facem recurs la dv. in contra deciziunii onorabilului Comitet permanent
al judeţului Putna, luată cu ocazia verificării lucrărilor pentru alegerea
a 9 membri in consiliul comunei urbii Panciu ce au avut loc la 17 mar
tie crt. şi prin care deciziune au validat această alegere. Motivele recursu
lui sînt : 1 . Că onor, Comitet permanent rău a validat această alegere
deoarece ea s-a făcut cu listele comunale ale anului curent ce nu erau
definitive, căci cea mai mare parte din alegătorii prevăzuţi în acele liste
au fost şterşi prin sentinţa Tribunalului Putna care se află anexată la
COn testaţiile făcute de noi, sentinţă care a şi rămas definitivă în ziua de
29 martie a.c. înaintea Inaltei Curţi de Casaţie. 2. Că Biroul alegerii a
primit la vot în contra legii pe Moise Angheluţă, Petrache Borcilă , Matus
Macsim, Iancu Dîmbovicean, Gheorghe Popa, Iancu Taloşcă, Cristea
Andrei, Costache Tataru şi alţii care au fost şterşi din liste pentru dife
rite motive, atît prin sentinţa Tribunalului Putna nr. 1 7418/91 rămasă
definitivă înaintea 1!naltei Curţi de Casaţie prin respingerea recursurilor
ce se făcuse contra acestei sentinţe. 3. Că Biroul alegerii cu rea credinţă
au respins de la vot pe alegătorii Dumitru I. Ionescu, Mihalache Mari
nescu, Ştefan D. Pavel, Tudori Anghel, Ion Toma, Dragomir Safalichi,
Todir Gîrleanu, Negoiţă Zbughină, Marcu Ion şi alţii care sînt admişi
intre alegători prin sentinţa Tribunalului Putna nr. 1 7 1 8 şi 1 9/31 rămasă
definitivă inaintea Inaltei Curţi de Casaţie. 4. Biroul în contra art. 32
din Legea pentru alegerea consiliilor comunale s-a prezidat de către aju
torul de judecător pe cînd acest drept 1-au numai judecătorul titular.
5. Că formalităţile ce compun dosarul alegerii sînt viciate violîndu-se în
totul dispoziţiile legii pentru alegerea consilierilor comunali după cum
se poate vedea din chiar procesul verbal adresat de Birou. Pentru aceste
motive rugăm respectuos să binevoiţi a ne admite recursul, a casa deci
zia onor. Comitet permanent invalidînd această alegere". Petiţia era sem
nată de I. Vlădoianu, Petrache Lupescu, D. I. Ionescu, Negoiţă Zbughină,
Ghiţă Ionescu, N. Florea, H. I. Butter, D. S. Smeurescu, C. Palade, Enache
Panciu, Necula Grigoriu, etc. t .
Desigur că un delegat al Ministrului de Interne a făcut ancheta la
faţa locului confruntînd actele de la dosar şi chestionînd pe localnici.
Rezultatul acestei anchete a făcut apoi obiectul unui amplu raport îna
intat către Prefectura de Putna, la 30 aprilie 1 8 9 1 . După cum era şi de
aşteptat tot partida adversă conservatorilor avea să piardă ! Iată ce con
ţine acest raport : "Asupra recursului făcut contra încheierii comitetului
permanent din acel judeţ nr. 682 din 26 martie a.c. prin care s-a validat
alegerea consiliului comunei urbei Panciu.
Ministerul avînd în vedere că din acte se constată că alegerea s-a
săvîrşit în regulă, prin îndeplinirea formelor prescrise de lege întrunind
1 Arh. St., Buc., Ministerul de Interne, 439/1890, f. &-9.
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candidaţii proclamaţi aleşi n u numai d e l a 1 1 7 pînă la 1 28 voturi d l u

205 alegători înscrişi în liste . . . . .

Avînd în vedere că chiar dacă s-ar scădea din numărul voturi lor
obţinute de cei aleşi numărul de 28 voturi ale persoanelor ce se preti nd
a fi şterse de Tribunal de lista anului cu�·ent şi chiar de s-ar presu pune
că ar fi votat şi acei 6 alegători care deşi înscrişi în listele anului trec·ut
s-au respins de birou ca nefigurînd în listele curente, precum şi acele
52 persoane care au subscris petiţiunea de protestare adresată biroului,
declarînd că se retrag de la alegere, totuşi nu s-ar fi adus nici o modifi
care regulamentului scrutinului.
Avînd în vedere că motivul dedus din faptul că biroul a fost prezi
dat de ajutorul judecătorului, iar nu de judecător, nu poate fi întemeiat,
întrucît ajutorul este în drept după lege a înlocui pe judecător în toate
atribuţiunile sale.
Pentru care motive a respins recursul confirmînd încheierea comi
t etului permanent" 1•
Drept urmare Manolescu Sideri prefectul judeţului Putna trimite la
22 mai 1 89 1 Ministrului de interne următorul tabel cuprinzînd numele
şi atribuţiunile celor 9 consilieri comunali din Panciu : "Vasile Aposto
leanu, primar, ales cu 1 28 voturi, Ghiţă Ivanciu, ajutor, 1 28 voturi, Cris
todor Manoliu, consilier, 127 voturi, Costică Raşcu, consilier, 128 voturi,
Daniil Ioan, consilier, 1 2 8 voturi, Dumitrache Filip, consilier, 1 28 voturi,
Neculai Bute consilier, 1 2 8 voturi, Neculce Ivan, consilier, 1 1 7 voturi şi
Vasile Theodor, consilier, 128 voturi" . Totodată se comunica amănuntul
că instalarea noului consiliu municipal al oraşului avusese loc la
19 mai 1 891 2.
Desigur că luptele politice la Panciu nu s-au încheiat în acest an,
ele au continuat şi foarte curînd vor veni la putere şi liberalii. Astfel la
1898 avea să fie ales primar al oraşului chiar I. Vlădoianu cel care mili1 ase atîta contra conservatorilor pe cînd se afla în opoziţie. De altfel, aşa
cum s-a mai spus, ceea ce s-a petrecut la Panciu la sfîrşitul secolului al
XIX-lea nu este un caz izolat acest aspect al luptei politice dintre libe
rali şi conservatori pe plan local că s-a întîmplat şi pe plan naţional în
toată ţara. Un martor ocular cu un deosebit spirit critic şi cu mult talent
literar a fost în această privinţă dramaturgul I. L. Caragiale, episodul ale
gerilor din cunoscuta sa "0 scrisoare pierdută" avîndu-şi izvorul de inspi
raţie tocmai în această petiţie şi telegrame care soseau cu zecile poate
cu sutele la registratura Ministerului de Interne. Fie că le-a cunoscut,
fie că a fost martor ocular al acestor evenimente cert este că ele s-au
păstrat nu numai în arhivele diferitelor departamente din acea vreme,
dar şi în literatura noastră de la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi ele sint
o oglindă fidelă a vieţii noastre politice cu frumuseţile şi umbririle ei.
1 Arh. St., Buc., Ministerul de Interne, 439/1891, f. 13.
2 Idem, f. 14-15.
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DES ASPECTS CONCERNANT LES LUTTES POLITIQUES DANS LA VILLE
DE PANCIU A LA FIN DU XIX-ENE SIECLE

RE:SUME
La vie politique et surtout les luttes politiques a l'epoque moderne sont tota
lement inconnus dans la littei'ature historique parue jusqu'au present sur l'historie
de la ville moldave Panciu. Par consequence l'auteur, en utilisant beaucoup des
documente tires d'archives centrales de Bucarest, presente d'ebord les conditions
qui ont favorise la neissence des principeux partis politiques, liberal (de la bour
geoisie) et conservateur (des grands proprietaires des terres) ; puis les actions com
batives entre ces deux partis politiques, pendant une courte periode de tempe
(1890---1 891), pour gagner les elections municipales locales. Les detaillss soulignes
dans l'exposition ont en meme temps une valeur nationale parce'qu'a cette epoque
de talles luttes politiques se sont deroules dans presque toutes les villes et bourgs
de la Roumanie.

PRELIMINARIILE CONSTITUIRII UNIUNII PARLAMENTARE (1917)
GH. I. FLORESCU

La inceputul anului 1 9 1 7, evoluţia realităţilor internaţionale intrase
intr-o fază a deciziilor ineluctabile. Cele două tabere beligerante erau
convinse că evenimentele survenite in ultimul timp impuneau adopta
rea unor hotărîri de care va depinde sfîrşitul primei conflagraţii mon
diale. Bineinţeles, fiecare tabără îşi calcula şansele şi îşi organiza in aşa
fel viitoarele acţiuni militare, incit, momentul încetării ostilităţilor să o
găsească in ipostaza de învingător. Aliaţii antantişti, întruniţi la confe
rinţa militară interaliată de la Chantilly, din 2 / 1 5 - 3 / 1 6 noiembrie 1 9 1 6,
pentru a elabora proiectul general al operaţiunilor ce urmau să aibă loc
in anul 1 9 1 7, acordau acestora un rol decisiv, convinşi că şi Puterile Cen
trale judecau chestiunea în aceeaşi manieră 1 . Epuizate de confruntările
de pînă atunci, majoritatea ţă'l"ilor europene doreau încetarea ostilităţiloc.
Declanşarea, în februarie 1 9 17, a revoluţiei burgheza-democratice din
Rusia a făcut ca Aliaţii să-şi revizuiască planurile, în funcţie de noua
conjunctură internaţională. Dacă angajarea S.U.A. de partea Antantei,
prin declaraţia de război adresată Germaniei, compensa, din punct de
vedere politic şi militar, consecinţele prăbuşirii ţarismului pentru Aliaţi,
nu la fel se punea problema şi pentru România a. Izolată şi obligată să
suporte în continuare consecinţele ocupaţiei străine, aceasta se vedea
�t meninţată, mai mult decit oricînd, de primejdia pe care o constituia pre
zenţa trupelor Puterilor Centrale la Porţile Moldovei. Sesizînd dezechi
librul intervenit în economia forţelor ce se înfruntau în această zonă
europeană, comandantul german, resemnat în faţa incapacităţii de a
întreprinde acţiuni de amploare pe frontul occidental, a recurs la adop
tarea unor măsuri care să grăbească prăbuşirea frontului oriental, act
C'are ne privea în mod direct. Acţiunile întreprinse, în aprilie 1 9 1 7 , la
Salonic, prin care Aliaţii au încercat a veni în sprijinul frontului ruso1 Lt.-colonel loniţiu Alexandru, Războiul României (1916-1918), vol. II, Bucu
reşti, s.a., p. 288.
2 Ibidem, p. 290.
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român, au eşuat 3• Situaţia ţării noastre, agravată de aceste insuccese,
devenise de-a dreptul deconcertantă. Perspectivele operaţiunilor militare
ce urmau a se desfăşura pe frontul oriental nu lăsau să se întrevadă nimic
îmbucurător, iar nesiguranţa întreţinută de evenimentele intervenitf' în
această parte a Europei îl determina pe Winston Churchill să vadă în
confruntările de aici - "războiul necunoscut" "· In rîndurile trupelor
ţariste staţionate în Moldova, în primăvara anului 1 9 1 7, pătrunseseră
ideile revoluţionare, dezorganizîndu-le, stare de fapt care se va repercuta
asupra pregătirii ofensivei preconizate pentru începutul verii anului
1 9 1 7 5. Consecinţele ocupaţiei germane şi dificultăţile refacerii, în vede
rea declanşării acţiunilor ce urmau a se opune planurilor inamice, de
transformare a României într-o regiune oarecare, a unui imperiu ce se
voia mai mare decît Europa însăşi, erau influenţate de circumstanţele
internaţionale. Ideile revoluţionare deveniseră ameninţătoare, fapt pen
tru care regele se vedea obligat să părăsească Iaşii, mergînd pe front şi
promiţind soldaţilor pămînt şi vot universal. Dar, aceste promisiUni,
indiferent de unde veneau, rămîneau, în ultimă instanţă, tot promisiuni.
Pentru m vara anului 1 9 1 7 să devină "vara realizării speranţelor una
nime", a fost necesară înscrierea în Constituţie a reformelor promise în
tranşee, in martie-aprilie 1 9 1 7, perioadă caracterizată de unii drept
"epoca resurecţiunii" 6.
Intr-o asemenea atmosferă, de efervescenţă politică, era şi de aştep
tat să se afirme sau măcar să se afişeze diferite orientări sau curente
care pretindeau a răspunde sau a îndruma ascensiunea unor mase tot
mai lurgi către activităţile publice ale ţării. Astfel s-a ajuns, în aprilie
1 9 1 7, la Iaşi, la constituirea Partidului Muncii, care încerca, aşa cum
arăta unul dintre fondatorii săi, să tempereze tendinţele transgresive ale
celor nemulţumiţi 7• Atît programul 8, cît şi activitatea noii grupări o
relevă, de fapt, ca pe o asociaţie parlamentară şi nu ca pe un partid po
litic 0• Cazul acestei comuni uni parlamentare, afirmată la începutul anu
lui 1 9 1 7, n-a fost o acţiune singulară. In aceeaşi perioadă, Parlamentul
de la laşi era infestat de tendinţe politice dintre cele mai diverse, fapt
care determina, uneori, conturarea unor grupări sporadice, pornite, de
cele mai multe ori, de la calcule de moment 10• Indiferent de principiile
aduse in discuţie, soluţia preconizată pentru punerea în practică a aces3 Ibidem, p. 291.
Stone, The Eastern Front. 1914-1917, London- Sydney-Auckland
Toronto, Hodder and Stoughton, 1975, p. Il.
6 Cf. General Nicolas de Monkevitz, La decomposition de l'armee russe, Paris,
Payot Cie, 1919, p. 63-71 .
6 Marcel
Fontaine, Avec la mission du general Berthelot, Iassy, Edition
1 936, p. 31.
7 Regele Ferdinand 1. Mărturii contimporane, s. 1., 1933, p. 397.
8 Dezbaterile Adunării Deputaţilor, 6 mai 1917, p. 77-78, (în continuare D.A.D.,
·
după care se va indica data şedinţei) .
9 Ion Agrigoroaiei, Programul şi orientarea Partidului muncii din 1917-1918,
in Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. 1. Cuza" din Iaşi, Istorie, XIX, 1973,
fasc. 2, p. 219-221.
to D.A.D., 19 decembrie 1919, p. 193 ; 14 decembrie 1916, p. 61-62.
4 Norman
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tora era aceea a constituirii unor noi formaţiuni politice, care să lu l ol ' l l l
celor vechi, "infame ş i putrede" 1'1 .
O mişcare întrucîtva asemănătoare a început să se contureze, i n pri
măvara anului 1 9 1 7, în rîndul parlamentarilor români refugiaţi în Rus ia.
In aprilie, aceştia urmau a reveni în ţară, întrucît se anunţase reluarea
lucrărilor Parlamentului, în vederea revizuirii Constituţiei 12• 'Inaintea
întoarcerii, deputaţii şi senatorii ce fuseseră răspîndiţi în Herson, Rosto\·,
Ecaterinoslav, Kiev etc. s-au întîlnit la Odessa, într-o consfătuire preala
bilă, unde urma a fi discutată, atît situaţia internaţională, survenită in
tre timp, cît şi problemele ce frămîntau România, la aceea dată. O ase
menea consultare apărea necesară, după ce asistaseră cu toţii la "cea mai
formidabilă explozie socială", cum era considerată revoluţia burgheza
democratică din februarie 1 9 1 7 1:1, iar Ferdinand, silit de realităţile in
terne, se obligase, în faţa soldaţilor, să oficializeze reformele democratice
discutate atîta vreme. Intrunirea, organizată la hotelul "Petrograd",
avea să releve o stare de fapt previzibilă, care tindea să se transforme
într-un curent de înnoire, sau măcar de schimbare. Unii dintre partici
panţi se declarau, încă, contra reformelor, întrucît, precizau ei , prin aces
tea, guvernul, vinovat de toate cele întîmplate, încerca să-şi refacă po
pularitatea. In fruntea lor se afla Nestor Cincu, aj utat, bineînţeles, de
un grup de adepţi 14. Inainte, însă, de a se ajunge la o oarecare clarificare,
a intervenit P. P. Negulescu, care, amintind că România se afla în răz
boi, preciza că orice schimbare de guvern atrăgea după sine serioase
complicaţii. In primul rînd, se întreba el, cine va prelua succesiunea ?
"Un guvern conservator, - un guvern adică al partidului care, cu toată
opoziţia membrilor săi mai tineri, luase o atitudine ostilă reformelor
constituţionale ?" Răspunsul era unul singur, formulat, de altfel, în ter
meni precişi : "un partid nou care să poată inspira maselor populare
mai multă încredere decît partidele vechi" 15. Soluţia propusă de P. P. Ne
gulescu a surprins, provocînd stupoarea unora. Dar, mulţi dintre cei pre
zenţi nu au manifestat nici un gest de nedumerire. Aşadar, punctul de
vedere exprimat de fostul admirator al lui Titu Maiorescu era cunoscut
de o parte a celor întruniţi la Odessa. La data cînd era adus la cunoştinţa
parlamentarilor ce urmau a reveni în ţară, acest punct de vedere deve
nise, pentru unii, o evidenţă. De la început, trebuie să arătăm că soluţia
propusă de P. P. Negulescu, în vederea depăşirii unei conj uncturi ca cea
intervenită în primăvara anului 1 9 1 7, fusese adoptată de conservatorii
filipescani, intraţi în gruparea conservatorilor naţionalişti. Nemulţum iţi
de modul în care erau trataţi de Take Ionescu, cei care i se alăturaseri1
în toamna anului 1 9 1 6 începuseră a prospecta eventualitatea unei reoricnCf. Mihai Gafiţa, Duiliu Zamfirescu, Bucureşti, Ed. pentru literatură, p. 7H.
Gr. Procopiu, Parlamentul în pribegie (1916-1918). Amintiri, Note şt 1 rn p n· .
sii, R. Vîlcea, 1920, p, 63.
13 Ibidem, p, 56. ·
H P. P. Negulescu, O mărturie veche, în Frontul Mărăşeşti,
III, n i' . 1 7 1 11.
decembrie 1938-ianuarie 1939, p, 5.
15 Ibidem.
11
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to."tri politice. Ajuns în guvernul de colaborare instituit în decembrie 1 9 1 6,

u rmare a "agitaţiunilor turbulente din culisele parlamentare', cum
dedara N. Iorga f6, Take Ionescu n-a avut cum mulţumi pe toţi cei ce se
< 'redeau îndreptăţiţi a deveni ministeriabili. Apoi, dacă a trebuit să
aleagă, era şi normal să apeleze la vechii săi partizani, in defavoarea
fostei disidenţe filipescane, lezată astfel. Considerindu-se nedreptăţiţi
şi lipsiţi de perspective, o parte a parlamentarilor takişti, proveniţi dintre
conmilitonii lui N. Filipescu, au inceput să discute, in primăvara anului
1 9 1 7, modalitatea concretă a redresării şi a reafirmării lor politice. Aşa,
de pildă, in martie 1 9 1 7, P. P. Negulescu, aflat la Odessa, era consultat
de I. Grădişteanu în legătură cu o eventuală schimbare a conducerii
Partidului Conservator Naţionalist, pe care el şi alţii o vedeau necesară.
Cei nemulţumiţi de şefia ce le fusese impusă nu de mult se gîndeau, de
clara I. Grădişteanu, să cheme la conducerea grupării conservatoare din
care făceau parte pe generalul Al. Averescu, despre care aflaseră că la
încheierea păcii intenţiona să demisioneze din armată 17• In discuţia pur
tată, au fost avansate, bineinţeles, şi alte opinii. P. P. Negulescu nutrea
intenţia constituirii unei noi formaţiuni politice, aşa cum va declara şi
intr-o scrisoare adresată, in aprilie 1 9 1 7, lui Dimitrie Gusti in caire
arăta că "indreptarea stării noastre politice nu poate veni decit de la un
partid nou, care să rupă în toate cu trecutul... Este vorba - preciza el de un partid democratic, care ar ţine inainte de toate la cohstituţionali
zarea vieţii noastre politice" 18 Aşadar, in momentul in care intervenise
in discuţia celor intruniţi la Odessa, P. P. Negulescu îşi precizase deja
atitudinea ce urma să o adopte faţă de noua conjunctură politică româ
nească. Cuvîntul filosofului-politician nu reprezenta, încă, un adevărat
program. Rămînea, deocamdată, un punct de vedere, după care, consti
tuirea unei noi formaţiuni politice era o circumstanţă predeterminată, in
trucit, aşa cum arăta el, "ambele noastre partide istorice, cu toate meri
tele lor incontestabile, aveau fiecare, atunci, cite o ghiulea de picioare :
partidul liberal, reaua pregătire şi reaua conducere a războiului, parti
dul conservator, atitudinea lui ostilă faţă de reformele constituţionale".
Nu incheia, inainte de a atrage atenţia că "pentru ca masele populare
să nu rămînă dezorientate şi să nu cadă sub influenţa vreunuia din cu
rentele extremiste, ... era neapărată nevoie de un parr.tid nou, m oderat ca
concepţii şi curat ca moravuri. "Dar, pînă a se ajunge la constituirea aces
tuia, considera că toţi parlamentarii intruniţi acolo vor trebui să voteze
reformele, pentru a nu complica o stare de fapt ce putea deveni oricind
primejdioasă 19•
Urmărind desfăşurarea ulterioară a evenimentelor, vom observa că,
de fapt, I . Grădişteanu, atunci cind îl consulta pe P. P. Negulescu asupra
inlocuirii lui Take Ionescu, era purtătorul de cuvint al unei grupări parl 'a

16

Ibidem.

17 "Ind reptarea" din 6.X.1938, p. 1 .
18 Cf. Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, Viaţa politică în România. Partidele poli
tice. 191 8-1921, Bucureşti, Ed. politică, 1971, p. 203.
19 P. P. Negulescu, op cit., p. 5.
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lamentare care nu viza fondarea unui nou partid, ci doar schi m ha n·a şt• 
fului conservator naţionalist. Această fracţiune parlamentară, ncmu l \ 1 1 mită d e dominaţia liberală ş i d e atenţia pe care le-o acorda "marele ,.1
bunul european", cum îl numise Georges Clemenceau pe cel aflat i n
fruntea lor, rămînea î n continuare adepta principiilor conservatoriste tu
kiste, profilîndu-se ca o viitoare fracţiune politică, condusă de senatorii
C. Argetoianu şi I. Grădişteanu. După ce, la început, au încercat să îm
piedice votarea reformelor, prin descompletarea Senatului, în cele din
urmă, la stăruinţele lui Take Ionescu, Parlamentul a putut să-şi reia lu
crările, depăşindu-se neînţelegerile apărute în ultimul moment. Accep
tînd acest compromis, grupul parlamentar C. Argetoianu-I. Grădişteanu
obţinea asigurarea că după votarea reformelor, condiţiile colaborării ta
kisto-brătieniste se vor modifica, sau totul va înceta, în cazul în care
schimbările promise nu vor fi acceptate. Astfel, se încheia acea "grevă
parlamentară" a senatorilor răzvrătiţi, putîndu-se începe dezbaterile ce
urmau a soluţiona chestiunea revizuirilor constituţionale :w. Dintru în
ceput, însă, fracţiunea senatorială nu s-a declarat de acord cu reformele
aduse în discuţie. La 30 mai 1 9 1 7, C. Argetoianu prezenta, în faţa celor
două Corpuri legiuitoare, o declaraţie ce era semnată, alături de el, de
senatorii I. C. Atanasiu, Ioan Stefoiu, P. Bujor, A. Mitache, 1. Grădiş
teanu, N. Coandă, P. Cantili, C. Pariano, M. C. Chintescu şi N. Enăşescu.
Acceptînd, în principiu, necesitatea înfăptuirii reformelor, aceştia subli
niau că datoria lor era aceea "de a împiedica ca aceste mari reforme na
ţionale să aibă caracterul unei diversiuni politice menită a acoperi inca
pacitatea şi necinstea celor vinovaţi de dezastrul ţărei şi a-i scăpa astfel
de răspundere". Aşa cum se poate lesne observa, manevra disidenţei ar
getoianiste nu era prea complicată. Declarîndu-se apărătoare a legalităţii
şi a intereselor ţării, a·ceastă ft·acţiune sediţioasă aducea în discuţie "răs
punderea" celor care conduseseră ţara în anii de pregătire şi de început
ai "Marelui Război", pentru ca, in final, să respingă reformele propuse
de un guvern etichetat ca falimentar. Se angaja să voteze reformele, nu
mai în eventualitatea în care la cîrma ţării va fi adus un cabinet "nepîn
gărit de greşelile şi de patimele trecutului şi care să întrunească obşteasca
încredere" :.!1 . Dacă nu cerea încă aducerea în fruntea ţării a unui partid
nou, oricum, declaraţia în discuţie relevă faptul că orice schimbare im
punea renunţarea la vechii politicieni. Dar, acţiunea întreprinsă de această
grupare senatorială nu se încheia aici. Inainte de modificarea Constitu
ţiei, I. Grădişteanu, unul dintre liderii grupării nemulţumite, anunţa o
interpelare, ce urma a aduce noi clarificări. Descompletarea Senatului,
după votarea reformelor, a amînat data expunerii interpelării aşteptate.
Liberalii erau curioşi să vadă dacă poziţia senatorilor obstrucţionişti avea
vreo legătură cu nuanţa conservatoare M. Cantacuzino, care făcea parte
din guvernul de colaborare, sau era o mişcare independentă. In s f i r� i l ,
20
21

Gr. Procopiu, op. cit., p . 75-80.
D.A.D., 5 iunie 1917, p. 517-518 ; Dezbaterile Senatului, şedinţn din :10
1917, p . 147.
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expunerea interpelării a venit cu clarificările necesare. Caracterizat drept
un rechizitoriu sever al activităţii primului ministru, solilocul susţinut
de I. Grădişteanu urmărea a provoca ruperea colaborării liberalo-takiste
sau repunerea în discuţie a şefiei Partidului Conservator Naţionalist. De
altfel, problema şefiei fusese amintită, tangenţial doar, şi de C. Argeto
ianu, care, într-un discurs ţinut în Senat, declara că "am fost silit să
ridic de jos, steagul partidului conservator, căzut de la moartea lui N. Fi
lipescu, şeful necontestat şi regretat al partidului" 2�. 1. I. C. Brătianu,
răspunzînd interpelării, reuşea să-i anuleze efectele, iar adoptarea, apoi,
a unei moţiuni de încredere în liderul liberal îi consolida chiar poziţia.
Dar, intrucit moţiunea de încredere privea numai persoana premierului,
Take Ionescu s-a simţit lezat, abţinîndu-se de la votarea acesteia şi rugînd
pe conmilitonii săi să procedeze la fel. A doua zi după abţinerea tuturor
conservatorilor, inclusiv a interpelatorilor, Take Ionescu ii .trimitea lui
1. 1. C. Brătianu o scrisoare în care arăta că în numele tuturor parlamen
tarilor conservatori, care considerau că prin votarea reformelor, sarcina
guvernului de colaborare era realizată, colaborarea înceta din chiar
momentul primirii scrisorii. ln scrisoare se lăsa să se înţeleagă că una
dintre cauzele acestei hotărîri, şi poate cea mai importantă, era legată de
condiţiile colaborării . Urma ca regele să decidă deznodămîntul acestei
simptomatice divergenţe. La o zi după primirea scrisorii, 1. I. C. Brătianu
prezenta suveranului demisia guvernului, fiind însă tot el însărcinat cu
formarea noului cabinet 23• Aşa s-a ajuns la declanşarea unei crize minis
teriale, prelungită aproape trei săptămîni şi încheiată, la 10 iulie 19 1 7,
după indelungate negocieri, cu reluarea colaborării, intr-o formulă foarte
puţin modificată. Prin aceasta, insă, gruparea senatorilor argetoianişti nu
beneficiase de nici un avantaj. Mai mult încă, poziţia lui Take !ionescu
părea consolidată de numirea sa ca vicepreşedinte al echipei ministeriale
remaniate. Toate acestea au făcut ca fracţiunea senatorială să devină şi
mai ostilă celui ce ajunsese să ocupe fotoliul de vicepreşedinte al guver
nului, declarlndu-se contra colaborării şi acuzîndu-i de felonie pe con
servatorii care acceptaseră soluţia unei conlucrări subordonate libera
lilor :M.
Intorşi în Rusia, după închiderea sesiunii parlamentare, senatorii
obstrucţionişti nu vor renunţa la vechile lor planuri. De data aceasta,
însă, ei vor milita pentru înfăptuirea unei schimbări radicale, ce nu putea
fi realizată numai prin înlocuirea şefului lor politic. De aceea, la înce
putul lunii august 1 9 1 7, C. Argetoianu şi I. Grădişteanu s-au prezentat
la P. P. Negulescu, căruia i-au mărturisit că, dezgustaţi de modul de
desfăşurare a crizei ministeriale abia încheiate, se declarau de acord cu
formula creării unui nou partid politic. Intrucit el era primul care pre
conizase ideea, 1-au însărcinat să redacteze un proiect de program, care
22
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urma a servi ca bază de discuţie. Odată redac.tat proiectul, în �ocuinţa
o serie de întîlniri unde
au participat mulţi dintre senatorii nemulţumiţi. Apoi, în cadrul unei
i ntruniri la care erau prezenţi, printre alţii, C. Argetoianu, I. Grădiş
teanu, I. C . Atanasiu, O. Goga ş.a. a fost prezentat şi aprobat proiectul
de program 25• In conformitate cu prevederile acestuia, viitoarea grupare
politică îşi propunea încă de la început să stabilească răspunderile răz
boiului, punct programatic adus în discuţie şi de C. Argetoianu, în decla
raţia redactată la 25 mai 1 9 1 7, la Iaşi 26, Şi, chiar dacă unii dintre cei
prezenţi votaseră contra reformelor, de această dată se angajau să le
aplice, înţelegînd că altfel nu aveau nici o şansă de reuşită. Proiectul de
program mai înscria printre stipulaţiile sale perspectiva realizării şi a
altor reforme democratice, care priveau soarta ţărănimii sau a naţionali
tăţilor conlocuitoare, militînd pentru primenirea instituţiilor statale cu
elemente tinere, în stare să le organizeze în conformitate cu cerin
ţele vremii 27•
Tot P. P. Negulescu a fost acela care a redactat şi un manifest către
ţară, ce urma a prefaţa constituirea noii grupări politice. După ce se
arăta că întreaga societate era străbătută de "o nemulţumire adîncă",
care, oricînd, se putea transforma într-o mişcare generală, în manifest
se sublinia faptul că "o asemenea izbucnire violentă a nemulţumirei
obşteşti ar putea să ne devină primejdioasă şi ne-ar fi, în orice caz, vătă
mătoare, în momente ca acestea cînd avem nevoie, mai mult ca tot
deauna, de linişte şi reculegere ca să putem aşeza, în condiţii bune,
temeliile României viitoare. Mînia dreaptă a celor ce s-au văzut înşe
laţ.i în aşteptările cele mai curate, scirba legitimă a celor ce au văzut
idealul sfînt al neamului tîrît în mocirla politicianului nostru odios, setea
de răspundere a celor ce s-au văzut loviţi în: afecţiunile lor cele mai
scumpe şi în interesele lor cele mai vitale, trebuiesc înfrînate cu energie
şi îndrumate cu grijă pe căi legale . . . " (subl. ns. - Gh. I. F.) 28. Aşadar,
prima justificare a grupării plănuite pleca de la această ultimă preci
zare. In virtutea acestei prevederi, promotorii viitorului organism parti
dist lansau un apel în care preconizau "lupta dreaptă, pentru primeni
rea, înnoirea şi însănătoşirea vieţii noastre politice" 29, încercînd să
mixeze, într-o formulare neutrală, unele principii aproximative, ambi
gue. Amalgamat şi neangajant, programul în jurul căruia trebuiau să se
grupeze cei ce urmau a fonda un nou partid trăda, destul de evident,
intenţiile unor vechi politicieni de a se pune de acord, întrucîtva, cu rea
l ităţile noilor vremuri, pentru a se afirma în viaţa politică a ţării. Ina
inte de toate, însă, scopul lor, mărturisit de fapt, era acela de a dirija
în aşa fel energiile declanşate deja în forme ameninţătoare pentru regi
mul social-politic burghez, încît acestea să slujească ţelurile lor politidin Odessa a lui P. P. Negulescu au avut loc
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27 P. P. Negulescu, Partidele politice, Bucureşti, 1926, p. 233.
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cianiste. Da, neîncrezători în succesul manevrei iniţiate, cei ce se visau
deja liderii unei grupări care să-i propulseze ca viitori diriguitori ai
ţării au recurs şi la alte manifestări sediţioase, antiguvernamentale.
C. Argetoianu a răspîndit zvonul că intenţiona să tipărească la Odessa
un cotidian opoziţionist "şi că înţelegea - cum va declara mai tirziu
deputatul socialist Toma Dragu - să ducă cea mai crîncenă luptă de
răsturnare contra regimului liberal de la Iaşi 30• A încercat, chiar, să ia
legătura cu M. Gh. Bujor şi C . Racovski, întîlnindu-1, însă, numai pe
cel dintîi, căruia îi solicita concursul şi, prin el, tuturor socialiştilor.
Pentru a obţine sprijinul acestora, C. Argetoianu se declara contra libe
ralilor, extinzînd răspunderea situaţiei dezastruoase a ţării şi asupra
Tronului, declarîndu-se, în consecinţă, "pentru alungarea liberalilor,
pentru suprimarea monarhiei, pentru revoluţie" 31•
Este lesne de obsel"Vat că metamorfoza suportată de declaraţ.iile
argetoianiste urmase un sens deconcentrat, evoluind, de la limitele con
,· ingerilor conservatoriste,
retrograde, afişate cu atîta
ardoare pînă
atunci, către forme radicale, ce vizau, chipurile, instaurarea unui nou
regim social-politic. O asemenea transfigurare, care presupunea renun
tarea la vechile principii, ni-l relevă pe viitorul lobly politician, venal,
orgolios şi în stare de orice pentru a-şi atinge scopurile. Oricît de ahile
i i erau manevrele şi cu oricîtă iscusinţă îşi ascundea adevăratele gînduri,
intentiile sale rămîneau, totuşi, destul de uşor de sesizat. Nimeni nu s-a
gi ndit vreodată că România ar putea fi cuprinsă de vîltoarea unei miş
cări resurecţionale, avîndu-1 în frunte pe marele moşier C. Argetoianu,
ridicat din Oltenia, ca şi Tudor Vladimirescu, dar nu pentru a elibera
tara. ci pentru a o cuceri. Fără a se erija, măcar pentru o clipă, în
această ipostază inedită, C. Argetoi•anu se întorcea, î n septembrie 1 9 1 7,
la laşi, purtînd cu el cele două documente, în vederea strîngerii adeziu
nilor viitorilor coreligionari politici. Inainte de plecare, P. P. Negulescu
ii sugera să-1 contacteze pe Al. Averescu, deoarece, "ar fi păcat ca un
om atît de capabil, dacă vrea în adevăr să facă politică, să se pună în
fruntea unui partid vechi, care nu se ştie dacă va mai putea redobîndi
simpatia maselor populare" 32.
Deşi organizate departe de ţară, acţiunile iniţiate de gruparea par
lamentarilor nemulţumiţi de desfăşurarea vieţii politice româneşti nu
au rămas fără ecou. Nu întîmplător, N. Iorga nota, la 1 7 octombrie 1917,
că "refugiaţii fierb politica viitorului. P. Negulescu a îndemnat pe Nistor
să se nsocieze la o mişcare de regeneraţiune. El însuşi vrea să-şi facă
datoria de cetăţeni" 33. Aşadar, la acea dată, activitatea celor aflaţi în
Rusin şi cnre intenţionau să înjghebeze un nou partid politic era cunos
cută şi la Iaşi. Atmosfera de aici era şi mai favorabilă unei asemenea
întrepri nderi. Eroicele bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz readu
seseră speranţa în i nimile celor ce se vedeau, la un moment dat, puşi
ao D.A.D., 27 decembrie 1920, p. 412.
3i Ibidem.
32 P. P. Negulescu, O mărturie veche, p. 5.
33 N. Iorga, Memorii, vol. 1, s.l., s.a., p. 149.
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i n situaţia de a părăsi şi ultimul colţ liber de ţară. Victoriile dobindite
după atîtea înfrîngeri şi renunţări le-a redat românilor încrederea in
' iitorul patriei lor. Fiecare începuse deja a şi-1 imagina pe măsura
propriilor aspiraţii. ln noile circumstanţe, după ce demonstraseră în
faţa întregii lumi că sînt în stare de fapte demne de a fi consemnate în
l'alendarul neamului, cei aflaţi încă în tranşee erau convinşi că toate
dezideratele lor trebuie şi pot deveni realităţi. Intr-o asemenea atmos
feră, fondarea unui nou partid politic părea a fi oricînd posibilă. Numai
n1 războiul nu se încheiase, iar soldatul nu putea şi nici nu avea drep
tul de a face politică. Astfel încît, C. Argetoianu se vedea obligat să-şi
recruteze partizanii dintre cei rămaşi, din diferitele motive, departe de
liniile frontului.
Intre timp, parlamentarii care se găseau în Rusia nu renunţaseră
la acţiunile lor antiguvernamentale. Intrucit se apropia 15 noiembrie,
ziua în care Corpurile legiuitoare urmau a-şi începe lucrările, iar guver
n u l intenţiona să amine această dată," la 30 octombrie 1917, cercul parla
mentar din Odessa a adresat un apel către toţi senatorii şi deputaţii
români, aflaţi în Rusia. Pentru aceasta, deputatul Toni Iliescu urma a
se deplasa la Herson, de unde trebuia să adune şi semnăturile parla
mentarilor refugiaţi în acel oraş. Apelul redactat cu această ocazie se
l'onstituia într-un act îndreptat împotriva guvernului, vinovat pentru
! aptul că Parlamentul nu va putea să-şi înceapă lucrările la data fixată
de Constituţie, circumstanţă care, arătau semnatarii, "ne expune la
oprobiul public, la hula celor care luptă şi pier pentru idealul naţional".
Desigur, nu acesta era motivul nemulţumirilor acelora care pretindeau
l '< t în eventualitatea în
care dezbaterile Camerelor vor fi deschise,
.. această zi (15 noiembrie 1 9 1 7 - Gh. I. F.) va deveni istorică". Amin
! i n d u-şi că sînt reprezentanţii unei ţări atît de greu încercate, senatorii
!;ii deputaţii rămaşi la adăpost de pericolele ce ameninţaseră existenţa
î nsăşi a fiinţei naţionale se pretindeau dintr-o dată îndreptăţiţi a se
<�dresa patriei cu un îndemn patetic pentru "stîrpirea şi îndreptarea
relelor care chinuiesc sufletul sermanului popor" 34• O acţiune similară
t•ra organizată şi de către parlamentarii aflaţi la Herson 35• Printre sem
l l atarii apelului lansat în acest oraş îi întîlnim şi pe unii dintre cei gru
paţi în jurul lui C. Argetoianu şi I. Grădişteanu, acesta din urmă sem·
1 1 ind el însuşi un act care se înscria întocmai pe linia vechilor planuri 31•.
:\pai, nu trebuie să trecem cu vederea că întrunirea parlamentarilor de
la Odessa se desfăşura sub preşedinţia generalului Gr. Crăiniceanu, care
,.a activa, nu peste multi timp, în cadrul aceleiaşi formaţiuni politice
i n care îşi vor desfăşura activitatea şi C. Argetoianu, P. P. Negulescu ş.a.
La curent cu aceste preparative, N. Iorga observa că toţi cei care,
1 < � Odessa, se arătau nemulţumiri pentru deconsiderarea Parlamentului,
� Biblioteca Academiei R.S.R. (în continuare B.A.R.), Arhiva C. Argetoianu, 1,
Acte 7.
35 Gr. Procopiu, op. cit., p 106.
36 Apelul era semnat, printre alţii, de senatorii M. Chintescu şi Gh. Dobrescu,
precum şi de deputaţii Al. Alexandrescu, Th. Emandi, D. Henţescu, General Lam
hru, Pascal Toncescu etc. (B.A.R., Arhiva C. Argetoianu, 1, Acte 7).
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ale cărui lucrări întîrziau să înceapă, erau porniţi, în primul rînd, împo
triva celor ce nu mcdificaseră lista guvernamentală în aşa fel încît
pretenţiile lor să fie satisfăcute. Surprins, dar nu derutat de asemenea
manevre, el se întreba, ironic şi neîncrezător, ce "prefacere" vor reuşi
să determine nişte politicieni compromişi, mari moşieri, potrivnici refor
melor, care, cu atîta cinism, "anunţă că vor face revoluţia ! " 37•
Intre timp, mulţi dintre parlamentarii refugiaţi s-au reintors la
Iaşi. Aid au inceput a fi organizate o serie de întruniri şi consultări zil
nice, în vederea fondării unei noi organizaţii politice, intitulate Uniunea
Parlamentară 38. Aşa cum se poate observa, iniţiatorii acestei formaţiuni
politice evitau titulatura de partid, mulţumindu-se cu crearea, deocam
d ată, a unei confrerii parlamentare. Procesul-verbal de înfiinţare a
Uniunii Parlamentare, scris de C. Argetoianu, a fost încheiat la 19 noiem
brie 1 9 1 7, la Iaşi. In actul de constituire, se arăta că această grupare par
lamentară, ce reunea, deopotrivă, senatori şi deputaţi, avea ca scop
exclusiv "apărarea dispoziţiunilor constituţionale şi legale, apărarea
drepturilor şi prerogativelor constituţionale ale Corpurilor Legiuitoare,
controlul mai de aproape al actelor guvernului şi, în fine, stabilirea
tuturor responsabilităţilor, atft fn chestiile externe dt şi interne" . Se
preciza, apoi, că activitatea acestei grupări se va reduce la durata legis
Iaturii în curs, iar toţi membri i ei "îşi rezervă complect independenţa lor
politică atît în prezent cit şi în viitor". Adeziunile urmau a fi exprimate
prin scrisori adresate Uniunii. Procesul-verbal de constituire era semnat
de 45 parlamentari . Dintre numele mai reprezentative menţionăm pe
C. Argetoianu, 1. GrAdişteanu, A. Cuza etc. 39.
Nu-i neYoie, credem, să mai comparăm prevederile acestui act cu
proiectul de program şi apelul întocmite de P. P. Negulescu, la Odessa,
sau cu declaraţia făcută de C. Argetoianu în Cameră, în mai 1 9 1 7, pen
tru a observa că prerogativele programatice erau aceleaşi. Aşadar, toate
ameninţările şl pornirile revoluţionare se mixau, abandonate, într-o
frază de conven ienţă, care pretindea respectarea strictă a legalităţii con
stituţionale. Aşa-zisul program al Uniunii Parlamentare reclama, trădîn
du-şi adevăratele intenţii, controlul actelor guvernamentale, dar numai
după ce ambiţiile unora de a deveni numaidecît ministeriabili nu au fost
luate în seamă. Eludînd accentele republicane ale fondatorilor ei, Uniu
nea Parlamentară îşi rezerva, cu de la sine putere, dreptul de a cere
stabilirea responsabilităţilor războiului, încercînd astfel a lovi in Parti
dul Naţional Liberal, aflat la conducerea ţării . Bineînţeles, orgoliul celor
ce dirijau această nouă grupare parlamentară n.u putea fi pe deplin
satisfăcut. Dar, pentru moment, se realizase ceva.
După constituirea ei, Uniunea Parlamentară a redactat un memo
riu, în care se sublinia că schimbarea cabinetului devenise o cerinţă a
opiniei publice. De aceea, toţi cei care aderaseră la această mişcare se
angajau să lupte contra guvernului, atît în Parlament cît şi afara aces37 N Iorga, Memorii, voi. 1, p. 167.
38 B.A.R., Arhiva C. Argetoianu, 1, Varia 3.
39 Ibidem, Acte 10.

Preliminariile constituirii Unirii Parlamentare ( 1 91 7)

1 1 :1

tuia, declarînd că salvarea ţării depindea de înlocuirea ministerului dt•
colaborare �ou. Totodată, partizanii acestei sinergii politice au î n<�i n t a:
regelui un alt memoriu, cu un conţinut asemănător. Se cerea sprij i n
pentru revenirea l a o viaţă constituţio nală, p e care o merita u n popor
atît ele greu încercat, "care, de atîta amar de vreme, crede, tace, suferă,
l uptă şi piere fără a privi măcar spre ispi ta care-I ademeneşte". Pentru
a impresiona şi
a intimida, totodată,
semnatarii acestui memoriu
recurgeau, în încheiere, la formule ameninţătoare, obişnuite pentru cel
ce se angaja, faţă de :M. Gh. Bujor, cu puţin timp în urmă, să înlăture
monarhia �o�. Convinşi că Parlamentul nu-şi va relua lucrările · prea
curînd, membrii Uniunii Parlamentare încercau să forţeze puţin voinţa
regelui. Zadarnic, însă, deoarece I. I . C. Brătianu, ca prim-sfetnic şi
protector al lui Ferdinand, era încă stă pîn pe situaţie, chiar dacă minis
terul său ajunsese criticat de toţi. Lipsită de cadrul în care să-şi desfă
şoare activitatea, Uniunea Parlamentară se vedea de la început compro
misă. Ba, mai mult, o parte a partizanilor săi au fost repede convinşi de
l iderul Partidului Naţional Liberal să renunţe la compania celor consi
deraţi drept "parlamentari zavergii", cum îi numea N. Iorga pe ad_eren
ţii grupării argetoianiste t.2.
Aşadar, partidul nou, de care s-a vorbit mereu, nu fusese creat. Uni
unea Parlamentară nu reprezenta un partid politic, ci o asociaţie ete
roclită, în care fiecare membru îşi păstra i ndependenţa politică. Totuşi,
aceste încercări şi tatonări, în urma cărora începuse a se contura un
program politic, au determinat constitu irea unei grupări care, aşa cum
au remarcat atîţia, a reprezentat punctul de plecare al viitoarei Ligi a
Poporului t,:J. Cei care, dorind numaideci t să pună bazele unei noi orga
nizaţii politice, au eşuat cu Uniunea Parlamentară, se vor reîntîlni atunci
cînd Ya fi fondată Liga Poporului. Pî nă atunci, însă, această asociaţie
temporară va încerca să se afirme ca o grupare politică înnoitoare, pre
tinzînd a răspunde circumstanţelor interne caracteristice acelor vremuri.
Dar, atît timp cît Parlamentul nu-şi va relua de2'lbaterile, activitatea
acesteia se va reduce la sfera unor simple declaraţii, rămase fără con
secinţe notabile. Revenită în actualitate , la începutul anului 1918, odată
cu convocarea Corpurilor legiuitoare, Uniunea Parlamentară îşi pre
zenta, în faţa Camerei, procesul-verbal de constituire, reluind vechile
principii programatice. Atît doar, că printre semnatari apăreau nume
noi, unele dintre ele întîlnite pe actul de fondare a Partidului Muncii.
Gestul în sine, însă, era lipsit de impo rtanţă pentru viaţa politică româ
nească, cu atît mai mult cu cît, odată cu instituirea, la 29 ianuarie 1 9 1 8,
a cabinetului Al. Averescu, Uniunea Parlamentară s-a văzut obligată s<"1
accepte ipostaza autodizolvării '>4. Prefacerile politice care se întrevedeau
�o Ibidem, Acte 9 ; N. Iorga, op. cit., p. 1 7 3 .
1o1 B.A.R., Arhiva C. Argetoianu, 1, Acte 8 ; D.A.D., 29 iulie 1920, p. 537.
�2 N. Iorga, op. cit., p. 174.
� 1 D.A.D., 29 iulie 1920, p. 537 ; P. P. Negulescu, op. cit., p. 5.
"" B.A.R., Arhiva C. Argetoianu, 1, varia 3, f. 4 ; "Opinia" din 21l. I . I fl l ll, p
Printre noii aderenţi apăreau : Tilică Ioanid , Grigore Iunian, M. Mncnvc• l , !Il I l
Protopopescu, A . Hesselman, 1. P. Rădulescu, Gr. L . Trancu-laşl, M . Cnrp , a
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atunci au relevat faptul că Uniunea Parlamentară devenise un organism
care nu mai răspundea noilor realităţi româneşti. A stfel încît, toţi cei
care acţionaseră, pentru scurt timp, în numele programului afişat de
facţiunea argetoianistă, se vor îndrepta către alte organizaţii politice,
dar mai ales către Liga Poporului.
LES PRELIMINAIRES DE LA CONSTITUTION DE L' UN ION PARLEMENTAIRE
(1'917)

RESUME
Dans l'ambiance d'effervescence politique de l'annee 1 917, la creation des
nouvelles organisations politiques paraissait naturelle et necessaire. La fondation
de l'Union Parlamentaire, a Iassy, en novembre 1917, par le groupement de certains
hommes politiques de nuance conservatrice, pretendait corresp ondre a un courant
de redressement de la situation existente en Roumanie. L'auteur etudie dans le
present article les circonstances qui ont favorise la constituti on de l 'Union Parle
mentaire, le programme de cette groupe politique et son acti vite, reduit aux insig
nifiantes manifestations parlamentaires.

ASPECTE ALE EVOLUŢIEI ECONOMICO-SOCIALE A
FOCŞANI INTRE ANII 1 9 1 8-1 944

ORAŞULUI

Dumitru HUŢANU

După război, între anii 1 9 1 8- 1 9 2 1 , economia României prezenta
simptomele unei crize adînci şi puternice. Industria, agricultura, comer
ţul şi finanţele erau dominate de haosul produs în urma războiului, a
jafului trupelor de ocupaţie, a crizei generale care cuprinsese lumea
capitalistă. Producţ.ia i ndustrială şi agrară, scăzînd cu mult sub 500Jo,
a avut repercusiu ni puternice asupra nivelului de trai al maselor popu
lare care a cunoscut o s cădere vertiginoasă 1.
Războiul, purtat pe cea mai mare parte a României, a dus la dete
riorarea mijloacelor de producţie din industrie şi agricultură, la
dezorganizarea transporturilor, la distrugerea în masă a surselor
de energie 2. Pierderile materiale s-au ridicat la enorma sumă de
3 1 .099.853.761 lei aur 3, sumă recunoscută de Comisia de repartiţii con
stituită în baza articolului 233 al Tratatulu i de la Versailles 4.
La această situaţie s-au adăogat jaful financiar, haosul din finan
ţele publice şi inflaţia provocată de emisiile de bani din timpul ocupaţiei
germane, de obligaţ i i l e financiare impuse de autorităţile de ocupaţie "·
Numai emisiunea germană dintre ianuarie 1 9 1 7 şi octombrie 1 9 1 8 s-a
ridicat la fabulo asa s umă de 2.1 1 4 . 727.957,91 lei 6 căreia i se adaugă
1 .500 .000 .000 lei, reprezentînd totalul împrumuturilor forţate contrnc
tate de stat la Banca Naţională, la sfîrşitul anului 1 9 1 8 7. In acest cumul
de s ume nu sînt incluse judeţele din zona frontului (Buzău, Rîmnicul
1 Ilie Ceauşesc u , Din istoria contractului colectiv de muncă, Ed. pol., Bucu
reşti, 1970, p. 42.
2 V. Axenciuc, Evoluţia economiei româneşti in anii 1918-1938, ,.Anale d�
istorie", Nr. 6, 1966, p. 5.
3 Gh. M. Dobrovici, Istoricul dezvoltării e conomice şi financiare a Rom/l n lc• l
şi împrumuturile contractate 1823-1933, Bucureşti, 1934, p. 468.
4 V. Axenciuc, Situaţia economico-socială a României in perioada 1910- I U:Z-t,
"Anale de istorie" , Ar. 4. 1966, p . 125.
5 Ibidem, p. 127.
6 Gh. M. Dobrovici. op. cit., p. 317.
7

Ibidem, p. 334.
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Sărat şi Putna) unde încasările şi plăţile se făceau după bunul plac al
ocupanţilor.
Numai în oraşul Focşani, la sfîrşitul anului 1918, după un calcul esti
mativ, pagubele pricinuite de administraţia şi armata germană se ridi
cau la suma de 6.476. 1 30,83 lei 8• La această sumă se adaugă şi cheltu
ielile făcute de primăria oraşului din casa comunală la ordinul autori
tăţilor germane în valoare de 263.077,83 lei 9.
Pagubele sînt consecinţa situaţiei deosebite a oraşului, situat pe
linia frontului, ocupat şi bombardat, supus celor mai drastice rigori
ale războiului. Una dintre cele mai grave consecinţe a fost lipsa de
alimente, permanentizată, cauzată de evacuările forţate şi precipitate,
de rechiziţiile interne, lipsa de atelaje agricole şi forţă de muncă în
mediul rural, de transformarea culturilor în cimpuri de luptă, sufe
rinţ.ă şi moarte scormonite de bombe, proiectile şi lopeţi, stropite cu
sîngele celor ce au lăsat coarnele plugului şi ciocanul pentru ca pămîn
tul românesc să poată rodi în deplină libertate.
Această realitate a provocat, pe de altă parte, cum era de aştep
tat, scumpete, speculă, lux şi sărăcie, îmbuibare şi foamete. Produsele
de strictă necesitate (carnea, pîinea, sarea, zahărul, petrolul lampant,
lemnele etc.) se vindeau la preţuri exagerate, duble sau triple faţă de
perioada antebelică tn .
Dificultăţile se accentuau prin aplicarea regimului de ocupaţie
germană. Comunicind Ministerului de Interne situaţia oraşului, prima
rul sublinia atrocităţile trupelor de ocupaţie, concretizate prin 765 de
condamnări la închisoare între o zi şi trei luni 11, 14 condamnări la
5 ani închisoare, 5 condamnări la moarte 12, pentru "spionaj"', "port
"opoziţie", cifre care reprezintă de fapt mărturii ale luptei
armă",
maselor populare împotriva ocupanţilor, ale adîncului lor senti 
ment patriotic.
Situaţia financiară a oraşului sub ocupaţie era atît de precară încît,
pentru a face faţă impresionantelor necesităţi bugetare ale anului
1 9 1 7- 1 9 1 8, primăria a fost nevoită să contracteze un împrumut de
600.000 lei cu dobîndă de 50/o pe un termen de 3 ani 13 şi să emită taxe
noi pe venituri la un foarte mare număr de servicii şi acţiuni comerciale
sau financiare H.
Intr-un alt bilanţ al pagubelor, făcut in 1 9 1 9, se arăta că primăria
a fost fruslată de peste 500 kg. griu, 1 5.000 kg. ovăz, 20 saci cu mălai,
de lenjeria de la azilul comunal, de numeroase obiecte de inventar, de
instalatiile �en·iciului tehnic şi se evaluau pierderile la suma de
1 1 . 785,298 lei t:>. Deschiderea unui credit de 68.000 lei pentru ajutora8 Arhivele Statului Vrancea, fond Primaria Focşani, dosar 99/1918, fila 170.

9 Ibidem, fila 1 7 1 .

10 Ibidem, fond Prefectura Putna, ds. 39/1918 f. 1 1.
11 Ibidem, fond PrimAria Focşani, ds. 120/1918, f. 1 12.
12 Ibidem, f. 121-1 28.
13 Ibidem, ds. 4/1 9 1 8, f. 14.
H Ibidem, ds. 17/1918, f 5.
15 Ibidem, ds. 1 31/1919, f 1 .

Aspecte ale evoluţiei oraşului Focşani (1918-1944)

117

rea săracilor 16, sau trimiterea celor 100 de vite de tăiere din Iaşi 17, nu
sint decît încercări temporare şi fără mare însemnătate de ameliorare
;: situaţiei.
In aceste condiţii, situaţia oraşului sub multiplele aspecte ale exis
tenţei sale, era deosebit de îngrijorătoare, impunindu-se trecerea la o
intensă şi rapidă perioadă de refacere. Dar această refacere n-a fost
sprijinită de guvern, ci lăsată în sarcina administraţiei locale, greutatea
căzînd îndeosebi pe umerii truditorilor din fabricile şi atelierele oraşu
lui, înrăutăţindu-le şi mai mult starea social-economică.
Evoluţia generală a oraşului, între 1919-1 944, nu a creat deosebiri
esenţiale faţă de perioada de înainte de război, Focşanii rămlnind ace
laşi oraş mărunt, cu o industria slab dezvoltată, cu o tentă comerdali1
ceva mai pregnantă. Statisticile vremii numesc impropriu "întreprinderi
industriale" ceea ce erau de fapt mici şi mijlocii ateliere în care se foln
sea, într-o măsură sau alta, munca salariată.
Folosind aceeaşi terminologie, cifrele rămîn semnificative. In 190fl
erau menţionaţi în Focşani 1065 comercianţi şi mici industriaşi (majori
tatea meseriaşi) pentru ca, în 1930, să fie înregistrate 1 1 27 întreprinderi
din care 475 industriale, 582 comerciale, 26 de credit şi 44 cu un con
ţinut ambiguu.
Forta de muncă folosită în aceste întreprinderi era redusă, multe
cintre ele, sub acest raport, neputînd fi definite ca atare. De fapt, tre
buie subliniat că în Focşani aceste întreprinderi aveau de cele mai multe
ori caracter mixt - industrial şi comercial. Astfel, 1 69 "întreprinderi"
funcţionau cu o singură persoană, 267 cu 2-5 persoane , 32 cu 6-20 per
soane, acestea nefiind altceva decît ateliere meşteşugăreşti. Cu indul
genţă socotindu-le întreprinderi, 6 funcţionau cu 21-50 persoane, 1 cu
20 1-500 persoane, aceasta fiind încadrată în 1930 la industria lemnu
lui, ea cuprinzînd muncitori forestieri aparţinînd unei societăţi anonime
de exploatare a lemnului cu sediul la Focşani.
Convingătoare este şi statistica din 1923, identică cu aceeq din
1 930, care cuprindea 4 fabrici mari : fabrica de teracotă cu 30 muncitori,
fabrica de rechizite şcolare şi tipografia "Invăţămîntul român", cu un
efectiv de 120 persoane, fabrica de tricotaje ,.Handman", cu 45 de
lucrători, fabrica de mobilă "Coroana" cu 40 de muncitori. Celelalte
erau ateliere : 11 de croitorie, 79 de cismărie, 29 de fierărie şi potcovă
rie, 28 de tîmplărie, 20 de dogărie, 18 de tinichigerie, 1 7 ratării, 14 de
mecanică, 7 caretaşi, 5 olării, 5 tipografii, 3 ateliere de cioplit piatră,
9 ateliere de modă. �n 1 925 se înfiinţează o fabrică de gheaţă şi un
frigorifer. ,Jn 1 935 existau în Focşani : 1 moară sistematică, 2 fabrici
de pînzeturi-bumbac, 1 de săpun şi lumînări, 1 turnătorie, 3 fabrici
de tăbăcărie.
Capacitatea de producţie a acestor întreprinderi era extrem de
mică, 30 dintre ele abia foloseau o forţă motrică de 2 195 cai putere, din
te Ibidem, ds. 25/1918, f. 6.
17 Ibidem, f. 1 1 1 .
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care 1 350 cai putere reveneau uzinei electrice, 1 6 foloseau o forţă de
1-5 cai putere, 1 2 de la 6---'5 0 cai putere şi doar 2 peste 50 cai putere 1 H.
Datele de mai sus sint suficiente pentru a conchide că, sub raport
industrial, oraşul Focşani era slab dezvoltat, trăsătura-i caracteristică
rămînînd tot aceea de oraş comercial, bogat in mici şi mijlocii stabili
mente comerciale, de cele mai multe ori simple prăvălii.
Situaţia comercială din 1 934 rămîne valabilă pentru intreaga peri
oadă 1 9 1 8-1 944, cu mici deosebiri de la o perioadă la alta, constind in
apariţia sau dispariţia unor m1c1 prăvălii, fenomen simptomatic şi
caracteristic pentru economia capitalistă, oscilaţii nesemnificative pentru
evoluţia comercială a oraşului, haotică şi amalgamată.
Tipologia şi numărul stabilimentelor comerciale existente la 1 934,
pe care o redăm mai jos, rămîne sugestivă şi explicită :
- coloniale, delicatese, băcănii, cîrciumi
- 315
- postăvărie, tricotaje, mărunţişuri ş i
galan terii
90
36
- restaurante, cafenele, berării
35
- brutării, simigerii, brăgării
- mezelării, măcelării, pescării, lăptării,
brinzeturi
27
19
agentură, comisioane, consignaţie
articole de sticlărie, geamuri, oglinzi
16
12
ziare, librării
1O
ceramică - teracotă
- farmacii, drogherii, vopselării
11
34
încălţăminte, pielării, blănării, curelării
maşini agricole, industriale,
6
articole tehnice, electrice, braşovenie
11
m�ili
6
5
tăbăcării, piei brute
Trebuie arătat că este foarte dificil de separat totalmente prăvălia
de atelierul meşteşugăresc ca atare, unul şi acelaşi proprietar indepli
nind ambele calităţi de comerciant şi industriaş.
Acestor prăvălii li se adaugă şi celelalte reprezentînd comerţul en
gross : 2 depozite de cereale, 9 de vinuri, 2 de coloniale, 3 de lemnărie
fasonată, 1 de export fructe, 1 de fierărie, maşini agricole, 3 de stofe
şi manufactură.
Activitatea comercială a oraşului a fost înlesnită, sprijinită şi repre
zentată de Camera de comerţ şi industrie, înfiinţată încă din 1864, cu
sediul la Focşani, dar cuprinzînd în aria sa de activitate şi judeţele
Rm. Sărat, Tecuci şi Bacău 21. Oraşul Focşani devenea astfel sediul
central al unei activităţi comerciale cu o mare rază de acţiune.
18
19

p. 12.

20

21

Enciclopedia României, vol. II, Bucureşti, 1938, p. 625-626.
Patrimoniul public şi starea economică a judeţului Putna, Focşani, 1934,
Ibidem, p. 14.
Ibidem, p. 15.
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Aceeaşi cameră s-a preocupat şi de formarea şi instruirea cadrelor
specialitate prin organizarea învăţămîntului comercial. Jntre
1 924-1926 se construieşte un edificiu şcolar complex care adăpostea
t rei şcoli de comerţ : superioară, elementară şi curs seral 22. De ase
rnesenea este înfiinţată o Bursă de mărfuri şi o Cameră arbitrară, institu
I i i ce au jucat un rol important în stabilirea relaţiilor dintre comer
cianţi şi producătorii agricoli şi viticoli, în rezolvarea unor diferendu
muri. .In cadrul aceleiaşi Camere a mai funcţionat şi Oficiul registrului
de comerţ, precum şi Casa de asigurări şi ajutor a comercianţilor şi
i ndustriaşilor.
Paralel şi în strînsă corelaţie economică cu industria şi comerţul au
evoluat şi instituţiile de credit şi bancare, destul de numeroase, rapor
tate la dimensiunea oraşului, j ustificate dacă ţinem cont că multe dintre
ele deserveau întregul j udeţ şi chiar pe cele învecinate. Majoritatea lor
au apărut după 1 9 1 8 :
- Societatea "Economia14 cu un capital vărsat de 20.000.000 lei
Societatea "Frăţia" cu un capital de 9.854.500 lei
- Societatea "Plăineşti" cu un· capital de 1 3.044.000 lei
- "Banca ţărănească a poporului" cu un capital de 788.945 lei, înfiinţată in 1925
- Banca "Focşani" cu un capital de 1.750.000 lei înfiinţată în 1 921
- Banca "Creditul putnean14 cu 5.584.500 lei, înfiinţată în 1 924
- Banca de credit a agricultorilor, cu 3.576.000 lei, înfiinţată în 1925
- Banca ţărănească a judeţului, cu 3.680.000 lei, înfiinţată în 1923
- Banca viticolă a Putnei, cu 6.000.000 lei, înfiinţată în 1 932
Banca "Milcov" cu un capital vărsat de 9.000.000 lei
- Banca "Putnei" cu 20.000 lei.
La acestea se adaugă sucursalele Băncii viticole a României, Băn
cii de Scont a României, Băncii Marmorosch şi agenţia Băncii
Naţionale 2:l.
O întreagă reţea, pînză de păianjen financiară, care prindea în iţele
ei miile de truditori ai pămîntului, pe mînuitorii ciocanului, acului de
cismărie şi de croitorie, pe oneştii funcţionăraşi de birou, pe intelectua
l i i ce-şi iroseau forţele în necazurile zilnice. O întreagă reţea, semnifi
cativă pentru sistemul financiar burghez, mijloc eficace de îmbogăţire
ş i exploatare, cauză esenţială a pauperizării maselor largi populare.
TJ;ansformările economice din a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi
primele decenii ale sec. al XX-lea, evoluţia economică a oraşului au
influenţat favorabil şi au determinat creşterea numerică a populaţiei,
stratificarea ei, diferenţiind-o din punct de vedere social.
Dacă în 1912, Focşanii aveau o populaţie de 25.066 locuitori, în
1 930 aveau 28. 1 7 5 pentru ca în 1937 să a�bă 28.577 locuitori, ceea ce
reprezenta o creştere de 12,5D/0, creştere semnificativă pentru înceti
m�ala cu care creştea populaţia oraşului, justificată obiectiv de evoluţia
economică expusă mai sus.
de

22
2:l

Ibidem, p. 18.
Enciclopedia României, vol. II, p. 624 ; Patrimoniul public .... p. 20.
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Fiecare cifră include şi circa 3.000 de militari existenţi în garni
zoana Focşani.
Din numărul total al locuitorilor, 14.916 reprezentau populaţia
masculină, iar 3.259 pe cea feminină. Din cei 24.790 locuitori de peste
7 ani, 19.622 erau ştiutori de carte, 5.100 analfabeţi. Jn 1 94 1 , Focşanii
aveau o populaţie de 32.745 locuitori inclusiv militarii, ceea ce repre 
zenta, pentru o perioadă de 30 de ani, o creştere de 10fo pe an (în medie
253 persoane pe an).
Ca structură socială, populaţia oraşului arăta în 1930 astfel : 5.937
în industrie (inclusiv patronii), 4 1 30 lucrători în comerţ şi credit, 1944
în transporturi şi comunicaţii, 7354 în instituţii publice (inclusiv mili
tarii 4225), 200 în apicultură, 6435 diverse ocupaţii, 365 - nedeclarate.
Aceste date nu pot fi pe deplin concludente pentru structura socială
a populaţiei, deoarece toate recensămintele au omogenizat categoriile
sociale. rn industrie şi comerţ au fost incluşi laolaltă patronii şi munci
torii, meseriaşii şi ucenicii. Categoria "diverse'"' este şi mai confuză, ea
incluzînd o gamă foarte variată de ocupaţii, subcategorii sociale, majori
tatea nesemnificative.
Această confuzie se păstrează şi dacă uzăm de cifrele referitoare la
populaţia "activă" : patroni (inclusiv cei ce lucrează pe contul lor, sin
guri ori ajutaţi de familie) - 3.4 1 3, liber profesionişti - 1 1 9, salari
aţi
3866, ucenici practicanţi - 490, alţii 4.615, membrii familiei,
auxiliari
1999, servitori 1332.
Se desprinde cu uşurinţă din aceste cifre concluzia că elementul
predominant î l constituie mica burghezie. Clasa muncitoare era puţin
numeroasă, fiind reprezentată de cîteva sute de proletari, cărora li se
adaugă micii meseriaşi a căror situaţie pauperă nu se deosebea prea
mult de aceea a lucrătorilor din fabrici, ucenicii şi agricultorii din car
tierele mărginaşe ale oraşului.
Sub aspectul edilitar, oraşul beneficia în anul 1 936/1 937 de o uzină
electrică, un apeduct de 76.077 m, o canalizare de 1 2.928 m., pavagii cu
piatră cubică şi bolovani de rîu, un abator comunal, o hală de carne,
grădină publică şi un stadion. Numărul clădirilor în 1 9 1 2 era de 3914,
în 1 930 - 5249, în 1 932, - 5354, în 1942 - 5372, ceea ce denotă o
creştere foarte redusă, în concordanţă cu acelaşi procent redus de creş
tere a populaţiei oraşului. Dintre acestea doar una era mai impună
toare, Ateneul popular, căruia i se mai pot adăuga cele două clădiri de
şcoală (Liceul de fete "Al. I. Cuza" şi Şcoala Comercială) 25.
Surprinzător este şi numărul mare al asociaţiilor, care vorbeşte încă
odată de eterogenitatea structurii sociale a populaţiei oraşului, aproape
toate meseriile şi ocupaţiile avînd o asociaţie, cele mai multe existînd
totuşi în rîndul "industriaşilor" şi comercianţilor, al intelectualilor şi
funcţionarilor publici.
Lista asociaţiilor existente în 1936-1937 este concludentă : Baroul
avocaţilor, Asociatia medicilor, Uniunea ofiţerilor de rezervă, Sindica-
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Monografia j udeţului Putna, Focşani, 1 943, p. 72.
Enciclopedia României, vol. Il, p. 625.
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tul ziariştilor din Moldova de jos, Societatea funcţionarilor puhl l c 1 ,
Societatea funcţionarilor judeţului şi comunali, Federaţia co r p 1 1 h 1 1
didactic, Asociaţia învăţătorilor, Asociaţia funcţionarilor comercial!, A.,o
ciaţia funcţionarilor financiari, Asociaţia funcţionarilor sanitari, Cor p u l
contabililor, Sfatul negustoresc, Sindicatul viticol, Societatea m i d l o r
industriaşi, Societatea pensionarilor publici, Asociaţia luptătorilor dcc:o
raţi cu "Virtutea militară", Asociaţia luptătorilor decoraţi cu "Bărbi't ţie
de credinţă", Societatea luptătorilor grade inferioare "Mărăşeşti", Socie
tatea invalizilor de război 26_
Multe dintre acestea au apărut după război, ilustrînd încercările
unor categorii sociale de a-şi apăra interesele, de a supravieţui în con
diţiile dificile ale accentuării scăderii nivelului de trai şi pauperizării ,
ale ofensivei continue a statului burghez împotriva maselor largi popu
lare, pe umerii cărora cădea întreaga povară a exploatării.
Revăzute în ansamblu, aceste aspecte ale situaţiei economico-soci
ale a oraşului Focşani i nterbelic oferă conturul unui oraş sters, amorf,
slab dezvoltat industrial, cu o atmosferă lincedă, sufocată de fapte
mărunte, cotidiene, nesemnificative. Oferă punctul de plecare al înmn
lor ce urmau să vină după împlinirea actului istoric din 23 August 1944.
Aşa cum releva secretarul general al P.C.R., tov. Nicolae Ceauşescu,
insurecţia naţională armată, antifascistă şi antiimperialistă din august
1 944 ,.a marcat începutul revoluţiei populare în România, a unei epoci
de mari transformări revoluţionare în viaţa economică şi socială a ţării,
în structura societăţii, a asigurat realizarea deplinei independenţe a
patriei" 27•
Parcurgînd drumul deschis î n august 1 944, oraşul Focşani oferă
astăzi imaginea unei adevărate citadele socialiste, cu o industrie pornită
,-ertiginos spre înălţimi, cu o efervescenţă economica-socială necunoscută
nicicînd în seculara-i existenţă.

ASPECTS DE L'EVOLUTION ECONOMICO-SOCIALE DE LA VILLE
DE FOCŞANI de 1918 a 1 944

RESUME
L'ouvrage presente, conformement aux donnees statistiques offertes par les
documents d'a!I'Chive, des aspects de la situaiion industrielle, commerciale, finan
ciere et sociale de la viile de Focşani de 1918 a 1944.
Les donnees en affrent l'image d'una ville pen developpee du point de vue
economica-social presentant une teinte commerciale accentuee, a relent de bou r 
gade provinciale insignifiante sous l e rapport economique.
En meme temps l'ouvrage offre nn terme reel de comparaison par rapport d«
l'explosion industrielle de la ville des annees du socialisme.
26 Ibidem, p. 624.

27 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii soci nli!lh• rn u l
tilateral dezvoltate, vol. 10, Editura politică, Bucureşti, 1 974, p. 559--8 0 0.

ASPECTE ŞI CONTRIBUŢII LOCALE LA INTENSIFICAREA
MIŞCARII REVOLUŢIONARE DIN ROMANIA
1 9 1 8-1919
VENERA CABALORTA

Cercetarea unei probleme de istorie locală este deosebit de impor
tantă pentru acea frămîntată perioadă din istoria mişcării muncitoreşti
din România, dintre anii 1 9 1 8 - 1 9 1 9 - 192 1 .
După cum arăta şi tovarăşul Nicolae Ceauşescu l a Congresul Cultu
rii şi Educaţiei Socialiste " ... Cercetarea istorică, departe de a constitui
o investigare cu caracter strict documentar a trecutului, este în bună
măsură, aşa cum arată viaţa, şi o ştiinţă a prezentului".
De aceea, punerea în lumină pe baza rezultatelor cercetărilor făcute,
a uneia dintre cele mai importante momente din istoria patriei şi par
tidului şi a mişcării muncitoreşti pe plan local, a devenit o necesitate
obiectivă. Aprofundarea acestor elemente de istorie locală care au avut
loc în judeţu� Vrencea în perioada sus amintită, contribuie in mod nemij
locit la înţelegerea procesului de radicalizare a maselor muncitoreşti din
judeţul nostru, a schimbărilor calitative survenite în modul de gîndire
şi organizare al proletariatului local.
Comunicarea de faţă, cuprinde o perioadă relativ scurtă dar foarte
importantă din .punct de 'Vedere istoric.
Lucrarea subliniază acţiuni şi fapte care se înscriu în contextul miş
cării muncitoreşti, relevă orientări ale organizaţiilor locale de partid sau
sindicat şi acţiuni mai puţin cunoscute.
Vrîncenii de astăzi sînt, descendenţi ai unei civilizaţii neîntrerupte,
urmaşi ai celor care în nenumărate rînduri au avut de înfruntat conflic
tele dintre cele trei imperii cotropitoare care îşi disputau teritoriul
patriei noastre.
Această a.<?ezare administrativ-geog,rofică, ex,plică în parte, dezvol
tarea economică slabă, preponderent agrară, a j udeţului a cărora or;l'1 c ·
de provincie : F<>eşani, Mărăşeşti, P.anciu Adjud, Oda�ti erau <1-'i<':tlL rl
lipsi,te de perspectiva unei dezvoltări industriale. Starea economlnl a
avut implicaţii în dezvoltarea proletariatului din judeţ.
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·Mişcările mlllncitoreşti de pe teritoriul Vrencei sînt de mai mică
anvergură, dar, este necesa·r să fie evidenţiate în contextul general al
evenimente·lor care au avut loc in ţara noastră în perioada anilor
1918-1921 şi care au o importanţă deosebită in istoria mi11cării munci
toreşti şi democratice. Din punct de vedere istoric, mi�carea munci
torească s-a ridicat ,pe o treaptă superioară întregii ei dezvoltării ante
rioare. Proletariatul s a manifestat in mod vădit ca principală rforţă ce
acţiona .pentpu l!"ăsturnarea puterii claselor exploatatoare.
In anii; de război şi în perioada postbelică s-a produs o bruscă şi
gmvă inrăutăţire a situaţiei economice a maselor muncitoare, ceea ce a
constituit unrul din simptomele obiective ale situaţiei l!"evoluţionare. Scă
derea producţiei indus-triale, l1psa tot mai mare de materii prime. au
făcut să crească şomajul. Fenomenele inflaţioniste se ·ag·ravează, fiind i n
continuă creştere •încă de l a începutul războiului.
Aceste .fenomene sociale au dus la dezoorganizarea vi·eţii economice,
la scăderea ,potenţialului economic şi a nivelului de trai a maselor mun
citoare din România. " ... Dacă «Munca» a fost vreodată speculată apoi
trebuie să se ştie că în timpul acestui război a fost exploatată in mod
extraordinar" ... scria in ziarul "Tribuna" r.
In aceste condiţii inte.rne di·ficiJe, capitalul străin continuă să acapa
reze o mare parte din reţeaua întreprinderilor industriale şi bancare din
ţară. Ziarele din 1921
arătau că 7 1,900fo din capitalurile din industria
petrolieră din România aparţin unor companii străine.
Analiza situaţiei economiei României la sfîrşitul primului război
mondial, duce la înţelegerea profundelor contradicţii sociale existente
atunci. In aceste condiţii interne şi internaţionale, luptele de clasă se
intensifică şi vor culmina cu marea grevă generală din 1920.
Agravarea contradicţiilor dintre burghezie şi proletariat, dintre mo
şierime şi tărănime, duc inerent la concluzia că situaţia revoluţionară
dintre anii 1 9 1 8- 1 9 1 9-1 920 constituie o etapă de clarificare ideologica
politică a proletariatului de tip marxist leninist - Partidul Comunist
Român.
Chiar dacă in Vrancea exista un număr mic de muncitori, privind
această problemă în raport cu alte oraşe din ţară , centrele muncitoreşti
vrîncene s-au afirmat încă de la început. Sub conducerea organizaţiilor
locale de sindicat şi partid s-au dovedit ca o forţă capabilă să înţeleagă
sensul şi scopul mişcării democratice şi revoluţionare. Organizaţiile locale
muncitoreşti s-au dovedit a fi participante active la acţiunile ce au
caracterizat diferitele perioade ale luptei revoluţionare.
Deşi modestă contribuţia muncitorilor din judeţul Vrancea, aceasta
reprezintă încă o dovadă că pretutindeni proletariatul s-a organizat, a
căutat şi a găsit ·formele de Ju:ptă cu ajutorul căl'OI'Ia avea să [nvingă şi
să înlăture o orinduire nedreaptă şi învechită.
Intre anii 1 91 8-1 9 1 9 in economia judeţului Vrancea industria şi-a
făcut intrarea în mod limitat, cuprinzînd in exclusivitate ramurile ba
zate pe prelucrarea materiilor prime oferite de agricultură. Acest fapt a
....
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Pagini de istorie locală, 1972, pag. 21.
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determinat apariţia a numeroase întreprinderi mici, cu capital rl'd 1 1 ·,,
aparţinînd fndustriei uşoare. De semnalat însă este faptul că, inC'ă d 1 1 1
anul 1909 în judeţ funcţionau ş i două întreprinderi de importanţă n a 
ţională : fabricile d e zahăr ş i d e produse chimice Mărăşeşti.
Capitalul industriei din "Monografia judeţului Putna" din perioada
de după primul război mondial, se referă şi la existenţa a cîtorva fabrici
de mici dimensiuni, în domeniul prelucrării lemnului (Gugeşti şi Tişiţa)
şi în domeniul prelucrării chimice (la Mărăşeşti).
Alături de acestea se mai găseau şi cîteva zeci de ateliere meşteşu
găreşti, fabrici de pîine şi două tipografii - toate fiind concentrate în
Focşani - principal centru ·al fostului judeţ Putna. Se mai citează de
asemenea şi existenţa unui depou C.F.R. la Adjud.
Sfîrşitul primului război mondial a găsit economia judeţului total
dezechilibrată. La starea grea economică, se mai adaugă şi afluenţa
numărului mare de refugiaţi ; j udeţul fiind zonă de trecere pentru trans
fugi , care răspîndeau idei revoluţionare pline de speranţe pentru pro
letariatul de la oraşe şi ţărănimea din satele noastre.
Aşa se explică îngrijorarea autorităţilor guvernante care fă�eau nu
meroase apeluri, îndemnînd autorităţile locale la vigilenţă. Se cerea ur
mărirea agitatorilor, confiscarea portretelor lui Lenin, a ziarelor "Glasul
poporului" şi "Steagul Roşu" ziare editate la Budapesta şi aduse de pri
zonierii întorşi la casele lor.
In general mişcările de nemulţumiri şi protest, îmbracă cele mai
diverse forme de manifestări.
Asemenea acţiuni au determinat oficialităţile judeţului să dispună
arestarea la 17 ianuarie 1 9 1 8 a mecanicului Belingher Nicolae de la Ad
jud. Acesta este trimis pretoratului armatei a Il-a, sub acuzaţia că face
propagandă subversivă în rîndurile personalului c.f.r.�
Acţiuni asemănătoare se semnalează şi într-un raport al poliţiei în
care se spunea : " ... ni se semnalează din unele comune din zona frontului,
vii agitaţii şi nemul�umiri printre locuitori...14 3
Toate acestea demonstrează că contradiţiile social-politice se adîn
ciseră la maxim. Ele s-au reflectat şi asupra vieţii politice. Neînţelegerile
ce existau în cadrul partidelor burghezo-moşiereşti, au favorizat o puter
nică înviorare şi activizare a organizaţiilor muncitoreşti din întreaga ţară
şi respectiv pe plan local.
Infiintarea Comisiei Generale a Sindicatelor în 1 906 impulsionase
şi activitatea muncitorimii focşănene, pe plan organizatoric.
Muncitorii cismari, croitori, tîmplari focşăneni se organizau în sin
dicate încă din 1909, aşa cum rezultă din Raportul Comisiei Generale
de Control, pentru perioada 1909-1910 prezentat la Congresul de con
stituire al P.S.D. şi al Congresului Sindical din 1 9 1 0 : "Sîntem mulţu m i \ 1
că putem arăta azi Congresului activitatea noastră d e control asupra 0 1 ganizaţiilor următoare ... 14 Este citată şi organizaţia din Focşani ".
2 Arhivele Statului Filiala Focşani dosar 82/1 918 fila 2.
3 Idem dosar 52/1918, fila 1 89.
4 Istoria Mişcării muncitoreşti din România, 1910-1915, pag. 70.
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Raportată la nivel naţional, situaţia mişcării muncitoreşti din Focşani
sub aspect organizatoric, cunoaşte o dezvoltare timpurie, incadrîndu-se
în rîndul primelor 1 9 oraşe din ţară. Acest lucru e demonstrat şi de fap
tul că la Congresul al V-lea al Organizaţiilor Sindicale din România din
1914
în lista delegaţilor prezenţi figurează şi Panait Popescu - re
prezentant al Sindicatelor Mixte din Focşani şi cîţiva reprezentanţi ai
muncitorilor forestieri de Ja Tişiţa.
Organizaţiile socia!liste sindicale şi de tineret au treout la �ntărkea
rîndurilor lor şi la desfăşurarea unei activităţi susţinute, pe întreg teri
toriul ţării, din a doua jumătate a lunii noiembrie 1 9 1 8 de cînd Partidul
Social Democrat din România îşi ia titlul de Partidul Socialist din
România.
In toate întreprinderile din ţara noastră se constituiau consilii mun
citoreşti şi consilii de fabrică, ce aveau ca scop organizarea luptei pro
letariatului român.
In judeţul Vrancea, propaganda revoluţionară se făcea prin Secţia
Partidului Socialist şi sindicate, organizaţii ce şi-au înviorat simţitor
activitatea spre sfîrşitul anului 1 9 1 8 . Se răspîndesc în oraşele şi satele
judeţului afişe şi broşuri cu conţinut revoluţionar. Ca urmare a acestor
stări de lucruri - prefectul judeţului cere companiei de jandarmi să
infiinţeze un post mai puternic la Odobeşti pentru preîntîmpinarea unor
mişcări, dezordini... care ar putea avea urmări mai grave .. " 6
Conflictele locale dintre organizaţiile muncitoreşti şi autorităţi sînt
uneori foarte grave. O telegramă semnalează chiar arestarea lui Ion Tatu,
secretarul Secţiei Focşani a Partidului Socialist.7
Deşi de către organele puterii locale se iau măsuri represive, se ob
servă o permanentă agitaţie. Rapoartele şefilor de posturi de jandarmi,
menţionează apariţia prin sate a unor studenţi care ,fac propagandă �·evo
luţionară. Ameninţările guvernanţilor nu anihilează spiritul de revoltă,
ci fac să crească numărul manifestărilor antiguvernamentale. " ... grevele
erau însoţite de mari demonstraţii iniţiate de Partidul Socialist şi de
sindicate în cursul cărora muncitorii cereau îmbunătăţirea condiţiilor
de muncă şi de trai, :recunoaşte.rea organi�aţiilorr muncitoreşti, acordarea
de drepturi şi Jibertăţi democratice. 8"
Pe fondul evoluţiei mişcărilor muncitoreşti generale se înscriu şi
manifestările ce au avut loc în judeţul Vrancea. De acest lucru ne putem
da seama şi din documentele aflate în Arhivele Statului Focşani. Una
din circularele poliţiei din oraşul Odobeşti informează Prefectura jude
ţului că in oraş s-au găsit afişe cu caracter socialist. Poliţia oraşului Foc
şani înaintează un exemplar dintr-un apel al socialiştilor către toţi mun-

.

5 Nicolae Ceauşescu, P.C.R. Continuator al luptei revoluţionare şi democratice
a poporului rom4n, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste din România.

Bucureşti Ed. politică, 1966, pag. 22.
6 Arhivele Statului Fii. Focşani, dosar 52/1918, fila 16.
7 ldem dosar 52/1918, fila 212.

s Muşat Şt., Mişcarea muncitorească în anii avintului revoluţionar. Analele de
Istorie, anul XV Nr. 3, 1969, pag. 73.
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dtorii, apel difuzat la data de 1 noiembrie 1918. Afişul apel îndemna la
organizarea de manifestaţii menţionînd : " ...Tronurile se rostogolesc .
in Bulgaria, Austria, Germania, Franţa - masele muncitoare social iste
se mişcă". Pretutindeni "revolta clocoteşte". Afişul mobilizator se ter
mina cu " ....Trăiască Revoluţia Socialistă Mondială - Trăiască proleta
riatul Internaţional ! Trăiască Republica Socialistă România" 9•
Acest apel era semnat de muncitorii socialişti.
Luptele greviste din decembrie 1918 prind în vîrtejul lor şi pe so
cialiştii din Focşani. Manifestările lor sînt în parte împiedicate de măsu
rile luate de poliţia locală. Din documentele Arhivei Statului · filiala Foc
şani reiese clar că poliţia îi căuta pe agitatori şi chiar îL arestează. Se în
tocmesc tabele cu membrii Partidului Socialist-Secţiunea Focşani, se
interzic adunările, întrunirile de orice fel, se cenzUJrează articolele din
presa locală. Conducători ai organizaţiilor sindicale din Focşani ca Ion
Popa şi Ion Călinescu sînt chemaţi la sediul poliţiei pentru a fi inte
rogaţi.
Prefectul emite o circulară prin care decretează mobilizare pe loc
şi obligativitatea de a ieşi la muncă pentru toţi lucrătorii din Serviciile
CFR şi PTTR "infectaţi de microbul grevei..." 10 - după cum se exprimă
el - această Publicaţiune poartă data de 1 6 decembrie 1 9 1 8.
După înăbuşirea grevei din 1 3 decembrie 1 9 1 8 - ordinele Ministe
rului de Interne către organele puterii locale, sînt mai categorice. Se
face apel la vigilenţă, vizîndu-se direct împiedicarea socialiştilor să par
ticipe la procesul intentat de guvern greviştilor - conducătorilor ei.
Procesul intentat conducătorilor socialişti n-a intimidat sau stăvilit
acţiunile muncitoreşti, ba dimpotrivă a determinat o puternică reacţie,
reflectată prin numă·rul ma,re de greve şi proteste înregistrate în cursul
anului 1919.
Se produce o clarificare a poziţiei diverselor curente din mişcarea
muncitorească, la nivel central, fenomen sesizabil şi în cadrul organiza
ţiilor locale.
Astfel organizaţia Partidului Socialist din Focşani prin comitetul sec
ţiunii sale, atenţionează printr-un apel, la respectarea procedurii pri
vind libertatea întrunirilor.
Alăturat se cere autorităţilor administrative şi poliţieneşti aprobare
pentru organizarea unei întruniri la sediul Secţiunii, în strada Teatrului
Nr. 2, în ziua de 3 martie 1919.
Organizatorii acestei întruniri solicită cenzurarea unui manifest ală
turat - semnat de membrii Comitetului Partidului Socialist - Sec
ţiunea Focşani şi anume : Ioan Tatu, Ion Popa, Iordan Ivănescu.f1 Con
ţinutul mani.festului a·re puternice accente protestatare. Sînt demascate
şi condamnate crimele comise de guvern la 1 3 decembrie 1 9 1 8 .
Aprobarea acestei întruniri se face cu mare greutate şi sub o direC'ltt
supraveghere. In sală a fost un reprezentant al poliţiei, care a doua z i
..

9

Arhivele Statului Fii. Focşani, dosar 18/1918 fila 1 18.
to Idem dosar 7/1918, fila 46.
u Idem dosar 21/1919, fila 69.
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avea să informeze asupra discuţiilor purtate de către participanţi. Au
luat cuvîntul Ion Tatu, Gîţan Eşanu, Anatolia Fotinescu, reprezentanta
femeilor socialiste din Focşani. S-a discutat problema solidarităţii mun
citorilor în lupta contra guvernului liberal, care reprimase atît de sîn
geros greva muncitorilor din 13 decembrie 1 9 1 8.
Ceea ce este de reţinut este faptul că în raportul către poliţie se
specifică că la această întrunire au luat parte şi 20-30 de ţărani din
judeţ.
Exprimîndu-şi solidaritatea cu Secţiunile Partidului Socialist din
întreaga ţnn\ şi eu sindicatele muncitoreşti care avuseseră de suferit
represalii din partea autorităţilor, Comitetul Secţiunii din Focşani tri
mite o moţiune de protest împotriva samavolniciilor şi ilegalităţilor co
mise de guvem. Moţiunea este publicată în ziarul "Socialismul" din
10 martie 1 9 1 9 t:.!Jn cuprinsul ei se cere eliberarea tuturor celor arestaţi
sau inculpaţl pentru evenimentele de la 13 decembrie 1918.
Un alt aspect al luptei continue ce se desfăşura pe plan local în
tre autoriti'lţi şi organizaţia muncitorească socialistă din Focşani este şi
acel a ni �c Î I I C'Crca să se oprească sărbătorirea zilei de 1 Mai 1 9 1 9. Po
liţia con flsC'ă pachetele cu ziarul "Socialismul" lucru care determină vii
proteste <·c vor ajunge pînă la Ministerul de Interne.
In perioada anilor 1 9 1 8-19 1 9, pe fundalul luptei revoluţionare din
localitate upure şi creşte numărul muncitorilor tipografi, lucrători la
cele dtevu ntcl iere de tipografie din oraş.
Luptu acestora devine din ce în ce mai organizată reflectînd dez
voltnreu nivelului ideologic. De multe ori protestele lor se finalizează
cu părăsi rea atelierelor, pentru a determina patronii să accepte condi
ţiile impuse de sindicalişti, care se dovedesc a fi solidari în lupta lor
pentru obţinerea revendicărilor democratice.
Lucrătorilor tipografi de la Tipografia Leon care declaraseră grevă
la 27 mai 1 9 1 9 , în semn de pmtest şi soHdaritate li se alătură şi cei de
la tipogru fiile "Putna" şi "Victoria" Aceştia din urmă adresează pre
fecturii judeţului un memoriu program din al cărui conţinut reiese clar
o creştere <"al itativă a capacităţii de luptă.
Greva tipografilor din Focşani marchează un moment foarte impor
tant în luptu de clasă desfăşurată de muncitorii din localitate. Patronii
vor fi nevoiţi să accepte o mărire a salariului, să fixeze ziua de lucru
la 8 ore şi alte revendicări cerute.13
Nivelul ideologic-politic ridicat al muncitorilor focşăneni este de
monstrat şi de faptul că la Congresul tipografilor din Bucureşti ţinut
între 8 şi 9 noiembrie 1 9 1 9
au participat şi delegaţi tipografi din
Focşani. Frămîntările social-politice din judeţul nostru erau o vie re
flectare a programului de luptă a Partidului Socialist din România
care declara că, societatea omenească a intrat într-o nouă fază
istorică.
-

12 Documente din istoria mişcării muncitoreşti 1916-1921, pag.
13 Ziarul "Socialismul" 7 iunie 1919 (Pagini de istorie locală).
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Pe acest tfundal .general revoluţionar e.fervescent se vor desfăşura
\'alul grevelor din iunie - iulie 1 9 19. In contextul acestor evenimente
se situează şi organizaţia focşăneană a Partidului Socialist. Se vor du
riposte energice măsurilor abuzive luate de .poliţia locală .care interzicea
'iedinţele şi trimitea un reprezentant al forţei publice pînă şi ·l a SERA
TELE literare ale organizaţiilor· muncitoreşti.
MiŞ'carea protestatară continuă să se extindă în 'toa·te centrele din
j udeţ.
La Mărăşeşti lucrătorii ,fabricii de produse chimice adoptă :in sep
tembrie 1 9 1 9 un memoriu şi declară grevă - conduşi fiind de ·organizaţiile ·lor 'fireşti - sindi�atul şi Partidul Socialist.
La Gugeşti, aflăm din presa vremii că munci torii forestieri înain
tează un memoriu patTonului fabricii. Ziarul "Socia'lismul" din ziua de
21 august 1 9 1 9 subliniază rfaptul că lucrătorii au ·fost solidari şi au Teuşit
să forţeze direcţia fahridi să accepte punctele din memoriu 14.
ln ci:uda mă:surriJ.or luate de autorităţile locale, activitatea socialiş
tilor trece printr-o etapă maximă. Sînt confiscate de către pdliţie ziarul
"Comunistul" (tipărit •la Odesa) şi numeroase apeluri şi afi�e cuprin
zînd chemări la luptă, organizare şi solidaritate.
Este evident că ·teama guvernului cu privire la declanşarea unei
greve generale era intemeiată şi că atît autorităţile de la centru cit
şi cele locale vor trece la •luarea de măsuri de strictă vigilenţă. Pe plan
local se intocmesc liste cuprinzînd numele tuturor persoanelor bănuite
de idei revoluţionare, pentru a se [mpiedeca orice incercare de pro
pagandă democratică.
In aceste zile .fierbinţi ale lunilor iunie-iulie 1 9 1 9 incepe să se de
taşeze ca un ifactor important In actirvitatea revdluţionară, un detaşament
principal al prdletariatului din ţara noastră, muncitorii ceferişti.
In lupta :generală a muncitorilor ceferişti din intreaga ţară îşi aduc
aportul şi ceferi�tii din Mărăşeşti şi Adjud. Ei vor intra în grevă
"conform consemnului de la Bucureşti 15, aşa curm se ·re1ata într-un !Ta
port adresat Ministerului de Interne.
Muncitorii ceferişti de la Mărăşeşti şi Adjud se situează foarte fermi
pe poziţii, nu vor relua lucrul decît după acceptarea de către direcţie
a tuturor punctelor formulate în memoriul �or colectiv.
Intre 2 7-28 septembrie 1 9 1 9 are loc la Iaşi, Conferinţa regionali1
a Organizaţiilor sindicale şi socialiste din Moldova la care s-au dezbătut
probleme organizatorice. In încheierea lucrărilor s-a protestat contra
arestărilor şi trimiterilor in judecată în faţa curţii marţiale a partici
panţilor şi conducătorilor grevelor. La această Conferinţă au particip;1l
şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale din Fo�ani şi M{l'l·ăşeşti 1 1 1 •
Conducătorii socialişti dovedeau prin discursurile ţinute la î 1 1 t r 1 1
niri şi conferinţe, prin articolele din presă, un înalt grad de con � l i l l l \ ;1
·

•

14 Pagini de istorie locală - 1972.
15 Arhivele Statului Fil. Focşani dosar 64/1919, fila 1.
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socialistă - democrat revoluţionară .şi ferma hotărire de a duce 'lupta
pînă la capăt, pînă la un !fina'} victorios.
La o asemenea intrunire care a avut loc Jn data de 18 decembrie
1 9 1 9 organizată de către Secţiunea Partidului Socialist din Focşani, in
tr-o sală mică s-au adunat un număr de peste 40 de participanţi, dis
cuţiile �ncheindu-se cu intonarea Internaţionalei 17•
Aceste manifestări ale muncitorilor din jude�ul întreg, conduşi de
o�anizaţii le socialiste şi sindicat, duc la concluzia receptivităţii la che
mările şi mobi! izările făcute de partid, ca urmare a creşterii co�tiinţei
de clasă şi elarificării ideologice.
Desfăşurarea evenimentelor in sine, anunţau marile bătălii de 'Clasă
ce urmau să se producă şi care vor culmina cu marea grevă generală.
Ca urmare a creşterii conştiinţei politice a proletariatului, sub con
ducerea Partidului Socialist, se va desfăşura o intensă luptă pentru
clari-ficarea principiilor ideologice.
Activi tatea ideologică desfăşurată pentru organizarea partidului pe
baze noi, marxist 'leniniste, a creat condiţii corespunzătoare, �a încît
la Congresul Partidului Socialist Român din mai 1 9 2 1 prin votul ma
jorităţii participanţilor s-a hotădt transformarea Partidul,ui Socialist
Român i n Partidul Comunist Român.
Crearea P.C.R. pe baze ideologice marxist-leniniste a marcat o nouă
etapA, superioară fără precedent în mişcarea revoluţionară din Româ
nia
i n dezvoltarea det�amentului de avangardă, a clasei muncitoare
şi a dat un nou avint luptelor politice şi sociale, desfăşurate de masele
l argi popul are din ţara noastră 1�.
lnt'epind deci cu primăvara anului 1921, clasa muncitoare, masele
exploatate, aveau în Partidul Comunist, un conducător şi un î ndrumător
devotat cauzei eliberării celor ce muncesc şi progresului social.
In conc!uzie cuno�terea pe plan local a unei perioade atit de com
plexe, C"are şi-a pus adinc amprenta asupra evoluţiei istoriei [n ansam
blul el, este deosebit de importantă. Astăzi, cind evenimentelor din is
toria mişcări i mun�itoreşti li se acordă importanţa cuvenită, este necesar
să ne amintim faptul că alături de muncitorimea din întreaga ţară 'Şi
cea din judeţul nostru şi-a adus contribuţia la evoluţia organizatorico
ideo!ogkă şi politică a proletariatului român ce s-a finalizat cu acel
corolar, C'are n fost crearea Partidului Comunist Român.
Preluînd şi ridicind pe trepte tot mai înalte cele mai bune tradiţii
ale luptei poporului român pentru libertate naţională şi socială, comu
niştii s-au situat, odată cu crearea, acum aproape şase decenii, a parti
dului lor, in fruntea acţiunilor revoluţionare ale maselor, au cişti:gat
încrederea şi dragostea acestora prin 1înflăcăratul •lor patriotism, prin
abnegaţia şi devotamentul neabătut faţă de cauza clasei muncitoare,
a intregului popor.
-

17
18

Arhivele Statului Filiala Focşani dosar 64/1919 fila 621.
Nicolae Ceauşescu
P.C.R. - Continuator al luptei revoluţionare şi demo
-

cratice a poporului român, al tradiţiilor mişcdrii muncitoreşti din Romdnia. In
Romdnia pe drumul desdvîrşirii construcţiei socialismului. Ed. politică 1968, voi. 1.
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DES ASPECTS ET DES CONTRIBUTIONS LOOALES RELATIF
A DEVELOPEMENT DE LA MOUVEM.ENT D�OCRATIQUE
REVOLUTIONAIRE DE L'ANN:E:s 1 918-1919

REsUMe
Cette ouvrage renferne une succinte imagine d e developement de la mou
democratique revolutionaire de l'annes 1918-1919.
L'ouvrage releve des aspectes locales d'organisations socialistes dant l'activite
•1 la contribution est necesaire d'etre mentionne dans le contexte des grands
•11uuvements de classe qui ont eu lieu entre les annees 191 S--1 919, et qui ont culmine
e\"f'C ce colloraire qui a ete la creation du Parti Comuniste Roumaine.
• .. mcnt

INSURECŢIA ROMÂNA ŞI DESFAŞURĂIRILE MILITARE
DE PE LINIA FORTIFICATA FOCŞANI-NAMOLOASA
:BRAILA lN JURNALUL DE RAZBOI AL GRUPULUI
STRATEGIC GERMAN DIN NORD-ESTUL ROMANIEI
Eugen BANTEA

Cercetarea istorică din ţara noastră a făcut eforturi î n ultimii ani
în direcţia despuierii documentelor pă·rţii devenite adverse României,
armatei sale odată cu declailliarea insurecţiei din august 1 944. Necesi
tatea acestui efort este axiomatică, întrucît o recompunere cu adevărat
ştiinţifică a unui proces istoric conflictual - cum prin excelenţă este
orke război - presupune ca istoricul respectiv să cunoască 1n măsură
ideal egală izvoarele emanate de ·la ambii protagonişti.
Valabil pentru intreaga arie de desfăşurare a insurecţiei, acest pos
tulat "joacă" şi pentru diversele ei segmente geografioo-strategice, deci
şi pentru spaţiul atît de caracteristic geografiei mi'litare, nu numai sud
est europene, ci şi continentale, care este intervalul dintre curbura Car
paţilor şi marele cot al Dunădi de Jos, spaţiu ţinînd administrativ şi
tradiţional în mare măsură de ţinutul Vrancei.
Prevăzut în vara 'lui 1944 cu o vastă linie fort1ficată, determinată
greograii� aproximativ de localităţile Focşani, Nămoloasa şi Brăila (pre
scur·tată în documentele timpu1ui prin sigla FNB) 1 , de fapt un adev�rat
complex de întărituri adecvate stadiului de atunci al armamentelor şi
artei milita�e, această porţiune de teritoriu intra in atenţia strMegiei
continentale a Reichului nazist, deci prin excelenţă a grupului de ar
mate german denumit anacronic "Ucraina de sud", dispus în acel mo...:
ment între contraforturile Carpaţilor Orientali şi Marea Neagră, la
limanul Nistrului, şi avînd comandamentul (cartierul gen�al) la Slănic
Moldova. Importanţa zonei 1n cauză se vedea din faptul că, îndeosebi
în preajma şi în cursul insurecţiei române, documentul oficial secret de
înscriere zilnică a evenimentelor, jurnalul de ·război (Kriegstagebuch
- prescurtat : KTB) al acelui eşalon german atît de 1na1t i-a consacrat
numeroase însemnări.
1 O tratare de referinţă bazată pe surse de arhivă române ramme România
în războiul antihitlerist 23 august 1944-9 mai 1945, Editura militară 1966, pp. 53, 1 35.
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Iată fluxul Ior regrupat strict cronologic (in jurnalul de război dn
semnările sînt finscrise pe zile, dar în interiorul lor structura docu
mentului nu păstrează succesiunea orelor) :
La 2 1 august : "Dezvoltarea situaţiei de 'la ambele subgrupuri de
a.Pmate 2, este atlît de grav apreciată de grupul de armate, [ncit el so
licită OKH 3 încuviinţarea de a ordona să se procedeze la timpul cuvenit
la o decrQ!?are t. a subgrupului de armate Dumitrescu in poziţia Ferrli
nand-P,rut 5. In acest sens şeful de stat major 6 vorbeşte mai î ntîi, in
tr-o lungă discuţie telefonică la ora 1 7,30 j . f Î, cu şeful direcţiei ope
raţiilor 8• Acesta consideră îndreptăţită solicitarea grupului de armate
şi, mai mult,este chiar de părere că trebuie să se procedeze dintr-o
dată 1a o retragere pe poziţia Dunăre
cotu� Carpaţilor. Faţă de
.

.

-

2 In acel moment grupul de armate (Heeresgruppe) german "Ucraina de sud"
se compunea din 4 armate : a B-a şi a 6-a germane, a 3-a şi a 4-a române. Pentru
diverse raţiuni, i nclusiv de ordinul uşurării conducerii, aceste armate erau articu
late, două cite două, in subgrupuri de armate (Armeegruppen) ; Armata a 4-a ro
mână era subordonată armatei a B-a germane, comandantul ultimei, generalul
Wohler, fiind in fruntea acestui subgrup de armate, care in fapt nu avea un stat
major şi alte organe de conducere proprii, ci se confunda cu comandamentul ar
matei a B-a germane. Armata a 6-a germană forma celălalt subgrup de armate
împreună cu armata a 3-a română. Pentru raţiuni politice de compensare aparentă
a susceptibilităţii mareşalului Antonescu conducerea acestui subgrup de armate
a fost conferită comandantului armatei a 3-a române, generalul Petre Dumi trescu.
In fapt, datorită stării de subordonare de ansamblu avute de partea română in
integrarea cu Wehrmachtul, armata a 6-a germană asculta direct de grupul de
armate, atribuţiile ierarhice ale generalului Dumitrescu faţă de armata a 6-a ger
mană fiind . in cea mai mare măsură fictive (cf. Hans Kissel, Die Katastrophe in
Rumiinien 1944, Wehr und Wissen Verlagsgesellschaft MBH, Darmstadt, 1964, p. 27) .
J Oberkommando des Heeres - Inaltul comandament al armatei de uscat.
Această instanţă strategică era ·condusă de Hitler personal, care cumula această
cu calitatea sa de comandant suprem al Wehrmachtului. In complicata structură
militară a Reichului nazist grupurile de armate germane de pe frontul de est erau
subordonate OKH, in timp ce comandantul suprem al Wehrmachtului (OKW) avea
în atribuţii celelalte teatre de război (vest, sudul Europei, ariile oceanice) .
4 Acest termen, utilizat aici cam diplomatic, spre a atenua chiar faţă de şefii
militari nazişti înşişi gravitatea situaţiei, înseamnă o desprindere de inamic unnată
de o retragere în general ordonată şi o instalare organizată pe noi poziţii înainte
ca adversarul să le poată aborda.
s Această poziţie, pregătită dinanite, fără a avea caracterul fortificat şi con
tinuitatea liniei Focşani-Nămoloasa-Brăila, era compusă din şiruri succesive de
tranşee prevăzute cu sîrmă gimpată şi alte obstacole, pe alocuri cazemate din lemn
şi pămînt, baraje de mine etc. Traseul liniei Ferdinand era d estinat să acopere de
Inai ntarea sovietică măcar un mic dreptunghi în sudul Moldovei determinat la nord
de o linie aproximativ Adj ud-Oancea (pe Prut), iar spre est de cursul inferior al
Prutului pînă la vărsare, la Galaţi (cf. Arhivele Ministerului Apărării Naţionale,
fondul nr. 94B, dosarul nr. 1 0 1 6, fila 242) .
o ln j urnalul de război ord de cîte ori nu se speci.Jfică la ce eşalon este funcţia
respectivă se înţelege că ea era exercitată în comandamentul grupului de armate
"Ucraina de sud" . Şef al statului major era atunci generalul von Grolmann.
7 Aici şi mai departe intreruperile din textul jurnalului sint operate exclusiv
pentru a degaja reproducerea de amănunte inutile. De pildă, întreruperea în cauză
viza paranteza "vezi anexa" - care nu există în microfilmul respectiv.
s Această funcţie de la OKH era atunci deţinută de generalul Walther Wenck.
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aceasta şeful statului major afirmă că potrivit părerii sale aceasta tre
buie să fie o poziţie finală. La început, ,însă, ar fi suficientă o soluţie
de tranziţie deoarece, măcar din considerente 'legate de evacuări şi din
a l te considerente, nu se poate proceda într-o zi la o retragere pină pe
poziţia Dunăre - cotul Carpaţilor" n.
22 august : nici o •însemnare în KTB referitor la 'linia fortificată.
23 august ora 1 1 ,20 - convorbire [ntre generalul de armată (Ge
neraloberst) Friessner, comandantul superior {Oberbefehlsheber) al
grupului de armate "Ucraina de sud", şi şeful Marelui stat major ger
man Guderian. Primul ·raportează celui de-al doilea : "Linia BrăHa
Focşani poate fi menţinută fără dificultate " 1o.
23 august, noaptea : "Ofiţerul 5 din statul major 11 informeazA, In
cadrul unei convorbiri prin 'teleimprimator de la ora 23, aswpra schim
bării atitudinii României pe comandantu1l fortăreţei Brăila 12 şi la ora
23,05 pe şeful lde stat major al comandamentului principal al zonei
operaţionale de spate /. ./" 13 "In cadrul unei convorbiri prin teleim
primator de la ora 23,25 j ... / comandantul superior raportează fiirerului
schimbarea intervenită in atitudinea României şi preluarea comenzii
asupra tuturor comandamentelor militare din România, ca şi aslllpra
necesităţii de a se proceda la o I"epliere a trupelor germane pe calea
cea mai scurtă 'pînă pe poziţia contraforturilor Carpaţilor(( H.
Noaptea spre 24 august : "De la armata 6 generalul comandant al
corpului 72 de armată cu misiune specială 15 raportează la ora 2,45 in
tenţia sa de a-şi replia forţele dincolo de Galaţi s pre Buzău. Şeful sta
tu1lui major lii interzice aceasta şi îi ordonă ca, cu ,forţele la dispoziţie,
să menţină deschise 'trecerile peste Prut de la Galaţi pînă la Cahul
'1
atît timp cît nu va fi sosit un ordin contrar" 16.
"Intr-o convorbire efectuată prin teleimprimator la ora 2,50 şeful
statului major ordonă generalului însărcinat cu misiuni speciale 17 aflat
.

9 Arhivele statului Bucureşti, fond microfilme S.U.A., roia 130 (The National
Archives of the United States Microcopy No T311 Roll 298), Kriegstagebuch des
Oberkommandos der Heeresgruppe Sudukraine 20.8-6.9.1944, Band 4, Teil 1, 3.
Ausfertigung (in continuare sursa este citată prin sigla KTBSU), pp 21-22 (aici şi
mai departe sint citate paginile numerotării originale a documentului).
10 KTBSU, p. 47.
1 1 Ofiţer din compartimentul operaţiilor al statutului major al grupului de
armate.
1 2 Terminologia Wehrmachtului desemna astfel centrele urbane avind o importanţă deosebită in menţinerea unui aliniament defensiv.
13 KTBSU, p. 50.
�� lbid., pp. 50-51.
15 Termenul desemna in cazul dat mari unităţi utilizate înapoia frontului în
acţiuni de represiune antiguerilă.
16 KTBSU, p. 61.
17 Conducătorul compartimentului din statul major al grupului de armate care
era însărcinat cu coordonarea unităţilor speciale de represiune şi de poliţie militară
(cf. Burkhart Miiller-Hillebrand, Das Heer 1933-1945, Band III, E. S. Mittler &
Sohn, Frankfurt am Main, 1969, pp. 38--39) Funcţia era deţinută atunci la grupul de
armate "Ucraina de sud" de către generalul-maior von Roden (cf. Hans Ktessel,
op. cit., p. 193).
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l a Galaţi să constituie o linie de baraj într·e Galaţi şi Fo�ani şi să
determine acolo pe români să-şi cedeze armamentul" 18.
La ora 4,45, generalul von Grolmann 6 vorbeşte cu locotenent-colo
nelul Amsberg de la OKW căruia îi comunică, printre altele, că, după
cite se cunoaşte la grupul de armate "Ucraina de sud", "trupele române
urmează să se replieze dincolo de linia Brăila-Focşani păstrîndu--şi ar
mamentul" 19.
Dimineaţa de 24 august : "La ora 8,45 generaiul însărcinat cu mi
siuni speciale transmise te:efonic din Galaţi �efului statului major că
trupele române nu-şi vor preda de bună voie armele şi că el nu este
în măsură să procedeze la o dezarmare efectuată pe cale violentă din
cauza insuficienţei forţelor •la dispoziţie / ... f 2°. Cam în acelaşi interval
de timp, �a o oră neprecizată în KTB, se consemnează că la comanda
mentul superior german de la Slănic-Moldova se aflase că "Armatele
a 3-a .şi a 4-a române se retrag pe linia Focşani-Brăila şi in Dobrogea
în zona de ·l a sud de gurile Dunării. Retragerea se lface păstrînd ar
mamentul. Orice incercare de dezarmare urmează să fie contracarată " 21 .
A doua jumătate a zilei de 24 august : "într-o comunicare telefo
nică de la ora 13,20 primită de la detaşamentul german de legătură
nr. 3 22 se arată că Marele stat major ·român •a ordonat ca să se zădăr
nicească cu forţa armelor orice incercare de dezarmare întreprinsă de
germani" 23.
"In privinţa reafluirii diviziei 4 munte 2�, anunţate ieri, intervine
la ora 1 3,50 o telegramă a direcţiei operaţii /... / Conform ei afluirea
diviziei trebuie să aibă loc cu maximă urgenţă în spaţiul Focşani şi de
la nord de el" 25.
Ora 19,35
convorbire intre generalul von Grolmann, şeful sta
tu:ui majolf al grupului de armate "Ucraina de sud", şi omologul său,
subordonat, de la am1at..1 a 6-a. �n cadrul acestei comunicări Grolmann
apreciază că "apărarea liniei Brăila-Focşani nu e posibilă" 26.
25 august "Comandanţii fortăreţelor Brăila şi Focşani / ... / sînt sub
ordonaţi armatei a 6-a .pe baza unei radiograme emise la ora 1 0,45 către
-

18

KTBSU, p. 60.
lbid., p. 56.
20 lbid., p. 60.
21 lbid., p. 61.
21 Organismul militar german delegat pe lîngă armata a 3-a romana spre a
fnce legtura comandamentului german superior cu ea şi, în fapt, spre a asigura
suprnve�thcrea nazistă asupra eşalonului român în cauză.
:IJ KTBSU, p. 60.
� In cursul lui iulie şi în august, pînă la izbucnirea insurecţie! române, co
mandamentul suprem german procedase la scoaterea din România a mai multor
mari unitllţi germane, spre a le deplasa pe frontul central al Reichului, unde în
vara lui 1944 se crease o situaţie gravă pentru Wehrmacht. La 2 3 august 1944 divizia
4 mun te germnnll, nfl ată anterior în România, se găsea in curs de transportare spre
Galiţia - Polonia. După cum se vede acum ea urma să fie întoarsă din drwn.
In fa t acea mare unitate nu a mai ajuns în zona fortificată Focşani - Brăila.
R KTBSU, p. 64.
26 lbld., p . 63.
19
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�unbele a'I'Jllate /.../" 27• "La ora 2 1 ,30 comandantul superior trasează
pentru şeful Marelui stat major, în cadrul unei convorbiri telefonice,
lin tablou al situaţiei / ... / Linia Galaţi-Focşani nu poate fi menţlnutli,
-.pre deosebire de ceea ce s-a ordonat" 28.
26 august : "La 9,05 se primeşte telegrafic o directivă a dlrecţlel
operaţii asupra modului in care grupul de armate are să procedeze
mai departe la conducerea bătăliei. Conţinutului directivei, care fuse'le
t ransmis telefonic ofiţerului 1 din statul major 29 'Încă ·î n cursul nopţii,
l a ora 3,05 /. . ./, prevedea in esenţă că misiunea grupului de armate
este de a constitui un nou front defensiv pe linia Galaţi-Foeşani-contra
forturile Carpaţilor şi de a ·reciştiga linia Dunării între vărsare �i Galaţi
pentru a interzice trupelor române orice trecere prin acest front de
fensiv14 03.
"La orra 1 0,30 şeful statului major il informează pe şeful direcţiei
operaţii asupra situaţiei şi arată cu acest prilej că două divizii ale ar
matei a 6-a au reuşit ieri să vină pină la Prut, dar el nu crede că au
izbutit să ajungă unităţi capabile de a mai lupta. Spre a se menţine
linia Galaţi-Focşani, conform directivei :flirerului, va trebui să se în
cerce a se acţiona cu formaţiuni de servicii şi alte unităţi" 31.
"La ora 1 1 ,45 şeful Marelui stat major se informează telefonic asu
pra situaţiei de la Bucureşti / .../ Şeful Marelui stat major roagă să se
analizeze dacă trupele prevăzute a se trimite la Bucureşti n-ar trebui
dirijate în zbor la Focşani /... / Şeful statului major / . _/ adresează la
ora 1 3,50 o radiogramă / . .. / în care f . .j solicită să i se răspundă dacă o
schimbare \de rută a unor trupe aeropurtate, astfel încît ele să fie
aduse la Focşani, este de dorit şi realizabilă" :tl.
"/... / La ora 14,30 directiva / emisă de comandamentul superior in
cursul nopţii şi retransmisă telegmfic la 9,05
cf. ante/ este adusă
la cunoştinţa armatei a 6-a prin telegramă, re.Sipectiv :radiog.ramă, şi
însoţită de ordinul lde a zădărnici o ruptură inamică a liniei Galaţi
Focşani, angajîndu-se toate forţele disponibile şi acoperindu-se flancul
drept ·pe Dunăre, apoi structurîndu-se kupele germane din zona ope
raţională de spate în grupuri de împotrivire ca să se degajeze astfel
spatele marilor unităţi germane dispuse ,pe Siret şi, prin forţa armelor,
să se interzică definitiv trupelor române de a trece pe linia Brăila
Focşani" 33•
"Rusul a lovit cu puternice forţe blindate poziţia de pe Siret, av.ind
centrul de efort pe direcţia Focşani, a rupt poziţia la est de Focşani şi
.

.

-

27 lbid., pp. 68-69.

28

29

30
31

32

33

lbid., p. 68.
Incărcinat cu compartimentul operaţiilor.
KTBSU, pp. 70-71.
lbid., p. 72
lbid.
lbid., p. 71.
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a ajuns în zona Plăineşti. !mpotriva a<:estor forţe inamice •a fost angajat
grupul Philipp :v. 'din zona Măneşti " 3:-i.
lntrerupînd un moment reproducerea informaţiilor din jurnalui de
război al grupului de armate "Ucraina de sud", este semnificativă in
problema dată o relatare cuprinsă intr-un raport rememorativ întocmit
citeva luni mai tiTziu de marea unitate aeronautică strategică germană
din spaţiul României, flota 4 aeriană : "/. . ./ încă din dimineaţa zilei
de 26 s-a constatat că menţinerea aliniamentului Galaţi-Focşani nu
mai era postbilă deoarece a.vangărzile unor coloane blindate ruseşti,
călăuzite de români care cunoşteau regiunea /subl. mea
E.B./, au
intors acest aliniament pe la vest" 36.
Revenind la KTB al grupului de armate german "Ucraina de sud"
-- 27 august : "Grupul de armate raportează direcţiei operaţii, printr-o
telegramă emisă la ora 1 ,30 / . . ./, că intenţia pentru ziua de azi este
de a interzice o breşă ina:mică prin valea Siretului intre linia Dunării
la Galaţi şi Focşani / ... /" 37 .,Situaţia la armata a 6-a tinde tot mai mult
să capete înfăţ�area unei catastrofe depline f...j Resturile, constind de
regulă din .formaţiuni de servicii şi din alte oficii de spate, nu pot / . . ./
să menţină linia Galaţi-Fooşani" :*1. "Pentru întărirea frontului de pe
Siret Galaţi-Focşani, armatei a 6-a, aşa cum i se comunică în două
radiograme emL<>e in timpul nopţii, / . . / i se .împing aero două batali
oane la Mizil .Jn cursul dimineţii. Aceasta nu schimbă cu nimic o si
tuaţie în care linia nu poate fi menţinută cu .forţele la dispoziţieLL 39.
"Dimineaţa / ... / <:omandantul superior al armatei a 6-a raportează
că poziţia Siretului nu este de menţinut cu forţele actuale şi propune
să se procedeze la o retragere .pe linia generală Deduleşti-Rîmnicul Sărat.
Comandantul superior 1 al grupului de armate / dă deocamdată un
răspuns negativ" tao .
"Şeful statului major susţine din nou cu tărie aceasta / imposibi
litatea menţinerii liniei fortificate / în cadrul unei convorbiri prin te
leimprimator de la ora 1 2,45 cu ofiţerul 1 de la direcţia operaţii, Foc
şani sint şi ei pierduţi 'Încă în cursul dimineţii şi rusul presează în
continuare spre Rimnieul Sărat. Comandantul superior află de aceasta
pe cind se a.fla in dep!asare la armata a 6-a. Ofiţerul 1 din statul major
raportează ofiţerului 1 de �a direcţia operaţii despre această deplasarre
la ora 1 8,40 cu prilejul orientării de după amiază şi arată că în pofida
pi erderii Focşanilor comandantul superior n-a ,fost de acord să se re
tragă aripa estică a frontului de pe Siret la Galaţi şi la vest de acolo.
Comandantul superior vrea încă ·astă seară să-1 cheme pe şeful Marelui
-

•

.

34 O grupare ad-hoc de forţe constituită cu citeva zile inainte in zona Tecuci,
apoi adusă la sud de linia fortificată. Ea era compusă din trei baterii de autotunuri,
o unitate de tancuri (de tărie neprecizată in document) şi unităţi de intervenţie
(cf. ibid., p. 54).
35 lbid., p. 69.
36 Citat după Hans Kissel, op. cit., p. 210.
37 KTBSU, p. 77.
38 Ibid., p. 78.
39 Ibid., pp. 78-79.
40 lbid., p. 77.
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-..tut major a•l ar.matei de uscat şi să propună retragerea / . ./ La ora
şeful statu�ui major 6 vorbeşte intii <telefonic cu şeful Mure l ui
stat al armatei de uscat / ... / Intrucit convoroirea este i ntreruptA, şeful
-;tatului major reia convorbirea cu şeful direcţiei operaţii la ora 22,00
ş i raportează că menţinerea liniei Galaţi-Focşani nu mai e posibilA,
deoarece rusul se află de acum în .faţa Rîmnicului Să·rat, deoarece nu
"e mai dispune de vreun front închegat, deoarece nu mai există nlcl
un fel de mari unităţi compacte, iar •flota 4 aeriană nu mai poate ataca
din cauza lipsei de caf!buranţi. Focşanii au fost evacuaţi -la oroinul ar
matei a 6-a. Ca şi in cazul Brăilei, localitatea de mai sus nu poate fi
nicicum cons�derată drept rfo.rtăreaţă. Populaţia n....a putut fi scoasă sA
execute lucrări., astfel î ndt amenajarea poziţiei a .fost total i ncompletă.
Nici n-a existat la dispoziţie vreo garnizoană, deoarece cele mai multe
forţe au fost expediate pe rfront sau împotriva Bucureştilor. Incercarea
făcută ieri de armata a 6-a de a păstra Focşanii printr-o lovitură de
împingere dată de 1grupul Philipp a eşuat. De aceea ar trebui să se
dea acum peTmisiunea de a abandona linia Siretului. La ora 23, 1 5 vor
beşte telefonic comandantul superior cu şeful Marelui stat major al
armatei de uscat. El raportează că după străpungerea pe care a reali
zat-o la Focşani rusul are i n tenţia de a se abate din spate asupra h=rl.ei
Slretului. Pentru a zădărnici aceasta el / comandantul superior al grupu
lui de armate / a ordonat între timp pe baza propriei decizii să se facă
o decroşare spre Buzău şi să se obtureze debuşeurile Carpaţilor de am
be:e părţi ale Buzău:ui de la Ploieşti la Focşani. Şeful Marelui stat
major al armatei de uscat nu ridică nici un fel de obiecţii impotriva
deciziei. La ora 23, 1 5 se emite prin radio un ordin corespunzător către
armata a 6-a, care, prin două convorbiri recepţionate .prin •teleimpri
mator ·l a 23,40 / . . . /, raporta că este imposibil să se menţină linia Sire
tului / .. ./ şi propunea ca forţele dispuse încă pe ea să fie retrase rjn
spaţiul Buzău ; ... /" " 1 .
.

:!0, 10

28 august 1 944 : " N u parvin nici un fel de ştiri despre
angajate pînă acum pe Siret / . . ./��. 42 .

/.

.

. / forţele

29 august 1 944 : "La armata a 6-a a eşuat incercarea intreprinsă
din spaţiul sud-vest Buzău, de a răzbi spre nord în Carpaţi, de către
corpul 29 de armată, cu resturile diviziei 1 0 grenadieri blindaţi, diviziei
1 3 bHndate şi diviziei 153 de instrucţie de campanie "3, detaşamentului
blindat Braun "". grupului Philipp şi unităţilor de alarmă ce fuseseră
dispuse in porţiunea de est a liniei Siretului. Celelalte forţe, care fu�1

lbid., pp. 79-80.

� 2 lbid., p. 86.

43 Denumirea acoperea generic mari unităţi destinate completării efectivelor
luptătoare ; însă aceste mari unităţi îşi făceau pregătirea in apropierea imediată a
frontului, in condiţii apropiate vieţii de campanie şi constituiau in orice moment
rezerve tactice sau strategice ale grupului de armată respectiv.
44 Grupare cam de tăria Wlei brigăzi blindate, constituită la 22 august in zona
Tecuci, pe baza materialului preluat cu forţa de Wehrmacht de la armata românA
(unde era destinat pellltru formarea unei a doua divizii blindate) , ceea ce reflecta
încă inainte de 23 august deteriorarea raporturilor militare germano-române (cf.
KTBSU, pp, 26, 31).
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seseră angajate în porţiunea vestică a liniei Siretului şi se retrăseseră
pe la Focşani şi Rîmnicul Sărat, decroşează în trecătoarea Buzău-Bra
şov / . /"' 45,
Cu asta încetează .în jurnalul de război al grupului de armate
german "Ucraina de sud" însemnările referitoa1·e la desfăşurările de
pe linia <fortificată Focşani-Nămoloasa-Brăila.
.

.

III
In rfiligranul tuturor acestor relativ ample consemnări ale docu
mentelor Wehrmachtului se afla marea "miză" pe care o comporta in
desfăşurarea competiţiei mHitaro-politice germano-ruse zona Focşani
Nămoloasa-Brăila cu sistemul ei fortifi'cat. De secole se percepuse că
aici se afla un "loc s-trimt(', u:timul "defileu(' de şes a cărui deţinere
putea împiedica fie o revărsare a unor oştiri venind dinspre nord şi
est către cîmpia Dunării şi de aici spre şesul Europei centrale sau
spre adîncul peninsulei Balcanilor şi spre strîmtorile Mării Negre (ceea
ce fusese sensul r idicării sistemu:ui fortificat românesc după 1 878 şi
menirea sa prezumată în 1944), fie, invers, o pătrundere dinspre axul
Dunări i spre platoul moldovenesc şi stepa de la nord de Marea Neagră
(ceea ce fusese sensul defensivei executate în 1 9 1 7 de armata ·română
cu faţa !a sud, împotriva invadatorilo·r austro-ungari şi germani). Păs
trarea sau deschiderea zonei fortificate era deci ·de natură să decidă
nu numai soarta României, pe teritoriul căreia se găseşte acest "zăgaz"
natural, ci şi evoluţia raporturilor de forţă militare pe o largă arie a
continentului european, îmbinînd sud-estul lui cu spaţiile sale centrale.
Aşadar, prin natura lor, fortificaţiile din ţinutul Vrancei şi al Siretului
inferior materia!izau într-un fel pe plan militar virtual sau real co
nexiunea dintre destinele României şi desfăşurări implicînd o suprafaţă
vastă de istorie universală europeană.
Revenind Ia sit•uaţia existentă aici în august 1944 consemnările jur
nalului de război al principalei grupări strategice germane din Homâ
nia - rep:roduse mai sus - pun cît se poate de clar î n evidenţă ur
mătorul fapt : chiar dacă declanşarea amplei ofensive a forţelor armate
sovietice {numi.tă ulterior în tratările sovietice "ope.raţia Iaşi-Chişinău" ,
în primele zi!e forurile mi·l itare germane responsabile întrevedeau cu
optimism situaţia în ce priveşte aliniamentul fortificat, anume consi
derau că în faţa lui va .putea fi lesne stopată înaintarea maselor de
blindate şi infanterie adverse. De altfel, ceea ce nu ştiau atunci co
mandamente!e germane implicate, aceasta concorda şi cu ţelurile pe
care şi le propusese conducerea militară a URSS, în ·frunte cu mare
şa·lul Stalin - cu cunoscuta prudenţă manifestată în eşa•lonarea meto
dică a pătrunderilor spre vest - atunci cînd planificase şi declanşase
puternica ofensivă dintre contraforturile Carpaţilor Orientali şi Marea
Neagră : aliniamentul final al operaţiei sovietice era zona fortificată şi
45 lbid., p. 93.
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departe braţul Chilia al deltei Dunării pînă la vărsare "6, de unde
probabil, intenţia �a ruperea Uniei Focşani-Nămoloasa Brăila,
• •·i l r 11 nderea în cîmpia sudică a României şi mai departe să necesite
' nou<I operaţie strategică luată de la început, peste săptămini sau chiar
1 1 1 i mai tîrziu.
' ' ·"

, c• n r : t u ,

·

ln privinţa aprecierii situaţiei făcute de partea germană textele

·

r l : r ! e pun in evidenţă chiar o ci�umstanţă neobişnuită, sui-generi s : de

r l'..: u l ă, cînd o armată se află prinsă î n vîltoarea unui amplu a tac ad
iar defensiva sa începe să fie destructurată, comandamentele locale
q>rcciază cel mai pesimist situaţia, solicită eşa·loanelor superioare, co
n r ; r n damentului suprem, aprobarea unor retrageri ample, 'Întăriri uneori
r m posibile de trimis {de pildă, atunci, 'in august 1 944, forţele Wehrmach
l r l lui erau aspru !Încolţite ·şi în cîmpia poloneză de l a Balti�a pînă i n
( ; ; d iţia). [n schimb comandamentul suprem este d e II"egulă mai parci
m onios cu aceste solicitări, cere ori rezistenţă -cu orice preţ pe poziţiile
r n iţiale, ori aprobă retrageri oricum mai :restrinse decit cele reclamate
c..l c eşaloanele locale, ·r espinge trimiterea unor noi 1ntăriri sau satisface
doar parţial intervenţiile in materie. Insă, după cum s-a văzut, atunci,
la 20-22 august 1 944, situaţia s-a inversat : comandamentul suprem
J{erman sugera un moment ca forţele proprii aflate pe Nistrul inferior
!ii în centrul spaţiu�ui Prut-Nistru să decroşeze imediat şi să se re.plieze
.,dintr-un ifoc" pe Jinia fortificată, [n timp ce comandamentul "local",
grupul de armate "Ucraina de sud", aviza la o anumită temporizare,
la o etapă intermediară 'de retragere, pe o linie aflată undeva prin sudul
Moldovei. De ce această inversa·re ? ·Tocmai datorită sentimentului de
siguranţă pe care H conferea celor de la faţa •locului existenţa masivului
baraj fortLficat dintre cotul Carpaţilor şi cel al Dunării de Jos. Cînd
s�a înlăturat această "inversare" de poziţii între forurile militare ger
mane centrale şi cele de la faţa •locului ? Textele dtate arată clar : ia
23 august, dar nu în timpul zilei, ci începînd cu căderea nopţii. �adar
odată cu deC'lanşarea �i publicitarea i nsurecţiei române. Din acel moment
comandamentul suprem german cere temporizarea ·retragerii, instalarea
în locurile liniei fortificate ii menţinerea ei .fermă. Comandamentul
grupului de armate "Ucf\aina de sud�� însă, precipită ·retragerea şi, d�i
nu pierde din vedere importanţa cardinală a zonei {dovadă că, atunci
cînd la Slănic MoLdova s-a aflat noaptea de răsturnarea politica-mili
tară ·iniţiată la Bucureşti, prima măsură luată ope plan local, a fost de
a se face ·legătura comandamentului tocmai cu "garnizoana" ger:mană
de la Focşani), începe să nutrească indoieli asupra posibilităţii de oprire,
măcar temporară, pe linia fortificată, pentru a sfirşit prin abandonarea
ei practic fără a da acolo o bătălie de ansamblu.
.. 1 • r s ,

Că aici nu este vorba de e.roarea logică sublimată în principiu post
hoc ergo propter hoc, aşadar că insurecţia nu a fost o s implă coinci

denţă temporală, ci un Jactor cauzal tfundamenta'l care a dus la radicala
reconsiderare operată de forurile militare germane in privinţa liniei

46 Cf. Istoria Velikoi Otecestvennoi voinî Sovetskogo Soiuza, tom 4, Voennoe
Izdatelstvo Ministerstva Oboronî SSSR, Moskva, 1962, pp. 260-261.

142

Eugen Bantea

fortificate de importanţă continen tală Focşani-Nămoloasa-Brăila indică,
chiar dacă parţial, însuşi textul jurnalului de război al grupării stra
tegice principale a Wehrmachtului dispuse in România. A-;tfel, cel pu
ţin, comemnările citate fixează explicit că întăriturile nu au fost utili
zate din lipsă de forţe ale Wehrmachtului, iar această lipsă a fost
determinată atît de azvîrlirea ultimelor disponibilităţi s.pre nord, pen
tru a bara primele pătrunderi ale sovieticilor, cit şi spre sud, asupra
Bucureştilor (cf. însemnarea cita·tă în acest sens - KTB notaţia din
27 august ora 22), deci asupra focarului insurecţiei române. De remar
cat că in însemnarea citată, tocmai pe tema abandonării centrului for
tificat Focşani, atacul s ovietic şi insurecţia română sînt plasate pe un
p:an egal ca factori care au înriurit situaţia �i deciziile comandamen
telor germane în acel moment.
Jurnalul de război al .grupului de armate german "Ucraina de sud14
nu a spedficat - şi era greu să o facă - un element fundamental
al situaţiei din acest "nod" strategic situat pe teritoriul României :
că o mare parte a efectirvelor, dacă nu majoritatea, care trebuiau să
"·îmbrace" ·fortHicaţiile dintre cotul Carpaţilor şi cel al Dunării de Jos
trebuiau să fie furnizate de armata română, din disponibi'lităţile consti
tuite de luni de zile în sudul şi vestul ţării. Astfel, regimul antones
cian planificase ca în caz de criză în nord-estul României să fie trimise
in linia fortificată Fo�ani-Nămoloasa-Brăila 1 1 divizii române. Do
cumentele de arhivă româneşti ates.tă că faţă de .agravarea situa·ţiei in
tervenită în primele zile ale operaţiei s ovietice laşi-Chişinău 3 din aceste
divizii au şi rfost puse în ma� şi dirijate spre aliniamentul în cauză.
Dar odată cu declanşarea insurecţiei acest marş a .fost stopat şi marile
unităţi române respective, ca şi ce!elalte destinate să intervină în zona
intăriturilor, laolaltă cu întreaga armată română, au primit - şi exe
cutat - ordinul noii autorităţi statale ·r omâne de a trece la ostilităţi
contra Wehrmactului nazist de acolo unde în noaptea de 23 august
se aflau. Nu numai atit, dar după 23 august ce-:.e 9 batalioane române
specializate de fortificaţii, instalate antedor în lucrări, au fost retrase
după ce demonstraseră şi luaseră cu ele armamentrul greu dispus lin
"obiecte" (cazemate etc.) 47 ceea ce practic a dezgolit aliniamentul.
Aşadar soarta liniei fortificate a fost decisă, spre dezastrul naziş
tilor, a prezenţei sud-europene a imperialismului german, de o dublă
absenţă : a diviziilor române, determinată exclusiv de ridicarea insu
recţională începută ·la 23 august 1 944, şi a marilor unităţi germane,
dete'Tllli nată intr-o măsură şi de întoarcerea de :front a României.
Aceasta elucidează totodată şi o chestiune care a fost · controver
sată în istoriografia evenimentelor militare petrecute in România în
H Cf. Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, dosarul n r . 242/2, fila 51 ; dosa
rul nr. 214/4, fila 440 ; fondul nr. 948, dosarul nr. lt28, filele 11, 16, 19, 28 ; dosarul
nr. 512/46, fila 1 ; dosarul nr. 1031/19, fila 1 ; dosarul nr. 1048/11, filele 1-4 ; dosarul
nr. 1945/6, fila 8 ; dosarul nr. 1032/13, filele 4, 6 ; dosarul nr. 520/13, fila 105 ; dosarul
nr. 3/10, filele 240, 254 ; dosarul nr. 335/189, filele 216-217, 218 ; fondul nr. 948,
dosarul nr. 880, fila 452.
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vara lui 1944 : anume, dacă odată cu insurecţia trupelor române de l a
sud de FNiB l i s-a •presc.ris să fie absente de acolo, celor de la nord
de zona fol'tificată, din ceea ce era aria confruntării masive gennuno
sovietice, 'li s-a ordonat ca un prim moment să se regrupeze pe ea.
Controversată, întrucît la decenii după evenimente acestei prescrlpţU
a Marelui Stat Major român i s-a atribuit o anumită tendinţă in dezu
cord logic cu sensul răsturnării politica-militare din august 1944. "/ /
Marele Stat Major român - se arată într-una din scrierile străine care
vehiculează cel mai pregnant această ultimă aserţiune - a încercat
să-şi scoată trupele pe aliniamentul defensiv Focşani-Nămoloasa-Brăila
- gurile Dunării pentru a zădărnici dezvoltarea insurecţiei populare.
Trupelor li s-a dat ordinul expres de a se împotrivi ori<căror încercări
de a le dezarma. �n .fapt, Marele Stat Major român oficializa continua
rea acţiunHor de luptă / împotriva armatei sovietice /, întrucît nici o
armată, J?i desigur nici a.rmata roşie, nu putea admite ca înapoia ei să
rămînă nedezarmate trupele unei ţă.ri ce se găsea ea în stare de r�boi ;
iar noi n-aveam nici un ,fel de date că s-ar fi încheiat vreun armis
tiţiu" "H.
Fără a mai 'ţine socoteală că această aserţiune postfactum contrazice
ceea ce se exprima în declaraţia departamentului externelor al URSS
din 25 august 1 944 (că integritatea forţelor armate '!"omâne va lfi res
pectată de partea sovietică dacă ele vor începe lupta contra Germaniei
hitleriste "n, şi în fapt, la .faţa locului, o şi începuseră cu două zile îna
inte). relatarea de mai sus este anulată de ceea ce notau comandamen
tele hitleriste, în documente secrete, chiar în .focul evenimentelor - iar
exponenţii Wehrmachtului erau desigur in deplină cunoştinţă de cauză
resimţind direct sensul şi efectele întoarcerii de arme a României :
anume că (notaţiile citate din KTB din dimineaţa de 24 august ; co
municarea telefonică de la 24 august ora 1 3,20 ; 26 august ora 9,05)
dispoziţia dată marilor unităţi române ce se desprindeau din dispoziti
vul german dintre Carpaţii Orientali şi limanul Nistrului de a se !re
grupa provizoriu pe linia 1ortificată, departe de a fi un ajutor dat ger
manilor, era dimpotrivă îndreptată impotriva Wehrmachtului, tindea
să împiedice unităţile germane scăpate de incercuirea sovietică de a
se revărsa spre sudul României, inclusiv asupra capitalei ţării, şi, ca
atare, favoriza acţiunea trupelor sovietice de a intercepta şi captura şi
această parte a trupelor Wehrmachtului. De altfel, dincolo de această
directă relaţie între cele două armate ale marilor puteri care se con
fruntau şi pe pămînt românesc, relatările de mai sus pun în lumină
incă run fapt, parodoxa.J 1a :prima vedere : că la nivelul factorilor ex
terni care acţionau - chiar dacă !i'Teductibil antagonist - pe s ol u l
românesc se contura obiectiv o suprapunere, o aspiraţie comună de
...

411 S. M. Ştemenko, Gheneralnîi Ştab v godt voinî, Kniga vtoraia, Voennoc•
Izdatelstvo Ministerstva Oboroni SSSR, Moskva, 1974, pp. 141-142.
�9 Cf. Vneşneaia
politika Sovetskogo Soiuza v period Otecestvennot vot n l .
t . I I , Gospolitizdat, Moskva, 1946, p. 172.
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a vedea înlăturată ,.din joc�� entitatea românească, exprimată în acel
momen•t preponderent prin .armata ţării, tendinţa de a o vedea dezar
mată de un adversar sau altul, ori concomitent. Iar un sens major al
insurecţiei - legată de realităţile unei ţări mici-mijlocii - a fost toc
mai voinţa poporului ·român de a-şi asigura prezenţa activă în croirea
propriHor destine, de a nu asista ca spectator la modelarea evenimente
lor de pe propriul teritoriu, de a nu se lăsa ,.scos din război", ci de a
începe altul, cel antHascist, de a aduce o contribuţie proprie, distinctă,
de nivel genera'l statal, la eliberarea teritoriului naţional de sub ocu
paţia [as'Cistă şi, apoi, de a extinde această contribuţie la efortul ge
neral european de zdrobire a Reichului nazist.
Inriurirea avută de [actorul român in desfăşurările de pe linia
fortificată dintre cotul Carpaţilor şi cel al Dunării de Jos s-a exercitat
nu numai prin albsenţă, ci şi prin prezenţă, chiar dacă adiacentă sau in
,.adîncime"', a elementului militar românesc. Rezultă aceasta din soarta
diferită ·împăTtăşită de trupele germane care au încercat un moment să
se fixeze în ,.strîmtoarea" de acdlo. Astifel, după cum s-a văzut, s-au
departajat aoolo intr-un fel două porţiuni : în partea vestică a zonei
fortificate, unde ea era geografic mai deschisă, nu se imbina cu vreun
obstacol natural mai :însemnat, resturile germane s-au oprit doar cîteva
ore, s-au desprins mai Tapid şi au luat drumul cel mai scurt spre colţul
din 'Dransilvani a rămas cîteva săptămîni încă şi după insurecţie sub
ocupaţie inamică, germana-ungară, ca efect al dictatului de la Viena
din 1 940 ; trupele germane din porţiunea estică a Hniei Focşani-Nămo
loasa-BrăHa au încercat să se oprească pe ea ceva mai mult, scontînd
pe dublarea lucrărilor ,genistice prin puternicul baraj natural al Si
retului inferior. Jurnalul de răZJboi al grupării strategice germane dis
puse atunci în ·România ne dă, pentru prima da•t ă, in mod atestat, com
punerea acestor trupe : elemente rămase din diviziile 10 grenadieri bUn
daţi, 1 3 blindate, 153 de instrucţie de campanie, două grupuri mata
mecanizate {Braun şi Philipp), unită·ţi de alarmă ră:zJleţe .(cf. ante). Dar,
în virtutea amplasării !lor, cind aceste forţe, după 27 august 1 944, au
decis să aibandoneze încercarea efemeră de a apăra linia fortificată,
au făcut-o atit din pricina covirşitoar·elor trupe sovietice ce veneau din
spre nord, dar cu care nu aveau deocamdată contact; cît şi al prezenţei
nemijlocite a marilor unităţi şi unităţi române. Aşa se face că în cea
mai ma:re parte rămăşiţele diviziilor 10 grenadieri blindaţi, 13 blindată,
1 53 instrucţie de campanie ş.a. au fost capturate de români, au rămas
prizoniere şi remise sovieticilor, la citeva zile, după ce aceştia au ajuns
în marş in cîmpia din sud-estul României.
Desigur, prezenţa forţelor române ca factor important care a ză
dărnicit incercarea nazistă de a utiliza linia fortificată din ţinutul
Vrancei şi al Brăilei nu trebuie apreciată numai pe plan apropiat, al
unităţilor care se aflau în spatele nemijloci·t al grupuri'lor germane fixate
un moment pe Sirretul inferior. Intreaga mis:une fixată prin directiva
lui Hitler din 26 august (cf. ante) de a crea un nou front pe FNB era
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, , , b i l ă cînd înapoia acestui eventual front se afla armata română
dt• la 23-24 august desfăşura acţiuni energice de anihilare a

p < � n i hi lităţilor germane din zonele sudice, centra•le şi vestice ale Ro
. ·'" : " i . de la Brăila şi Buzău pînă la Baziaş, Timişoara, Arad şi Turda
.. , t uaţie în care pe plan strategic eventualul nou front german de
·•· 1-' N B nu avea un interior la dispoziţie, nici exclusivă, nici măcar

1.

· •

" \ l a l <1 .

L:1 această înrîurire strategică sau tactică a &forţelor armate române
··;t nalizarea desfăşurărilor militare intervenite în cursul insurecţiei
: n ime în. ţinuturHe Vrancei şi Brăilei trebuie adăugată contribuţia
•·r& tl•ntului popular, relevată sumar în jurnalul de război german ana
: .• t (.,populaţia n-a putut . f i scoasă să execute lucrări"i sau în alt do
. 1111ent militar al Wehrmachtului ("avangărzile unor coloane blindate
' '·l·�ti" au fost "călăuzi te de români care cunoşteau regiunea" ca să
l loarcă pe la rvest linia 1fortifioată. In general această componenţă a
. n tribuţiei româneşti ar merita, cît mai e posibil, o adîncire a cerce. . • : i i istoriografice, arhivistice, muzeistice locale, căci, prin forţa lucru
i l or, ea nu a beneficiat de obişnuita înregistrare documentară oficială,
· · · I fe i încît reconstituirea ei se mai poate face la faţa locului prin ·cu
· ··�erea de amintiri, mărturii, identificare şi însemnare de locuri etc.
Remeditări istoriografice ulterioare ale părţii germane au pus în
: u rnină importanţa mizei continentale care .s-a jucat în august 1944 în
.weastă parte a României : "Dacă ar fi acţionat corect din .punct de
-. l•dere operativ conducerea germană ar •fi avut o şansă excepţională
de a-şi plasa oportun trupele pe poziţia, extraordinar de puternică în
1 i rtutea
condiţiilor naturale, Dunăre-Prut sau Dunăre-Focşani-contra
lorturile Carpaţilor, eventual în combinare cu un contraatac rapid des1<\şurat pe o direcţie judicioasă, şi as·tfel de a o apăra cu succes cu
forţe relativ slabe pînă ce a fost cucerit Berlinul" 05•
Din glosa de mai sus cine se angajează mai departe pe făgaşul ipo
tetic abordat de istoricul german dtat cu greu ar putea reţine doar
<ritica făcută în retrospectivă conducerii politico-miHtare a Reichului
hitlerist : că n-a vrut sau n-a ştiut să-şi replieze •la rvreme pe FNB
masele de trupe aflate într-un ieşind nefavorabil în centrul podişului
moldovenesc. Căci, chiar dacă grosul forţelor .germane de la Iaşi, Chi
�mău, Cetatea IALbă etc. ar fi fost instalate mai mult sau mai puţin
i ntacte în zona fortificată ce şanse de supravieţuire ar fi avut ele de
vreme ce ar fi i21bucnit insurecţia română, care le-ar fi lovit dinspre
sud cînd ele se aflau cu faţa la nord.
Dar altceva este de reţinut : supoziţia - rezonabilă - că menţi
nerea forţelor germane în zona îngustă de cîmpie a Vrancei şi Siretului
i n{erior ar fi putut da în sudestul european o a ltă configuraţie rezul
tatului dis.putei continentale dintre marile puteri chiar în cazul i ri 
frîngerii finale a Germaniei. Că această supoziţie n u este aberan t <\
poate reieşi măcar şi din faptul că la capitulările parţia•le .şi la cea Ul' ·
·

50
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nerală din 7-8 mai 1945 o ma·re parte a forţelor Wehrmachtului nici
nu se găsea pe •teritoriul Germaniei propriu-zise, ci in afara ei - in
Norvegia, Olanda, Austria etc., iar unele garnizoane chiar departe in
insule din Egeea. Şi în primul rînd ridicarea la luptă a poporului român
din august 11944 se vădeşte a fi fost elementul decisiv care a împie
dicat Wehrmachtul hitlerist să se ancoreze atunci şi în ţinutul de im
portanţă continentală al Vrancei şi Siretului inferior. Ceea ce, odată
mai mult, scoate în relief, chiar Ja scara unei zone geografice res
trinse, că, intrînd în acţiune pentru salvgardarea propriei fiinţe naţio
nale, românii au înrîurit notabil desfăşurări de amploare europeană.

SITUAŢIA ŢARANIMII ŞI AGRICUTURII
DIN FOSTUL JUDEŢ PUTNA, INTRE A:NII 1 938-1 944
Dumitru HUŢANU

Infăptuirea reformei agrare din 1921 sub presiunea necesităţilor
social-economice şi a luptei maselor populare a redus substanţial ră
măşiţele semifeudale, a accelerat transformarea gospodăriilor moşiereşti
in gospodării cu producţie de tip capitalist, a dus la dezvoltarea şi ac
celerarea pătrunderii elementelor capitaliste în lumea satelor, la dife
renţierea tot mai bine conturată a ţărănimii r.
Reforma agrară din 1 92 1 a dus la expropierea a peste 6.000.000 h.,
adică 660j0 din întreaga suprafaţă de pămînt deţinută de moşierime, 2)
reprezentînd, prin prevederile ei, un indiciu al schimbării raportului de
forţe dintre moşierime şi burghezie şi, concomitent, a reflectat înţele
gerea dintre cele două clase exploatatoare privind dezvoltarea capitalistă
a agriculturii.
In fostul judeţ Putna, prin reforma agrară din 1 9 2 1 , au fost expro
piaţi 1 35 de moşieri care deţineau peste 100 ha, ceea ce reprezenta 600/o
di n întreaga suprafaţă agricolă a judeţului, aceştia deţinînd în total
45.000 ha.
Din această suprafaţă au fost expropiate 29.582 ha. din care 20.635
ha au revenit celor 1 1.477 de săteni cu drept de împroprietărire din cei
2 1 . 1 88 existenţi la acea dată în judeţ cu aceleaşi drepturi, conform legii.
Di ferenţa de 1 8.947 ha. a fost distribuită ca islazuri, rezerve de stat sau
de interes obştesc 3).
Lipsa de unelte agricole, inexistenţa unor credite, numărul foarte
redus de animale lele muncă au făcut ca o bună parte dintre ţă·ranii 1m
proprietăriţi să-şi piardă total sau parţial pămîntul primit, vînzîndu-1
sau ipotecîndu-1 băncilor. Pierderea treptată a pămîntului a fost favo1

Relaţii agrare şi mişcări ţărăneşti in România. Ed. politică, Buc., 1967, p. 48�

şi următoarea.
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riz.ată şi de legislaţia agrară şi fiscală a regimului burghezo-moşieresc, în

cadrul că·reia un rol de seamă l-a avut "1egea Mihalache", privind "hbera

circulaţie a bunurilor agricole" care a deschis larg calea expropierii le
gale de masă a ţărănimii sAra.ce şi mijlocaşe, a diferenţierii sociale a
ţărănimii.
Această situaţie a făcut ca peste 590fo din proprietăţile sub 10 ha să
fie grevate de datorii ipotecare, acestea ajungînd la cifra de 120--- 130
miliarde lei ") .
.Jn 1 938/1939 suprafaţa agricolă a judeţului Putna era de 343.900 h<:�,
din care 84.795 ha erau afectate culturii cerealelor, plantelor oleagi
noase, plantelor
industriale şi viilor indigene ; 1 76.000 ha pădurilor,
1 5 . 1 07 ha. fîneţelor naturale, 1 5. 149 ha - viilor nobile, 3.106 ha --- li
vezilor, 21 .767 ha - neproductiv 5) .
La 1·îndul său, terenul al'ahil era folosit ,astfel : g.riu - 9.672 ha,
porumb - 5 1.882 ha - orz 4 . 1 86, ha. ovăz 3.9 1 1 ha., ceapă - 363 ha.,
in 61 ha., sfeclă de zahăr 2.268 ha, lucernă 2.995 ha. grădini de zarza
vat 330 ha., diferite plante nutreţ 5427 ha, alte culturi 2.1 1 8 ha 6).
Numărul mare de hectare afectate culturii porumbului demonstrează
că, şi în judeţul Putna, această plantă cerealieră constituia baza alimet�
taţiei populaţiei, atît la şes oît şi Ja munte, 'locuitorii părţii montane
procurîndu-şi porumbul în cea mai mare parte pe baza schimbului co
mercial în natură (l emn şi fînaţ pentru porumb).
Aşa se explică şi suprafeţele mari afectate nutreţurilor, celor
1 1 . 1 8 7 ha de mrteţe naturale adăoglîndu-se 1 1 2 1 ha nutreţ, 2995 ha
lucernă şi 5.427 ha diferite plante nutreţ
în total 24.650 ha, cu 4
ha mai mult decît celelalte culturi luate la un loc (exclusiv cultura
porumbului i).
Aidoma întregii ţări, inventarul agricol era departe de ·a satisface
cît de cît nevoile agriculturii. Cifrele, raportate la supl'afeţe, arată clar
că utilajele nu puteau satisface cerinţele tot mai crescînde ale pieţii,
tendinţele tot mai accentuate ale marilor proprietari de a realiza ve
nituri din ce în ce mai mari.
In 1938-1939, existau la particulari 82 prăşitori, 1 7 1 maşini de se
mănat, 45 treierători, 30 trioare şi 5 selectoare, în timp ce Camera de
agricultură avea doar 1 2 prăşitori, 1 6 maşini de semănat, 8 trioare şi un
tractor 8).
Contradicţiile acumulate pe parcursul a două decenii postbelice,
grefate pe celelalte antebelice, caracteristice unui regim social-.politic
bazat pe exploatare, au intrat într-o fază puternică de agravare in pe
rioada dictaturii militara-fasciste, instaurată la 6 septembrie 1 940 şi a
dominaţiei Germaniei hitleriste asupra României.

' Dezvoltarea agriculturii in Republica Populară Romdnă, Ed. agrosilvică de
stat, Bucureşti, 195 8 , p. 39.
5 Arhivele Statului Vrancea, fond Camera de agricultură a judeţului Putna.
dosar 11/1944, p. 390.
6 ldem.
7 Ibidem, f. 391.
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Lagărele de concentrare şi de muncă, militarizarea întreprinderilor,
ansamblul măsurilor antipopulare şi teroriste adoptate pe parcursul ce
lor patru ani de dictatură, aservirea ţării Germaniei hitleriste ŞI im
pingerea României în războiul antisovietic sînt doar cîteva trăsături de
finitorii ale si tuaţiei generale a ţării în e�eastă perioadă.
Concomitent cu acapararea a numeroase întreprinderi industriale şi
instituţii bancare de către capitalul german, a avut loc şi un accentuut
proces de sărăcire a ţărănimii şi de întărire a proprietăţii funciare mar i .
Prin aservirea ţării Germaniei hitleriste a u fost cauzate economiei
româneşti pagube care echivalau cu bugetul ţării pe mai bine de 1 2
ani . !1). Numai i n perioada 1 940 - 2 3 august 1 944 s-au trimis î n Germa
nia 1.378.450 tone de cereale şi seminţe şi 75. 1 46 tone de animale vii
şi produse animale. De la 1 9.000.000 capete în primăvara anului 1 J � 1 .
şeptelul a ajuns, î n toamna lui 1 944, la numai jumătate, iar numărul
animalelor de muncă s-a redus cu 570.000 de capete 10) .
Situaţia agriculturii in fostul j udeţ Putna era asemănătoare cu aceea
generală, nuanţele specifice fiind date de configuraţia naturală, struc
tura ramurilor agricole şi chiar de tradiţia istorică in domeniul organi
zatorico-j udecătoresc, dacă ne referim la continuitatea şi persistenta
obştei săteşti, îndeosebi în zona de munte a judeţului.
In 1943/1 944, suprafaţa totală agricolă a judeţului, de 343.900 ha
era folosită astfel : 77.008 ha - arabil, 1 42.000 ha păduri, 24.251 ha fi
ne\e naturale, 33.396 ha păşun i, 13.088 ha Yii nobile, 1 .821 ha J i·;ezi şi
49.298 ha neproductiv n.
Comparate cu cifrele din 1938/1939, se observă o scădere cu 7.787
hD a terenului arabil, o scădere cu 3.400 ha a suprafeţei de păduri, c
creştere cu 9 .144 ha a suprafeţei de fineţe naturale, apariţia a 33.936 ha
păşuni (echivalentă cu suprafaţa pădurilor defrişate), scăderea cu 2.060
ha a viilor nobile cu 1 .285 ha a livezilor şi creşterea cu peste jumătate
a suprafeţelor neproductive (de la 21 .767 ha in 1 938/1 939 - la 49.289
ha în 1943/1 944).
Semnificativ este şi modul de folosire a terenului arabil (princi pa
lele culturi) : suprafaţa cultivată cu griu creşte abia cu 1 ha (10.68!') ha.)
aceea de porumb scade cu 8.188 ha (43694 ha) cu orz cu 1 ha. (317-t ha.)
Creşte considerabil suprafaţa cultivată cu orez, cu 2.093 ha {6.006 ha.), se
dublează suprafaţa afectată cînepii (750 ha.) ân timp ce inul se cultirvă
pe suprafaţă de 4 ori mai mare 1(230 ha), creşteri cauzate in mod vizi
bil de necesităţile sustinerii frontului şi inzestrării armatei 12•
Incercările de a suplini forţa de muncă umană, transformată in
carne de tun, cu m�inile agricole par rildicole şi, bineinţeles, ineficace.
Numărul prăşitorilor a crescut de la 82 la 1 90 la particulari şi de la 1 2
l a 16 l a Camera agricolă. Maşinile d e semănat de la 1 7 1 la 216 şi re!.9

Dezvoltarea economică a României, 1944-1964, Editura Academiei, Bucureş t i ,

1 964, p. 13.

10 Dezvoltarea agriculturii. . ., p. 44.
u Arhivele Statului Vrancea, fond Camera de agricultură, dos. 11/944,
u Idem.

f. 380
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pectiv de la 16 la 2 1 , numărul treierătoarelor şi selectoarelor s-au du
blat n.
Edificatoare sînt şi cifrele referitoare la modul de repartizare a [./i
mîntului pe gospodării, în 1 94 1 : 2,8% din gospodării posedau pină la
0,1 ha, 7,4% 0,5 ha, 1 1 % · - 1 ha'., 42% - 3 ha, 2.30fo -între 10-20 ha,
0,5% între 20-50 ha, o,100fo - 50-100 ha şi 0 , 1 % - 100-200 haH.
Numărul răzeşilor reprezenta aproape jumătate din populaţia rurală
a judeţului, ponderea avînd-o zona montană, dar situaţia lor era asună
nătoare celorlalţi muncitori agricoli. Enciclopedia României d in 19.3 8
refetindu-se la Vrancea, era nevoită să sublinieze că " ... totala lipsă de
etică a exploatării capitaliste a dus la sărăcirea desăvîrşită a reg iunii
prin distrugerea completă a pădurii. Imenşii munţi de noroiu, care se
scurg leneşi la vale, au înlocuit astăzi codrul" Se încerca şi o formulă
de redresare : "prOiblema socială a Vrancei rămîne însă întreagă : ori
se va da o viaţă bătrînelor cete răzăşeşti de acolo, scăpîndu-se de la
moarte prin cooperaţia cinstită, ori Vrancea va pieri neajutorată sub
loviturile exploatării capitaliste f5.
Sugestiv descrie viaţa răzeşului şi un ziar local al timpului, intr-un
articol intitulat "Aspecte din viaţa vrîncenilor : pentru 3 m. c. de che
restea, un ţăran trebuie să muncească, cu boii lui, 10-15 zile la p"i
dure, "muncă trudită şi grea, cu tăierea, scurtarea şi transportarea buş
tenilor ... pînă la hierăstrău", în a 3-a sau a 4-a săptămînă putea pleca
la tîrg, la Focşani sau Odobeşti, un:de negustorii sau intermediarii "le
acaparau cheresteaua la un preţ derizoriu, preţ cu care vrînceanul nu-şi
putea cumpăra măcar un pachet de bumbac şi un sac de porumb pentru
ai casei, care-1 aşteptau flămînzi şi goi" 10•
"Să mai vorbim de alte cumpărături, scria Simion Hîrnea -- auto
rul articolului, cum ar fi peşte, zahăr, orez etc., acestea dacă sînt scumpe
la oraş, apoi la sate ajung la preţuri fabuloase, fiindcă săteanul le cum
pără numai la nevoie, de la cîrciumele din satul său"' ajungînd a 5e
vinde 2-3 bucăţi de zahăr la un leu, sau 1 8-20 lei sfertul de kg,
de orez.
Situaţia din agricultură avea repercursiuni serioase şi la oraş. Ace
laşi ziar, la rubrica "De la cititorii noştri", scria : "Abia după şapte l uni
de războiu aiurea, la noi s-au rărit alimentele, nu mai vorbim de preţ.
In hală nu se mai găseşte carne iar fasole lipsă, ca şi cartofi. Zarzavatul
foarte scump 17.
Arestor cifre li se pot adăuga numeroase adrese ale Ministerului
Agricul turii şi Domeniilor către administraţia judeţului prin care se în
cercau mC1suri de · moment, pentru salvarea cît de cît a situaţiei dezas
truoase din agricultură, pentru abaterea atenţiei de la eventuala rezolvare
printr-o r·eformă agrară : "In :actualele împrejurări, glăsuia o asemenea
13

Ibidem, f. 392.
Ibidem, ds. 53/1 944, f. 79.
lli Enclclopedla României, vol. UU, Buc. 1939, p. 352.
16 " Focşani" anul II, Nr. 35, 1 7 martie 1940, p. 3.
17 Ibidem, Nn. 37, 31 martie 1940, p. 2.
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adTesă, �ara nu se salvează cu reforme agrare şi sociale 18), ci cu măsw-i
ferme, expuse ce-i drept voalat, in cazul .rezistenţei ţărănimii : .,Vom
îndruma cu bunăvoinţă .şi dragoste paşii ţărănimii, dar şi ou energie
(n.n. - H.D.) acolo unde w fi cazul" 19_
Situaţia dezastruoasă de pe front, iminenta infringere a regimului
fascist, a determinat, ca o ultimă încercare de salvare, înfiinţarea pl'ln
decretul 888 din 1944, a Comandamentului general al Etapelor, organism
civilo-militar, cu scopul de a rezolva şi răspunde la toate comandamen
tele naţionale, militare, economice şi sociale. O bună parte a sarcinUor
acestui · Comandament se refereau la asigurarea şi sporirea produselor
prin toate mij loacele, intensificarea muncilor agricole, întărirea ordinei
şi disciplinei în ţară20.
Că energia guvernului nu era o simplă formulă de ameninţare o
dovedesc documentele vremii. La 1 1 martie 1 944, Camera agricolă ce
rea Tribunalului Putna j udecarea şi sancţionarea locuitorilor Neculai
N. Negri din Orbeni şi Alex. P. Ioanid din Cimpuri pentru încălcarea
legii mobilizării agricole ar.
La 27 mai 1944, aceeaşi Cameră sancţionează opt ţărani (Ion Chel
muş, Stanciu Popa, Vasile Palade din comuna Făurei, Spiridon Palade
şi Vasile Fruntasu din Jariştea, Mitică Giurgea - Vărsătura, Gh. Rusu
- Boloteşti şi Radu Ochian din Nistoreşti) cu amenda de 1 2 .500 lei şi
cinci luni închisoare pentru că "n-au arat ogoarele la timp 22•
Alţi 24 de ţărani din comunele Cîmpuri, Soveja Mărăşeşti, Pădu
reni, Sascut şi din Panciu, primesc aceleaşi sancţiuni la 9 iunie 1 944 23_
In virtutea · articolului 63, punctul 7 din legea mobilizării agricole, alţi
34 ţărani sînt sancţionaţi printre ei numărîndu-se şi di rectoarea şcolii
din Haret, cu o amendă de 1 2.000 lei şi sînt ameninţaţi cu închisoarea
dacă suma nu este plătită în 3 zile ::11_
Pe fondul acestei agravări continue a situaţiei economice şi sociale
a păturilor şi claselor producătoare din ţară, rezistenţa faţă de dictatura
militaro-fascistă şi Germania hitleristă, faţă de ră:zboiul nedl'ept purtat
de România alături de Axă, a crescut şi s-a extins neîncetat.
Alături de clasa muncitoare, organizatorul şi conducătorul rezisten
ţei, ţărănimea � constituit un factor important in lupta împotriva fascismului, a războiului, pentru independenţă şi progres social.
Pe temeiul acestei stări de fapt, apropierea dintre clasa muncitoare
'i ţărănime a avut în aceşti ani o bază f.JOlitică : lupta comună împotriva
d i ctaturii militaro-fasciste şi a Germaniei hitleriste 25_
·
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Arhivele Statului Vrancea, fond Camera de agricultură, ds. 37/944, fila 305.
Ibidem, f. 306.
20 Ibidem, f. 345.
21 Ibidem, ds. 47/1944, f. 7.
22 Ibidem, f. 13.
23 Ibidem, f. 27-28,
24 Ibidem, f. 75.
35 Traian Udrea, Acţiuni ale P.C.R. pentru .fă.urirea Frontului patriotic a n l l 
'cw·ist ( 1 941-1944). Revista d e istorie, tom. 24, 197 1 , nr. 3, p . 53 9 ş i urm.
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ln fruntea acestei lupte eroice, pentru salvarea independenţei şi su
eranităţii patriei s-a situat Partidul Comunist Român, care, în circulara
din 8 iulie 19 41 şi îndeosebi în platforma-program din 6 septembrie l !H1 ,
completată cu rezoluţia din ianuarie 1 942, a C . C. al P.C.R. a elabm at
linia tactică de luptă pentru întreaga perioadă a războiului, stabilind
directivele şi obiectivele principale ale acestei lupte : răsturnarea re
gimului militara-fascist, instaurarea unui guvern al independenţei na
ţionale, ieşirea României din războiul antisovietic şi alăturarea ei la
coaliţia Naţiunilor Unite, alungarea trupelor hitleriste din ţară şi eli
berarea t�ritoriului patriei, cucerirea libertăţilor cetăţeneşti şi democra
tice etc. 2u.
Programul de luptă al partidului comunist mergea în întîmpinarea
n[tzuinţelor maselor ţărăneşti, în sînul cărora, ca urmare a jafului şi
represaliilor fasciste în interior şi a înfrîngerilor de pe front, se crease,
:r.;ai ales începînd din iarna 1 942/1 943, un puternic curent antiantones
cian şi antifascist.
Prin organizaţiile regionale judeţene, prin celulele de partid din
întreprinderi, de la sate, ca şi prin organizaţiile de masă care acţionau
ilegal şi legal, politica P.C.R. de realizare a unui front unic naţional al
poporului român împotriva hitlerismului a devenit cunoscută şi a fost
însuşită de cele mai largi pături sociale.
Reflex politic al situaţiei ţărănimii din această perioadă, cele cîteva
da te pe care le redăm �n continuare, referitoare la activitatea comu
nistă şi l·a rezistenţa ţărănimii din judeţul nostvu faţă de regimul
militara-fascist, probează alături de mărturiile din întreaga ţară carac
terul general şi naţional al luptei poporului român, sub conducerea
P.C.R. împotriva fascismului. In acelaşi timp, probează contribuţia ma
selor populare vrîncene la înfrîngerea fascismului, la realizarea obiec
tiYelor stabilite de partid pentru salvarea ţării şi înscrierea evoluţiei
ei pe un făgaş nou.
Astfel, un raport al poliţiei Focşani, din 1 94 1 , semnala că "activi
t�tea tineretului comunist a fost răspîndirea de material de propagandă
C'umunistă în luna octombrie 1 940, cînd s-au răspîndit manifeste comu
niste, pe zidurile oraşului, în luna ianuarie 1941 iarăşi s-au lipit eti
dlete şi lozinci comuniste. Se arăta în conţinutul acestora : "Muncitori,
t iu·ani , intelectuali ! Luptaţi pentru izgonirea guvernului legionar Ar..
tonescu, provocator de război antisovietic" ; "Luptaţi pentru izgonirea
armatei nemţeşti, că ea ne distruge prin scumpete şi foame 27.
La sfirşitul lui octombrie 1 940, în judeţ s-au răspîndit manifeste cu
conţinut identic la Vulturu, Călieni, Suraia, Năneşti, Bilieşti şi Nămo
loasa :.!.�. Asemenea manifeste s-au găsit şi în comunele Odobasca, Cioră
�ti , Goleşti �-1 •
\

f. 44.
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Acţiuni·le continuă şi în anii următori. S ta·rea de nemulţumire deve
n:se generală, cuprinzînd toate clasele şi păturile sociale. In comuna
Pufeşti exista un "cuib de comunişti" 30• lncartiruirile ofiţerilor germani
la Focşani, Mărăşeşti, Panciu şi în: alte localităţi ale judeţului se faceuu
forţat, numai în prezenţa poliţiei sau a primarului, noaptea patrulele
de j andarmi cutreierau oraşele şi satele :n·.
Pentru supravegherea transporturilor de armament şi trupe, in fie
care cabină c.f.r. din staţia Mărăşeşti se afla, pe lîngă personalul de
serviciu un jandarm, iar în biroul de mişcare un ofiţer SS care ameninţa
cu împuşcarea orice refuz sau boicot al transporturilor 32•
In aceeaşi gară Mărăşeşti, unde erau aglomeraţi ţărani mobilizaţi,
pentru a fi trimişi pe frontul de la Iaşi, comuniştii au răspîndit mani
feste şi au dat îndemnuri directe ţăranilor de a nu se prezenta la uni
tăţi. "Armata nu sînt cei cîţiva generali cu fabrici şi moşii - arăta ma
ni festul Comitetului regional Moldova al P.C.R., răspîndit printre ţărani,
armata sînteţi voi, care duceţi o viaţă de cîine, bătuţi, înfometaţi, cEi
din căzărmi şi de pe front, departe de familiile şi munca voastră 3.1•
Intorşi de pe front, cunoscînd realităţile satului sovietic, unii ţă
r::lni influenţau opinia publică prin comentarii legate de ceea ce au
'Jăzut, fapt ce se înscria pe aceeaşi linie a stării de spirit antirăzboinică,
unii dintre ei manifestîndu-şi simpatia faţă de realizările şi poporul so
vietic :V. .
Incercării de a li se explica că nu a u dreptul l a ajutoare mai mari
din partea statului, locuitorii din Răduleşti-Mirceşti răspund : "dacă e
asa, atunci e mai bine la colhoz" iar fostul combatant, Dumitru Scl1iopu,
replica : "am fost acolo şi e bine la colhoz" 35• Unui jandarm care că
lătorea în căruţa unui ţăran din Cîmpuri, în mai 1 944 Şl mcerca să
explice reforma din 1 9 2 1 , i se răspundea : "mai sînt de împărţit viile
mari" X
Pretura plăşii Panciu raporta prefecturii că printre muncitorii agri
coli "se află elemente care discută că dacă vin bolşevicii, nu-i rău
decît pentru boieri, iar pentru dînşii îi bine 37.
Sînt doar cîteva date, dar sugestive pentru sublinierea stării de spi
rit antirăzboinice, antifasciste şi democratice a maselor largi populare,
care demonstrează că partidul comunist a reuşit să realizeze acea poli
tică a alianţei largi care a angajat în luptă toate păturile populaţiei, a
30 Ibidem, ds. 171/1943, f. 23.
3 1 Ibidem, f. 228.
32 Ibidem, f. 121.
33 Savel Davicu, Acţiuni ale maselor populare din Moldova fn lupta pentru
răsturnarea dictaturii militara-fasciste, Studii şi cercetări ştiinţifice-istorice, anul
XI fasc. 1, Iaşi, 1960, p. 27.
:M Arhivele Statului Vrancea, fond Prefectura judeţului Putna dosar 1 7 1/1943,
t. 72.
35 Ibidem, f. 82.
36 Ibidem, dosar 107/1944, f. 18.
37 Ibidem, f. 30.
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grăbit izolarea dictaturii militaro-fasciste şi a făcut posibil actul de la
23 August 1 944.
"Meritul nepieritor al partidului nostru comunist - arăta tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - este că, în pofida greutăţilor, a terorii fasciste,
dind glas frămîntărilor şi aspiraţiilor uriaşei majorităţi a populaţiei ţării,
a ştiut să unească în jurul său cele mai largi forţe democratice şi pa
triotice, afirmîndu-se ca un adevărat catalizator al voinţei şi intereselor
poporului" 3..�.

38 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, vol. 4, Editura politică, Bucureşti, 1969, p. 369-370.

ELEMENTE TRADIŢIONALE DE ORGANIZARE A INTERIORULU l
LOCUINŢEI ŢARANEŞTI DE PE VALEA PUTNEI. VALORIFICAREA
LOR IN CADRUL LOCUINŢELOR TRANSFERATE IN REZERVAŢIA
ETNOGRAFICA DIN CRINGUL PETREŞTI - (VIDRA, VALEA-SARII,
BIRSEŞTI, TULNICI ŞI VRINCIOAIA)
Virginia ARBORE

Cercetările intreprinse de Secţia de etnografie prin specialiştii sa1,
s-au concretizat în formarea unui bogat şi valoros patrimoniu muzeal
şi în tir-o amplă dooumentJaţie rezultată din obswvaţiile dN-ecte de pe teren.
Acest patrimoniu a slujit la î mbogăţirea depozitelor dar şi la organizare
in Crîngul Petreşti, a unei secţii demonstrative în aer liber. In scopul
organizării interioarelor caselor transferate s-au întreprins cercetări în
tot judeţul, dar în special în zona de munte, pe valea Putnei, de unde
au fost aduse cele mai multe unităţi.
Apa Putnei cu afluenţii săi Zăbala şi Rîmna, se află în apropierea
celor trei provincii istorice : Moldova, Transilvania şi Muntenia, ramifi
cindu-se în regiunea muntoasă, brăzdînd-o puternic. Cei mai mulţi aflu
enţi îi primeşte pe partea dreaptă a cursului.
Intreaga vale a Putnei are un aspect deosebit, munţii nu prea înalţi
cu V'Îrfuri golaşe, iar spre poaLe aooperi,ţi cu o vegetaţie bogată, iîţi dau
impresi.a unei .lumi de basm. Munţii Vrancei spre v�alea Putnei sînt mai
abrupţi, ferăstPui.ţi de apele ploHor şi zăpezilor.
In afara munţilor Vrancei, cu vîrfuri care ating înălţimea de

1 .777 m.

la Lăcăuţ, bazinul Putnei mai cuprinde un "uluc depresionar" individua

l izat în cadrul zonei depresionare subcarpatice şi depresiuni intracoli
nare dintre care depresiunea Vidra este cea mai importantă.
Aşezările omeneşti existente pe această vale, beneficiază de ierni
bl înde, temperaturi destul de ridicate şi vegetaţie timpurie. Cele mai
m ulte precipitaţii oad în semestrul oald, din Juna .a:pri·lie pînă in
octombrie, iar cele mai puţine în lunile ianuarie şi ,februarie.
Numele Putnei, derivă
din slavul "Puti" şi înseamnă "drum sau
"ale", corespunzînd drumului ce urmează cursul apei de la izvor spre
\'ărsare.
Istoria văii Putnei se îngemănează cu istoria întregii Vranc·ea, c·1 1
Istoria aşezărilor acesteia ş i a oamenilor minunaţi ş i talentaţi, ] ol ' u i t o r i
de veacuri a i acestor locuri. Staţiunea arheologică d e l a Birseşti pe \'i l h · o �

1 '\fl
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Virginia Arbore

materialele arheologice găsite in "tumulii" săpaţi in anul 1 957,

s<'os Ia iveală dovezi materiale de locuire din paleolitic pînă în sec. VI
l' . n . Descoperirile de la Vidra, Tichiriş, Vizantea-Livezile atestă perioade
dll

străvechi de ·locuire ·a acestor meleaguri . Aceste perioade precum şi cele
următoare, sec. VII-X, au o importanţă deosebită pentru organizarea
socială a Vrancei. De-a lungul feudalismului se pun bazele obştilor săteşti
care s-au menţinut pînă la sfîrşitul secolului trecut, sub unele aspecte.
Secole de-a rindul Vrancea a avut o autonomie proprie, conducin
du-se după drepturile străvechi.
Vechimea aşezărilor din Vrancea depăşeşte cu mult datele documen
tare pe care le posedăm in legătură cu această zonă. condusă de .. obke
iul pămîntului". Munţii Vrancei străbătuţi de ape repezi, au fost din tot
deauna un adăpost minunat pentru oameni in calea popoarelor migratoare
şi a vicisitudinilor vremurilor.
Apariţia satelor de pe valea Putnei este leeată de eYoluţia ţiirănimil
libere, răzeşe, precum şi de roirea unor sate noi din cele vechi. D:ltorită
reliefului accidentat care nu permitea transportarea nntreţului cn uşu
rinţă in vale şi a proprietăţii devălmaşe asupra munţilor. au apărut in
Vrancea acele aşezări împrăştiate numite tîrle sau odăi, din care cu
timpul aglomerindu-se au evoluat cătunele. �n cadrul acestor aşezări
(cătune. sate şi comune) plasate intr-o zonă deosebit de pitorescă, a luat
naştere o artă populară valoroasă prin forme şi realizări artistice.
In imbinarea utilului cu frumosul, ţăranul vrîncean a căutat să
dea locuinţei sale, un aspect atrăgător. prin ornamentarea elemen telor
şi ansamblurilor de construcţie. Astfel. arhitectura populară de oe
valea Putnei se caracterizează prin rezolvările ingenioase pe care le-a
m r s la îndemînă materia primă existentă aici : piatra şi lemnul . Din
aceste două elemente şi-au construit localnicii casele. atrăgătoare nrin
proporţie şi varietate. ingeniozitate tehnici\ şi simplitate. Omamentare.a
caselor constă in dăltuirea (cioplirea) sttlpilor de la prispă şi foişor. nrP
cum şi traforarea scindurei de la zaplazul prispei şi ::� 1 paziei cac:pi . Stî l ni i
caselor cu vechime d e 15 0-200 de ani, sint neasemuit de frumoşi, monu
mentali. Decoratia bogată se concentrează la oazie si orisnă. nnrlP tr::�fnr;:)
jul în diferite forme alcătuieşte o adevărată florărie ornamentată. Chiar
acoperişul fn două aoe alcătuit din şindrilă aşezată sub forma solzilor de
peşte, înfrumuseţează locuinţele vrincene.
Caracteristic este faptul că ornamentarea oopulară din această zonă,
apelează la motive simple geometrice sau florale stilizate.
Urmărind evoluţia arhitecturii populare de pe Valea Putnei. a dife
ritelor tipuri de case, modul lor de construire, elementele artistice. oor
nind de la casa monocelulară pe cale de dispariţie şi ajungind la cele cu
planul dezvoltat, cu 4-5 încăperi de astăzi, se observă transformările in
timp ale acestora.
Şi dacă numărul încăperilor s-au înmulţit, atunci şi organizarea
locuinţei, a interiorului acesteia s-a schimbat, corespunzind unei situaţii
materiale bune, infloritoare.
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Studiind organizarea interioarelor locuinţelor de pe valea Putnei, in
comunele Vidra, Valea Sării, Bîrseşti, Tulnici şi Vrîncioaia, cu satele
componente, ne-am dat seama că acestea au un aspect unitar, reflectind
simţul practic şi estetic, gustul pentru frumos al locuitorilor.
Diferenţierile se produc odată cu dezvoltarea planului prin înmulţi
rea încăperilor, fiecare cameră căpătînd o individualitate proprie.
Interioarele locuinţei vrîncene oglindesc starea socială a ţăranului,
intr-o epocă anumită. Studiindu-le, ne-am dat seama de talentul de-a le
organiza în aşa mod încît prin asocierea dintre mobilier şi textile, să
rezulte un aspect odihnitor şi plăcut. Mobilierul simplu este întregit de
textile de-o mare varietate ornamentată şi cromatică, ţesături din lină
sau bumbac care dau frumuseţe şi căldură locuinţei.
Dispunerea ţesăturilor în locuinţă se realizează într-o armonie desă
vîrşită cu restul obiectelor.
Pereţii locuinţelor sînt î mbrăcaţi cu păretare sau cu scoarţe ţesute
la ,război din lînă, cu motive vechi ,frumos colorate, pe oare sînt prinse
din loc în loc, şerveţele. Aceste ţesături se execută de către femei în
C"asă dovedind 0 mare pricepere şi măiestrie, gust artistic şi echilibru î n
alegerea cul.vrilor, impresionînd prin frumuseţea realizărilor ornamentale
transmise din generaţie în generaţie. Femeile astăzi, au împrumutat în
ornamentică motive de la zonele învecinate, preluînd ceea ce este valoros.
De apreciat este faptul că folosesc în continuare ca materie primă
lina în realizarea păret'arelor şi a scoarţelor nealtepînd tradiţia, aşa cum
se întîmplă spre exemplu în comunele de pe valea Şuşiţei sau a
Milcovului.
Şerveţelele se lucrează din bumbac cumpărat de la oraş, păstrînd
ornamentica şi cromatica străveche.

Observînd pe o perioară mai îndelungată modul de organizare a
interioarelor ţărăneşti din Vrancea nu se remarcă transformări esenţiale
şi aceasta datorită izolării acestei zone faţă de oraş. Pînă acum 30 de ani,
comunicarea se efectua pe şosele-desfundate, ajungîndu-se cu greutate
in cele mai îndepărtate localităţi. Odată cu asfaltarea şoselelor, cu
pătrunderea nă,v alnică a orăşenilor în străvechea Vrance, s-au produs
transformări în ideia despre viaţă şi confort a localnicilor .
., ... Procesul de transformare continuă a interiorului locuinţei ţără
neşti nu are ca rezultat o diversificare şi o spargere a unităţii aşa cum
ar fi de aşteptat, ci un proces de generalizare a unor forme particulare,
la alt nivel, conform cerinţelor moderne de viaţă.
Trecînd la analizarea aspectelor concrete din Ţara Vrancei se poate
spune că interiorul locuinţei ţărăneşti, aşa cum îl cunoaştem astăzi, este
o creaţie colectivă, rol al unei foarte lungi perioare de timp". Georgeta
Stoica, Interiorul locuinţei, document asupra culturii materiale populare.
Analizînd modul de organizare a interiorului locuinţei de pe valea
Putnei, voi aminti în primul rînd despre interiorul casei monoC'elul arc.

Această casă foarte răspîndită în sec. XVIII-XIX aC'um este pt•
cale de dispariţie, pentrucă nu mai corespunde stării econom ice şi ., , , . . j 
ale a locuitorilor.
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De obicei se construia la tîrle, ca apoi să fie adusă în sate, unde
era folosită pentru păstrarea proviziilor.
O astfel de construcţie a fost transferată în Rezervaţia etnografică
în aer liber din Crîngul Petreşti, aducîndu-se împreună cu mobilierul,
obiectele gospodăreşti şi textilele de casă. In această locuinţă, obiectele
de uz gospodăresc sînt prezentate alături de un mobilier simplu, rudimen
tar. Ceea ce înfrumuseţează şi crează atmosfera arhaică şi originală a
acesteia, sînt scoarţele din lînă şi şerveţelele din bumbac, ornamentate
la ambele capete cu motive geometrice şi florale stilizate, realizate din
alesătură.
Locuinţele alcătui,te din tindă şi cameră sau tindă, cămară şi oameră
transferate din localităţile Tulnici şi Vrîncioaia, prezintă o mare unitate
in alcătuirea interiorului. Aceste case corespund locuinţelor vechi de
1 50-180 ani !?i păstrează modul de organizare tradiţional, textilele de
interior transmiţindu-se din generaţie în generaţie în cadrul aceleiaşi
locuinţe, la care se adaogă zestrea noii căsătorite. Astfel s-au păstrat cele
mai va!oroa.<;e ţesături de interior, cu cromatică odihnitoare pe care o
dau culorile vegetale folosite la vopsitul linii.
Intrarea în aceste locuinţe se face de pe prispă , în tindă, care este
incăperea de trecere în restul casei. Aci mobilierul este alcătuit dintr-o
bancă pe care se aşează cofele pentru apă, un cuier pentru îmbrăcămin
tea groasă, desagi şi traistă.
La locuinţele fără cămară, aci se adăpostesc şi unele obiecte de
strictă necesitate. Tot în tindă se află intrarea la pod.
In cămară se adăpostesc uneltele gospodăreşti, alături de proviziile
alimentare şi obiectele de uz casnic.
In cumera de toate zilele, de altfel singura încăpere de locuit în
cadrul acestei locuinţe, mobilierul este simplu şi fără realizări artistice.
Două laviţe a căror picioare sînt îngropate în pămînt odată cu construirea
casei, străbat pereţii încăperii unindu-se in colţ. Un pat de scîndură
simplu şi acesta cu picioarele îngropate, o mesuţă rotundă cu trei picioare
scurte, , scAunele mici, un blidar sau
colţar folosit pentru
păstrarea
vaselor, un
leagăn pentru
copil, acesta
este m obilierul
camerii de
toate zilele.
Blidarul pentru vase este singura piesă de mobilier ce prezintă orna
mentaţii incrustate la uşi şi motive traforate in partea superioară.
'In perioada de iarnă dind viaţa familiei se desfăşoară mai mult in
casă, se aşează războiul de ţesut. Femeile şi fetele, concomitent cu alte
treburi gospodăreşti ţes la războiul orizontal diferite ţesături folosite în
scopu[ decoră,rii interi orului casei şi anume : şerveţele, ştergaTe, păre
tare, scoarţe, covoare, oonpete, ouverturi, cergi, n ărft'ame.
Alături de războiul de ţesut, în cameră se ţine în această perioadă
şi celelalte obiecte necesare prelucrării materiilor prime şi depănatului
firelor, pentrucă toate concură la realizarea ţesăturilor şi anume : raghile,
pieptini, furci, pentru tors cu fuse, virtelniţă, patul de letcă cu sucala,
mosoare, ţevi etc.
Cind treaba se termină, toate acestea se urcă la pod, pînă la o nouă
folosire.
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Impodobirea interiorului constă în aranjarea păretarilor cu motive
vrînceneşti de-asupra patului pe două rînduri, la care se aranjează şer
veţelele încreţite la mijloc, căpătînd aspectul unor fluturi.
Pe pat se aranjează cergă miţoasă şi perne învelite în ţesătură de
casă din bumbac, ornamentate cu motive geometrice sau florale sti l i
zate, alese.
In interiorul acestui tip de locuinţă se păstrează pentru încălzit !?i
preparatul mîncării, soba cu hoarna oarbă şi cuptor. La vatra liberă se
prepară mincarea, ceaunul fiind suspendat pe o cujbă din lemn. Focul se
face la vatra deschisă unde se găteşte, fumul răspîndindu-se prin hoamă
în pod. Această locuinţă nu are hoarnă, fumul răspîndindu-se în pod are
rolul de-a conserva şindrila acoperişului, gudronînd-o.
Iluminatul în locuinţele de pe valea Putnei se făcea pînă acum
10---20 de ani cu opaiţe şi lămpi de gaz.
Georgeta STOICA menţionează : "Numărul mic al pieselor de mobi
lier din cadrul interiorului locuinţei ţărăneşti din Vrancea, nu trebuie să
ducă la diminuarea rolului pe care-1 îndeplineşte, atît în ceea ce priveşte
asigurarea unui anumit grad de confort cît şi sub aspect estetic. Se poate
spune că mobilierul din casa ţărănească îndeplineşte diferenţiat în primul
rînd un rol funcţional şi că elementele decorative sînt subordonate aces
tei funcţionalităţi, căutînd să armonizeze cerinţele de confort cu dragos
tea pentru frumos".
In camera sau "casa" curată nu se zideşte sobă, aceasta folosindu-se
numai vara.
Mobilierul constă dintr-un pat simplu de _ lemn nevopsit, în tăblii, o
masă, două scaune, o laviţă, lada de zestre şi o oglindă cu rama orna
mentată cu crestături.
Patul este acoperit cu cergă sau cu macat din lînă, iar la un capăt
sînt aranjate unele peste altele scoarţele, cergile, pernele care constituie
zestrea femeii . Lada de zestre este aranjată pe .pat sau la capătul patu
lui şi prezintă o ornamentaţie bogată realizată prin crestare. Lucrată din
lemn de fag, prezintă ornamente geometrice sau florale stilizate, pe capac
şi trei părţi laterale.
Camera curată are un aspect sărbătoresc prin aranjare� pe pereţi a
două rînduri de păretare, sau scoarţe, întretăiate printr-un rînd de şer
veţele netăiate, lucrate cu motive geometrice din lînică policromă.
Cind între păretare nu se lasă distanţă, deasupra acestora se aşează
şerveţelele sub formă de fluturi.
Păretarele din "casa curată" păstrează ornamentele străvechi geome
trice. Elementele decorative sînt aranjate simetric pe întreaga suprafaţă
a ţesăturii, vrlstele 'late tşi î nguste altemind motivelor îngropate sau alese.

Un ornament străvechi realizat pe valea PIUtnei, ca de altfel în
intreaga "Ţară a Vrancei" ca şi în întreaga Moldovă, este "pomul vieţi i "
dispus p e latul ţesăturii, apoi "unghia caprei", .,grebla",
"ghiocel14,
"steaua", "roata", " roata in butuci" etc. Realizate din lînă de casă, vop
sită cu culori obţinute din plante, rădăcini, coajă de copac, păreturele uu
un colorit odihnitor. Predominante sînt culorile negru, maro, grenn, rmtu.
verde, galben.

1 1111

Virginia Arbore

Cergile şi procoviţele folosite pentru învelit noaptea sau pentru aşter

u u l pe pat se remarcă prin tonurile naturale din care sînt realizate : alb,

gri, negru, maro, portocaliu, grena. Cergile sînt simple, de culoare gri
sau albă şi ornamentate �n vrliste ce alternează sau carouri.
Stergarele şi şerveţelele decorative sînt foarte răspîndite. Decorul
la ambele capete ale ţesăturii este geometric realizat din lînică sau amici.
In cadrul locuinţei actuale de pe v·alea Autnei, se observă bună
starea şi belşugul, tendinţă de ·a se asigura condiţii de oonfor.t .pentru
famiHe. Pentru acest motiv numărul încăperi.lor s-.a înmulţit, ţă·ranul
mobi lîndu-şi locuinţa cu mobi·lă d e or�. Ceea ce s-a păstrat ou fideHtate
sînt ţesăturile de casă, care menţin ornamentica tradiţională.
Cuprinzînd cîteva aspecte ale organizării interiorului locuinţei ţără
neşti de pe valea Putnei, ţin să remarc că elementele tradiţionale ale
artei populare străvechi şi-a găsit exprimarea în cadrul locuinţelor tran
sferate în Rezervaţia etnografică în aer liber din Crîngul Petreşti, punîn
du-le în slujba maselor populare pentru vizitare şi documentare. Căci
modul de ornamentare, păstrarea tradiţiei, sobrietatea şi căldura cu care
te întîmpină aceste unităţi, reflectă talentul creator al populaţiei vrîn
cene, pe baza moştenirii sale artistice bogate şi originale, situîndu-le
printre cele mai frumoase din ţara noastră.
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R�SUM�

L'auteur montre dans cette ouvrage que le mode d'organisation des interieurs
des maisons de la valle Putna, specialement des localites Vidra, Valea Sării, Birseşti,
Tulnici et Vrincioaia, a un aspect unitaire, qui reffletent le sens pratique et este;.
tique, le gout pour la beaute des habitants.
Les differences se produir en meme temps du developpement du plan par la
multiplication des espaces, chacun chambre obţiene une individualite propre.

Fig. 1 . Casă monocelulară - Bîrseşti.

2. I n terior - colţul cu patul.

Fig. 3 . T n lr'J'inr
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4.

Casă din comuna Vrîncioaia

Fig. 5 . I n terior
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soba şi patul.

Fig. 6. I nterior.

Fig. 7 . Gospodărie din comuna Tulnici.

Fig. 8. Tinda.

Fig. 9. Interior.

Fig. 1 0 . Interior

Fig. 1 1 . Interior
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Fig. 1 2 . Interior - colţul cu "l aviţa".

Fig. 13. Casă din comuna Vizantea - Livezile.

Fig. 1 4 . Gospodărie d i n comuna
Vidra .

. 1 5 . I n terior
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camera de toale zilele.
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Fig. 1 7 . Peisaj de iarnă în Rezervaţia etnografică - Crîngul Petreşti.
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Fig. 20. S l ilpi d e casă
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Fig. 22.

Cofiţă
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Nereju.

Fig. 23-24. Tipar
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Fig. 25. Tipar de caş, ornamentat cu
"rozeta" şi "a rbore" .

Fig . 26. Tipar de caş

Fig. 27. Serveţele.
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"păpuşar"

Fig. 28. Faţă de pernă.

Fig. 29. Cergă Bîrseşti.

Fig. 30. Cergă în dungi
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Fig.

3 1 . Cămaşă de femeie
. . chi ruşcă·' B îrseşti.

F i g . 32. Căm01şă de fe meie,
Tulnici.

Fig. 33, Maramă d i n bor o l l l

Fig. 34. "Catrinţă" d i n l î n ă neagră.
orn amentată cu fir meta l i c - Bî rseşt i .

Fi.g.

3G.

F i g . 3 5 . " C a t ri n ţă " d i n l î n ă n nga .
ornamentată cu f i r metalic - T u l n k t

Bete - B î rs eş t i .
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Bîrseşti.
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Fig. 40. Colţar - Dumbrăve�1 i .

_

F' l. q . 4 2 . Sob<"
t
'
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Tt � l n i c i .

Palt i n .

Fig. 43. Sobă

Fig. 44. Sobă

-

Tulnici

-

C î mpuri.
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Les interieurs des maisons "vrincene" refletent l'etat social des habitants,
•l11ns une epoque precis, QUi refletent le talent Createur dU peuple, ayand a base
1 heritage artistique riche et original.
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23)
24)
25)
26)
27)
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32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

La maison monocelulaire - Birseşti
L'interieur
L'interieur - la cote avec la poele
La maison la commune Vrincioaia.
L'interieur - la poele et le lit.
L'interieur
L'administration la commune Tulnici
La salle.
L'interieur.
L'interieur - la poele.
L'interieur - le lit et le coffre de la dot.
L'interieur - la cote avec "Laviţa" .
La maison la commune Vizantea-Livezile.
L'administration la commune Vidra.
L'interieur - la chambre de tOuts les jours.
Le paysage d'hiver dans la reservation ethnographique - Crindul Petreşti.
Idem.
Piller du maison sculpte - detail.
Pillers des maisons sculptes.
Idem.
Caisse (cofre) de la dot ornammente avec entailles geometriques.
Seille - Nereju.
Presses des fromages rondes - Tulnici.
Idem.
Presse du fromage, ornammente avec la "rosette" et "l'arbre" .
Presse du fromage "Păpuşar" .
Serviettes.
Face de l'oreilles (Coussin) .
Cergă Birseşti.
ldem.
Chemise de la femme avec "Chiruşca" Birseşti.
Chemise de la femme, Tulnici.
Voile de tete du soie filee des paysannes.
"Catrinţă" du laine noir, ornammente du fil metallique - Birseşti.
"Catrinţă" du laine noir, ornammente du fil metallique - Tulnici.
"Bete" - Birseşti.
Capuchon de berger - Bîrseşti
.,Blidar" - Vrîncioaia.
.,Blidar" - Birseşti.
"Colţar" - Birseşti.
Cofre de la dot - Tulnici.
La poele - Paltin.
Idem.
Idem - Tulnlci.

PRELUCRAREA LEMNULUI DE ESENŢA MOALE
IN DOUA CENTRE DIN JUDEŢUL VRANCEA
Gheorghe CONSTANTINESCU şt
Mihail MAZILU

Producţia meşteşugărească casnică a constituit, al ături de agricultură
l'omerţ, unul dintre principalii factori care au contribuit la [ormarea
" ! turii materiale a poporului român. Ea a apărut şi s-a dezvoltat de-a
1 ngul veacurilor, înregistrînd de la o epocă la alta o pondere di.n ce
" re mai însemnată în ansamblul economiei societăţii de pe teritoriul
1deţului nostru. ln veacurile trecute, meşteşugurile s-au manifestat pe
· l i t ăţile social-economice existente, în chip diferit, alături de preocu
•'·lrile de natură casnică.
Lucrarea de faţă îşi propune să contribuie la o cunoaştere mai
. ·.tematică a acestui meşteşug - prelucrarea lemnului de esenţă moale
puţ.in abordat în etnografia vrînceană. Pe plan naţional au existat
preocupări a.] e unor etnogr.afi şi istorici 1 care prin •lucrările lor au con
, r i tmit la prezentarea acestui meşteşug în diferite zone ale ţării, ele
• I nstituind un punct de ·referinţă şi pentru studiul pe care l-am în
� rcprins.
In ceea ce priveşte conţinutul activităţii acestui meşteşug, în ju
. Jt · \ ul Vrancea, cercetările au evidenţiat o insuficientă preocu pare a pro
hlcmei, în sensul prezentării producţiei însăşi, a organizăTii ei în toate
-. t•rigile succesive - de la procu:rcarea materiei :prime pînă •l a desfacerea
produselor.
Studiul nostru s-a structurat în jurul datelor nemijlocite obţinute
d i n teren, corelîndu-le cu informaţiile secundare referitoare la meşteşu1/.ll'ii din cele două localităţi din apropierea Siretului - Homocea şi
·

1 ) N. Iorga, Negoţul şi meşteşugurile in trecutul românesc, in Istoria Românilor
în chipuri şi icoane, vol. III. Ed. Minerva, Bucureşti, 1 926.
Ion Chelcea, Les rudares de Muscel, ASRS (Arhiva ptr. ştiinţă şi reformă so
cială Buc.) 1943, XVI, 1-4.
Şt. Olteanu, Const. Şerban, Meşteşugurile din Moldova şi Ţara Românească,
Ed. R.S.R., Bucureşti, 1968.
Ion 1. Drăgoescu, Rudăritul din Clisura Dunării, Studii şi Comunicări, CJCF.."
Caraş Severin, Muzeul judeţean CaTansebeş, 1975, p. 61-69.
C. S. Nicolăescu-Plopşor, St. Pascu, Ion Calotă.
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::\1ărăşeşti, singurele centre în care aceştia mai pot fi întîlniţi in pro
porţie de masă 2.
In documentele vremii, rudarii din zona Vrancei sînt atestaţi sub
numele de "lingurari", "covătari';, "fusari", "scăfari" . După cum se ob
servă, termenul de "rudărit" nu corespunde vechimii istorice a meşte
şugului u p ă r î n d, în funcţie de conţinut, în mai multe variante de la
o zonă la alta.
In cadrul cercetărilor întreprinse ·asupra meşteşugadlor care îşi
desfăşoară activitatea în bazinul Siretului - teritoriul cuprins în limi
tele actualului judeţ - coroborate .cu datele obţinute de la consiliile
populare locale, am constatat că majoritatea dintre ei se îndeletnicesc
cu prelucrarea lemnului, dar cunosc în acelaşi timp şi alte ocupaţii.
De obicei, ei sint agricultori încadraţi in CAP-uri, lucrind în diferite sec
toare - cultura mare şi zootehnie. Un număr destul de mare lucrează,
de asemenea, în unităţi socialiste ca muncitori calificaţi şi zilieri la :
fabrica "Chimica" Mărăşeşti, I ntreprinderea de materiale de construcţii
Doaga, Intreprinderea de gospodărie orăşenească, atelierul de sticlărie şi
C.F.R. Mără:şeşti.
Redăm mai jos un tabel privind repartizarea pe profesii î n limitele
de v:îrstă 1 8-50 ani, în o r a ş u 1 Mără.şeşti :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
12.

membri C.A.P. :
zilieri :
zidari :
strungari :
sticlari :
lăcătuşi :
şoferi :
sudori :
fiereri :
mecanici :
tîmplari :
muncitori necalificaţi :

40
114
2
2
6
1
2
1
1
1
1
160

Din documentele existente în arhiva comunei reiese ca m jurul
anului 1830 marea majoritate a meşteşugarilor de pe teritoriul comunei
Homocea (inclusiv satul Ploscuţeni) proveneau din rîndul ţiganilor robi
care trăiau în sălaşe ; alţii mai puţini la numă·r, făceau ,parte din cate
goria scutelnicilor şi posluşnicilor. Aceşti scutelnici şi posluşnici erau
ţăranii liberi scoşi din evidenţa visteriei pentru plata dărilor, prin po
runcă domnească, în schimbul slujbelor pe care trebuiau să le facă prin
învoială pe domeniile feudale. Unii din aceşti scutelnici (pe moşia boie
ruluî Alexandru Balş) şi posluşnici (pe moşia mînăstirii Sihastru), r u
r.oscînd aceste meşteşuguri, se angajau să lucreze diferite produse in
schimbul plăţii dării lor la visterie de către stăpinul moşiei.
2) Din informaţiile obţinute de la locuitorii comunelor Paltin şi Faraoane, reiese
ci pină tn anul 1960, au existat meşteşugarl care oonfecţianau linguri.
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Această categorie de meşteşugari domeniali a existat pma la apl ica
rea Regulamentului organic, menţionată în capitolul III (Regulamentul
de finanţ). �n acesta se arată că "toţi scultelnicii şi posluşnicii fără nid
o deosebire se vor strica pentru totdeauna şi se vor aşeza în rîndul duj
nicilor"' 3•
Prin desfiinţarea scutelnicilor şi posluşnicilor se dădea o puternică
l ovitură meşteşugului domenial şi în acelaşi timp un �prijin import::1nt
meşteşugurilQr
ţărăneşti şi orăşeneşti care
deschideău
posibilitJ.tea.
schimbului dintre sat şi oraş.
Aceşti meşteşugari atestaţi în prima JUmăfate a secolului XIX-lea
pe valea Sketului, la Homocea ", trăiau într-un mic cătun, complet izo
lat, ca robi <).i boierului Alex. Balş, vînduţi apoi moşierului Oancea şi
dezrobiţi iri 1863. La sfîrşitul secolului al XII-lea ei numărau 130 fa
miii 5, ajungînd astăzi la 200 de familii grupate în acelaşi loc, denumit
.,Cotul Lingurarilor" 6.
Aceşti
meşteşugari
rudari îi intilnim, la sfîrşitul
secolului al
XIX-lea, şi la Mărăşeşti, integraţi în activităţil e agricole. Dintr-o statis
tică 7 reiese că din totalul de 1 7 1 7 locuitori, 4 1 8 erau agricultori, cate
gorie în cadrul căreia era inclusă şi o mică parte din meşteşugarii ruda
ri, fapt ce demonstrează dubla ocupaţie a acestora. Astăzi, trăiesc 239
ele familii în marginea de nord-est a oraşului, în cartierul Siret, numit
Pînă în anul 1968 "Cartierul Lingurari"' s.
·

·

In ambele centre practicarea acestui meşteşug a fost favorizată de
C'Xistenţa din abundenţă a materialului
lemnos de esenţă moale din
l unea Siretului. Acest lucru a permis confecţionarea unei game variate
�i specifice de unelte şi vase de uz casnic, după cum reiese din tabloul
l'<'ntralizat al produselor şi al executanţilor din cele două localităţi.
�ABLOUL PRODUSELOR ŞI AL EXECUTANŢILOR PE
CATEGORII DE OBIECTE

Nr.

c

rt.

:;
4
5
6

DENUMIREA PRODUSULUI
lingll!ri
fuse
mos oare
suveici
fu:rci de tors
scripeţi ptr. război de ţesut

CINE LE EXECUTA
femeile
femehle
femeile şi băvbaţii
bărbaţii
bărbaţii
bă·rbaţii

J. Regulamentele organice ale Valahiei şi Moldova, voi. 1, Buc.,
ti Pînă in anul 1862 acest sat se numea Poenari.
'' Marele Dicţionar geografic al României, George Lahovari şi
Cap. III.
11 Datele au fost extrase din Monografia comunei - există la
al comunei Homocea.
71 Marele Dicţionar geografic al României, George Lahovari
Bucureşti.
Il Monografia oraşului Mărăşeşti.

1944, p. 1 87.
colab. 1900, Buc . ,
Consiliul popular
şi

colab.

1 900

-
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7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

scafe ptr. pisat ustJuroiul (piuliţe)
căuşe ptr. mălai (şi :ptr. păsări)
funduri de mămăligă
Hngumaie
f.uniuri {"spei") ,pentru mălai
ciuberc '(oa.p. 50 litri)
ooveţi mici
coveţi mari (copăi) ptr. spălat rufele
teici ptr. dat mîncare la porci
uluci pentru adăpatul vitelor
covăţele ("cernători")

bărbaţii
bă1:1baţii
bă·�baţii
femeile şi bărbaţii
bărbaJţii
bărbaţii
bărbaţii
băr,baţii
băr�baţii
bărbaţii
bărbaţii:

Constatăm deci, existenţa unui repertoriu bogat, realizat in cadr •1l
restrins al familiei pînă in zilele noastre pe baza unei diviziuni natur3le
a muncii.
După informaţiile lui Ilie D. Ion, Matei Nicolae şi Stoica Gh�orghe,
asemenea produse sînt confecţionate atit pentru uzul propriu, cit şi
pentru vinzare (bani, schimb de produse - in special alimente).
In general, meşteşugul a fost practicat de locuitorii mai săt·aci din
::tcec.stă zonă a Siretului, ca şi in alte centre specializate din ţară. (Mus
cel, Severin, Hunedoara ş.a.).
In continuare vom incercei să prezentăm principalele aspecte legate
de covătărit, lingurărit şi confe.:!ţionarea
fuselor, care ilustrează cu
precădere acest meşteşug.
1 COVATARITUL

1. Confecţoinarea cove·ţilor, denumite looal "copăi" .parcurge mai
multe etape de prelucrare, începînd cu procurarea lemnului brut. Ale
gerea lui pentru tăiat se face de obicei in perioade optime, adică toamna
şi primăvara (octombrie - ianuarie şi martie-aprilie) cind circulaţia
sevei este mai redusă, contribuind astfel la rezistenţa produselor.
Materia primă este procurată atît din imediata apropiere a centrelor,
precum şi din alte zone mai îndepărtate. Pentru aducerea unor cantităţi
mai mari (de ·obicei ou trenul s·au cu maşina, meşteşugarii se intovărăşesc
ducîndu-se după material 1n zonele unde cunosc sau deţin informaţii : 9.
a) Lunea Siretului - începînd de la Suceava pînă la Galaţi (Bu
huşi , Lespezi, Girleni, Hălăuceşti, Săbăoani, Gidinţi, Suraia, Barcea, Sai 
eia, Umbrăreşti, Condrea.
b) Delta Dunării - judeţul TulcE"a
c) Transilvania - zona Harghitei (pentru plopul negru).
2. Alegerea speciilor. In funcţie de natura obiectelor confecţionate,
meşieşugarii îşi procură speciile adecvate :
9. Inf. Ilie D. Ion, 57 ani, oraş Mărăşeşti.

Prelucrarea lemnului de esenţ4 moale in Vrancea

167

- Plopul alb denumit şi "osică" este tare la fibră, se crapă mai
repede ca salcia. Se foloseşte la linguri, fuse şi mai puţin la copăi ;
- Pluta de Canada (plopul negru) este mai moale, mai bună, su
portă mai bine căldura şi nu crapă repede. Se foloseşte mult la confec
t ionarea copăilor.
- Salcia e tare la fibră dar crapă mai repede. Se foloseşte la Jin
j!uri şi suveici ;
- Teiul este un lemn uşor şi omogen. Se foloseşte mult la linguri,
ruse şi funduri.
3. Alegerea lemnului bun de prelucrat. Alegerea lemnului se face
la locul de procurare prin lovire cu toporul in "plute" pentru a depista
lemnul sănătos, fără scorbură şi cu fibra -întreagă. Este căutat in special
ll•nmul gros, care dă posibilitatea
confecţionării copăilor de diferite
di mensiuni.
4. Tăierea şi sortarea lemnului. După tăierea lemnului se înlătură
răcile, coaja şi toate defecţiunile, după care se trece la sortarea lui in
funcţie de destinaţia fiecărei bucăţi.
5. După proiectarea obiectului in lemn, astfel ca fiecare porţiune să
l l c folosită cu eficienţă, se trece la dimensionare (din ochi) şi însemna
rea lemnului pentru tăiere.
6. Urmează retezatul (scurtarea) lemnului cu ajutorul beschiei (joa
.:lir) după metoda obişnuită la dimensiunile dorite ( 1 , 1 0 ; 1 , 20 ; 1 ,25 ; 1 , 75).
7. Bucăţile de trunchi obţinut sint despicate ou ajutorul penelor de
lc•rnn şi al toporului, astfel ca aşchierea să fie făcută în funcţie de nece
·.i tăţi, evitîndu-se torsionarea lemnului.
8. "Uşurarea" sau scobirea. Operaţia se execută de asemenea cu
••J utorul toporului şi al penelor, tăindu-se la ambele capete cîte o adin
, l l ură de 25 cm. lăţime care permite scoaterea miezului denumit "glăbeţ"
tl l'are la rindul său poate fi folosit la obţinerea unui nou obiect.
9. Trasul la bardă. Cioplitul in interior se face cu bardă specială,
onturînd obiectul intr-o primă formă.
10. Trasul la teslă. Aceasta este o operaţie de retuşare a interioru
i l l i copăii şi se execută prn cioplire.
1 1 . Trasul la cuţitoaie. Operaţia constă în ajustarea pe dinaf.ară cu
" J " torul cuţitoaiei pentru obţinerea unei forme mai plăcute.
1 2. "Strînsul copăii". Aceasta este cioplitura finală avînd ca scop de
· • i ndrepta marginile copăii şi a elimina surplusul de material.
13. Uscatul. Pentru uscarea lentă, copăile se pun cu gura în jos,
o l i rcct pe pămiÎnt, la umbră, in aşa fel încît să se evite acţiunile nedorite
•It• soareJui ·şi a ourenţHor de ae.r. Acest ;procedeu duce la uscarea mode
, , , ;, a produselor şi f,ace imposibilă deteriorarea 1or.
•

·

II. LINGURARIT
Dacă confecţionarea copăilor constituie o indeletnicire practicată mai
• n 1 1 l t de bărbaţi, lingurăritul, în fazele de prelucrare şi finisare devine cu
" precădere o îndeletnicire a femeii, prezentînd aspecte comune în cele
. , . , , . :. centre.
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Procurarea materialului lerimos se face de către bărbaţi, din aceleaşi
surse, dar mai ales din zonele apropiate centrelor cercetate de noi.
Speciile preferate de către meşteşugari sînt : salcia, teiul şi plopul
alb ("Osică").
Produsele acestui meşteşug sînt obiecte de utilitate casnică, mai uşor
de executat, lipsite de gravuri însemnate, ceea ce permite realizarea
lor în serie.
Enumerăm mai jos următoarele faze de prelucrare :
1 . Procurarea materialului lemnos (specii adecvate)
2. Sortarea materialului (alegerea materialului bun)
3. Dimensionarea şi feliatul (se fac felii din ochi la dimensiunea
Ungurilor)
4. Cărămbitul - operaţie care constă în execuţia lingurilor intr-e
formă brută.
5. Scobitul ("uşuratul Ungurilor") retuşarea interioară a produsului
cu ajutorul unei scoabe speciale.
6. Croitul Ungurilor cu cuţitul - operaţie ce se execută pe dina
fara piesei.
7. Infloratul lingurilor cu vopsea roşie şi verde
8. Găuritul cozilor şi gruparea lor cite zece bucăţi pe sîrmă, opera
ţie denumită "făcutul testelor".
III. CONFECŢIONAREA FUSELOR
Una dintre uneltele tradiţionale folosite în industria casnică textilă

este fusul, care, d�i are o formă simplă, producerea lui în serie necesită

folosirea unor instrumente speciale printre care şi "strungul de lemn".
In general, fusele sint confecţionate de femei, ajungîndu-se ca intr-o
zi de iarnă o singură persoană să execute pînă la 200 de bucăţi 10. Men
ţionăm că la Homocea, meşteşugul confecţionării fuselor ocupă o pondere
mai mare decît la Mărăşeşti, unde se fac mai mult copăi.
Pentru execuţia fuselor se pretează toate esenţele de lemn moale, dar
in special plopul alb şi teiul.
In obţinerea produsului finit sînt parcurse următoarele faze :
1) Alegerea materialului lemnos (tei sau plop alb)
2) Clonţatul lemnului (scurtarea lemnului la lungimea fusul�
30-35 cm.)
3. Despicatul lemnului (cioplirea la formă brută a fusului)
4) Uscatul lemnului - operaţia se face într-un cotlon cu pereţii
din lut, unde fusele sint aşezate în stive deasupra focului.
5) Curăţitul sau cojitul lemnului - operaţie obişnuită.
6) Trasul rla strung sau strunjitul cu g.ripca. Aceasta este o ope-raţie
principală care constă in fasonarea propriu zisă a fusului cu
ajutorul strungului - instrument primitiv din lemn căruia i se
ataşează o daltă denumită gripcă.
10. Inf. Onofrei T. Maria, 48 ani, comuna Homocea.
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Fig. 1 . Procurarea materialului lemnos şi sortarea l u i - Mărăşet i .

Fig. 2 . Despicatul butucilor dimensionaţi c u a j utorul
penelot· - Mărăşeşti .

toporu lui ş i

nl

Fig. 3. Trasul la bardă - Mărăşeşti.

Fig. 4 . Uşurarea copăii (scoaterea glăbetului).

Fig. 5. Trasul la bardă.

Fig.

6. Trasul la teslă.

Fig. 7. Tras u l Ia cuţitoaie şi fin isarea părţii i nterioare

Fig. 8. Executarea florilor pe cap u l
ajutorul topor u l u i .

copăii

cu
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Fig. 1 . Cărămbitul - execuţia lingurilor într-o formă brută.

Fig. 2. Tesluitul l i ngurilor.-

Fig. 3. Croitul lingurilor cu cuţitul.

Fig. 4 . "Făţuitul" l ingurilor.

Fig. 5. Scobirea l i nguri lor cu ajutorul unei scoabe de fier.

Fig. 6. "Strînsul" l ingurilor.

Fig. 7. Infloratul l ingurilor.

Pia. 1. Cioplirea fusului în forma brută.

F1g. 3. Trei faze succesive de prelucrare a fusu l u i la strung.

Fig. 4. Trei faze succesive de prelucrare a
fusu lui la strung
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Cel care execută - femeia - fixează fusul în strung, după care
Imprimă acestuia o mişcare sferoidală cu ajutorul arcuşului, ţinînd în
"c.-ela.şi timp cu mina, gripca pentru netezit.
7) Vopsitul - operaţia se execută cu vopsea ("buială" verde !1i
roşie în jurul titirezului).
DESFACEREA PRODUSELOR
După ce am cercetat principalele aspecte ale acestor meşteşuguri din
cele două centre, am aruncat o privire şi asupra modului de valorificare
n acestor produse. Am constatat că desfacerea constituie o preocupare l a
fel de importantă ca şi confecţionarea lor, datorită unei largi concurenţe
din partea produselor industriale care alcătuiesc într-o măsură tot mai
mare inventarul gospodăriilor rurale.
Pentru o vînzare rapidă şi în condiţii avantajoase, meşteşugarul sau
membrii familiei lui se deplasează cu produsele în diferite pieţe 1'1, iarma
roace (bilciuri) 1'2 şi prin sate in mod individual, după importanţa tîrgu
rilor şi a intereselor pe care le are meşteşugarul (procurarea produselor
agroalimentare).
Din informaţiile culese, precum şi din constatările noastre nemijlo
cite in cele două centre, a reieşit că majoritatea meşteşugarilor se depla
sează cu linguri şi copăi in zonele de cîmpie iar cu fuse şi linguri in
zonele montane şi de cîmpie 13.
In deplasările lor prin sate, stabilirea preţului se face pe loc, in
bani, dar mai ales in produse, de preferinţă : porumb, grîu, fasole,
legume etc., schimb care convine ambelor părţi.
*

*

*

Meşteşugurile studiate în aceste două centre - Homocea şi Mără
şeşti - constituie îndeletniciri tradiţionale, transmise din generaţie în
generaţie în care se manifestă şi contribuţia personală a fiecărui creator.
Constatăm în munca acestor meşteşugari răbdare şi pricepere pen
tru făurirea obiectelor de larg consum, deseori îmbinînd utilul cu
frumosul.
Ca urmare a cercetărilor efectuate asupra acestor meşteşuguri, au
fost achiziţionate o serie de obiecte şi unelte specifice, care ne-au permis
ilustrarea lor în cadrul gospodăriilor ţărăneşti din Rezervaţia etnografică
a muzeului judeţean .
11) Inf. Burdujel Aurel, 52 ani, comuna Homocea.
Inf. Codreanu Gheorghe, 61 ani, oraş Mărăşeşti.
1 2) Inf. Şerban Ilie, 65 ani, oraş Mărăşeşti.
13) După i nformaţiile lui Ilie D. Ion, 57 ani, oraş Mărăşeşti, aceste produse "'"
vind in diferite localităţi ca : Focşani, Tecuci, Măicăneşti, Nămoloasa, Rri U i n ,
Făurei, Urziceni, Vidra ş i toată zona montană a judeţului Vrancea.
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SUMMARY
This paper aims at presenting three professions concerning the processing of
soft wood in Homocea and Mărăşeşti in the Siret area.
In the documents of ord the handicraftsmen are known under the namest of
spoon makers, trogh makers and spindle makers.
The manufactured articles of these traditional handicrafts that have been
transmitted from generation to generation, combine the useful with the beautiful by
the contribution of every creator.

CONTRIBUŢII LA STUDIUL PORTULUI POPULAR
DIN JUDEŢUL VRANCEA
Emilia PAVEL

Colaborarea noastră la Atlasul Etnografic al României ne-a dat
posibilitatea să cercetăm pe teren portul popular din zona de podiş 1 a
Văleni-Rugineşti,
judeţului Vrancea din satele :
Cîmpuri, Străoane,
Boloteşti, Suraia, Tătăranu-Bordeasca Veche.
Portul .popular din ·aceste sate fiind dispă11ut din uzul zHnic, s�a stu
d i a t după informaţii şi după unele piese găsite IÎn lăzile bătrînelor, com
pletîndu-se in fiecare sat chestionarul pentru Alasul Etnografic
al României.
In urma cercetărilor efectuate concluzionăm că portul popular din
această subunitate etnografică este o variantă a portului din podişul
Moldovei sau Moldova extracarpatică cu caracterele sale specifice.
Portul popular din zona de podiş, fiind mai puţin cunoscut, consti
t uie o importantă contribuţie la studierea portului popular vrincean. Por
tul popular din satele amintite prin piesele caracteristice face legătura
i ntre portul din podişul Moldovei şi Cîmpia munteană.
Tipul de costum de munte din străvechea Ţară a Vrancei, este cunos
c ut din diferite lucrări
de specialitate 2, din colecţiile de port popular
existente in Muzeul din Focşani, Muzeul etnografic al Moldovei şi Muzeul
sotului şi de artă populară Bucureşti.
Prezentarea costumului o vom face pornind in primul rînd de la
dteva consideraţiuni generale asupra structurii morfologice, cromatice
�i ornamentale a costumului popular cit şi a funcţionalităţii unor piese
de port, elevind in acelaşi timp argumentul ştiinţific care explică pro
C 'Csul de etnogeneză, existenţă, continuitate şi unitate a poporului român
pe aceste meleaguri.
1 Inţelegem prin podiş zona de coline şi cîmpie din j udeţul Vrancea.
Diaconu, Tinutul Vrancei, Etnografie, folclor, dialectologie, Bucun•ş l l ,
M CMXXX, p. LVIII-LX.
Florea Bobu Florescu, Portul popular din Tara Vrancei, Bucureş t i , l ll � R .
Emilia Pavel, Portul popular moldovenesc, Jul'imea, :i. q76.
Monografia ;udeţului Putna, Focşani, 1943.
2 Ion
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In al doilea rînd vom întreprinde o analiză asupra pieselor de port
femeieşti şi bărbăteşti evidenţiind caracterele specifice ale portului popu
lar din această parte a Moldovei ca şi elementele comune de tip gene
ral românesc.
După aceste consideraţiuni generale enunţate la punctele de mai
sus, vom trage concluziile referitoare la vechimea, reprezentabilitatea şi
specificul vestimentar al portului popular vrîncean.
Costumul popular este un document de cultură materială şi spiritu
ală, un limbaj purtător de mesaj artistic, a cărei evoluţie respectă şi se
supune mutaţiilor economice, sociale, morale şi estetice.
Deşi sub aspect decorativ se diferenţiază de la o zonă etnografică la
alta, portul popular vrîncean constituie o unitate etnoculturală, oare s-a
transmis din fondul arhaic autohton de la străbunii noştri daci, prin
perioada feudală pînă în contemporaneitate. Acest semnificativ proces
cultural de păstrare în forme nealterate a elernente.lor de bază ale î mbră
cămintei, a fost încă din veacul trecut pus în evidenţă de etnografi şi
istorici şi constituie un fenomen specific culturii noastre populare.
Dacă ln zona de munte catrinţa purtată de către femei este piesa de
port caracteristică, în zona de podiş fusta "flănica" elimină catrinţa.
Costumul popular din punct de vedere social se supune normelor
rigide de convieţuire a comunităţii rurale tradiţionale. Un obicei practicat
pe întreg teritoriul ţării, este legatul sau împodobitul miresei la nuntă.
Femeile căsătorie n-aveau voie să umble cu capul descoperit sub motiv
că păcătuiesc "Să nu se vadă păru1, să se vadă soarele"' 3.
Culorile vii la cămăşi, catrinţe, peştemane, flănică erau purtate de
către femei pînă la 40 de ani. Piesele de port popular, cu toate că au
prin excelenţă o valoare utilitară, pot fi folosite ca semne ale limbajului
simbolic, trecînd astfel în cadrul unui sistem semantic. In afară de
valoarea lor funcţională, estetică şi socială, obiectele de port popular
dobîndesc funcţii multiple in cadrul practicii lor magice, astfel incit cer
cetarea limbajului lor simbolic, nu poate fi intru totul elucidată, dacă la
studiul mesajului ornamenticii şi cromaticii sale, nu adăugăm şi desci
frarea resturilor de mesaj ritual din trecut.
Podoabele purtate la gît de către femei au străvechi semnificaţii
magice, c:are se păstrează pînă in zilele noastre : "De aceea, se poartă
mărgele, cercei, inel pe deget, ca să nu dea voie blestemului să se lipească
de om" 4 sau "Dacă porţi inel pe degete, blestemul cade pe inel nu
pe copil" 5.
In studierea costumului se pune un accent deosebit pe analiza for
mei, a unor varietăţi stilistice care apar in costum ca şi raportul lui cu
corpul uman, adică in ce măsură, confecţionarea costumului, respectă
morfoJogia, proporţia şi ritmul somatie. Repartizarea ornamentelor, dina
mica alternanţei dintre suprafeţele decorate şi cele nedecorate, materia
lul al cărui efect asupra ansamblului este uneori decisiv, sînt factorii defia

Inf. Matiuţa Maria a lui Simion, 84 ani, Cimpuri-Vrancea.

4 Inf. Căruceru Haralambie Mărghioala, 76 ani, Văleni-Rugineşti, Vrancea.

5 lnf. Pană Elena, 78 ani, Tătăranu-Bordeasca-Veche - Vrancea.
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nitorii din punct de vedere artistic şi estetic. Culoarea ca şi r-elaţiile pe
care toate aceste elemente le întreţin între ele, joacă un rol deosebit în
studiul costumului şi a limbajului portului popular.
Cercetarea costumului popular, a culorilor, a motivelor ca şi aceea a
formelor, deschid e un orizont l,arg asupra procesului de evoluţie culturală,
de gindire şi exprimare plastică a meşterilor populari din trecut. Valori
ficind tradiţia, artistul popular este reprezentantul unei culturi, pe care
a moştenit-o şi pe care o transmite grupului infinit al urmaşilor cultu
rali. In opera de artă el exprimă concepţiile şi gesturile comunităţii
săteşti din care face parte, determinînd circulaţia intensă a aceloraşi
motive şi tipuri de motive din care motononia decorativă dispare.
Costumul femeiesc, prin bogăţia de piese vestimentare, ca şi prin
decorul bogat şi variat, constituie principalul element de structură care
domină ansamblul costumului vrîncean, moldovenesc şi românesc.
Costumul de lucru, de sărbătoare şi de ocazie, poate fi studiat pe
virste, începînd cu portul fetiţelor, a fetelor pînă la căsătorie, a femei
lor tinere căsătorite pînă la 35-40 de ani. După vîrsta de 40 de ani, în
C'Oncepţia satului tradiţional, femeia are un port caracteristic, potrivit
virstei, la care predomină o ornamentică simplă, redată în culori sobre
închise, la care negrul predomină.
Prezentarea costumului femeiesc începe cu pieptănătura, care deo
sebea pe fetele tinere de femeile căsătorite.
Fetele se pieptănau cu o cărare la mijlocul capului sau pe o parte
şi împleteau două coade pe care le puneau roată pe cap sau îl făceau coc
la ceafă "coc cit strachina" 6• Coc la ceafă se făcea şi dintr-o singură
c·oadă. Părul il împleteau în 3-5 viţe după cum era de bogat. Ca podoabe
in păr şi pentru a ţine părul strîns, se prindeau gaice de os, căngi de os,
'Pelci, broşe, piepteni de os.
In satul Boloteşti 7, fetele încreţeau părul cu fusul şi drotul pe frunte
prins cu dame, 9 într-o parte, 6 într-o parte, 8 la spate, în total 22 dame.
In Vălenii Rugineşti B, la horă fetele făceau şi coc despletit cu. "cîrli
onţi;' împodobit cu piepteni şi flori.
Florile cele mai obişnuite cu care fetele îşi împodobeau capul erau
rnuşcate roşii, gherghine sau coroniţe de flori din cuişoare (garoafe) albe
şi roşii 9.
Femeile căsătorite se pieptănau cu două coade prinse la ceafă sau
după ce dădeau părul peste cap împleteau părul în 3 viţe şi făceau coc
prins cu spelci.
I n satul Cîmpuri 10, s-a întîlnit şi pieptănătura "cu coarne" răspîn
d i t;-, la munte în Ţara Vrancei. Cele două coade se învîrteau cîte una in
d irecţia urechilor, peste care puneau cîrpă albă prinsă cu bolduri. Piep
t fmătura cu coarne a fost la modă şi în zona Rădăuţi. Dacă urmărim pe
6

Inf. Desagă 1. Maria 67 ani, Văleni-Rugineşti.
' Inf. Andronic N. Tudora, 84 ani, Boloteşti-Vrancea.
8 Inf. Bostan Tasica, Briganu, 66 ani, Văleni-Rugineşti-Vrancea.
1 lnf. Bancea Maria a lui Tudorache, 78 ani, Cimpuri-Vrancea.
to lnf. Croitoru Ioana a lui Neculai, 81 ani, Cimpuri-Vrancea.
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o arie mai mare această pieptănătură, o întîlnim in Banat, clisura Dună
rii, Almaj, Valea Bistrei, Haţeg, Pădureni şi Bihor, ceea ce înseamnă că
in Sudul Moldovei s-a păstrat această formă străveche de împodobire a
femeii căsătorite, care poate să coboare in timp prin perioada feudală
pînă în comuna primitivă la daci.
Pînă la căsătorie fetele umblau cu capul descoperit vara sau iarna
la horă. Dacă erau ierni grele acopereau capul pînă la horă cu buhur 11',
însă acolo se descopereau, "că se încălzeau la joc".
La căsătorie naşa "lega" mireasa, adică ii acoperea capul cu fesul
roşu în bătrîni sau cu tulpanul alb denumit dîrmea, durmea 1� şi din
acea zi femeia n-avea voie să umble cu capul descoperit sub motiv
că păcătuieşte.
Nevestele se îmbrobodeau la lucru şi sărbătoarea cu dîrmea adică
tulpan alb colţit cu dantela "brodarie" albă pe margine şi mărgele colo
rate, in bătrîni cu fes roşu. Peste fesul roşu puneau brobozi cu flori iar
deasupra se acopereau cu ştergar de borangic "să nu se vadă părul să
se vadă soarele" 1"3. Peste fesul roşu se acopereau cu basma neagră de
caşmi.r ou ciucuri, făcută "moţ" adică colţ la frunte "cu fesul roşu mer
geau permanent şi la lucru şi sărbătoarea" f4.
Tulpanul alb colţ, dirmeaua cu "brodarie" şi mă.rgele colorate, gal
bene, roşii, a:bastre pe margine ca şi basmaua neagră se folosea la le
gat capul in locul ifesului roşu. Peste fes sau tulpan puneau diferite
broboade dintre care frecventă este naframa, ştergarul sau fişiul de
borangic lung de 2 1/2 m. După ce se ·îmbrobodeau capetele, le aduceau
in faţă. In zona de munte, este frecventă naframa de borangic folosită
la imbrobodit capul, ca şi durmeaua albă sau tulpanul negru.
Fişiul de bOTangic şi batista albă s-au întrebuinţat in tot podişuJ
Moldovei.
1n afară de piese-le amintite mai sus se foloseau la imbrobodit şi
casinca cu flori 15, casinca cu ţurţuri negri, harizuri în di•ferite culori,
după vîrstă, caşmir de aţă neagră cu ciucuri, iarna şaluri de lină, de
păr de cămilă sau broboade cu ţărţămuri.
Fesul roşu folosit de femei la acoperit capul este cunoscut in Mol
dova in Rădăuţi, Neamţ, Bacău şi V,r.a ncea. El es.te menţionat de Tudor
Pamfile 1 6 ca existent in comuna Ţepu, Tecuci . Fesul a fost identificat
in jurul Rîmni·cului Sărat, Buzăului, pe marginea Dunării, in Prahova,
in Oltenia, Gorj. Fesul după unii autori ar fi împrumutat de ·la turci,
însă se presupune că ar fi existat şi înainte de venirea turcilor. I. Chel
cea 1 7 în lucrarea sa, Portul cu coarne, afirmă că : rolul fesului se re
zumă .la o anexă a s uportului numit "conci" dar şi singur ca suport
de distincţie, peste care era îmbrăcat ştergarul. Tulpanul alb colţ, cu
11

Bariz.
Durmeaua s-a întîlnit şi în Ţara Vrancei, folosită la acoperit capul.
13 Inf. Matiuţă Maria a lui Simion 84 ani, Cîmpuri-Vrancea.
H Inf. Pană Elena 78 ani, Tătăranu-Bordeasca Veche, Vrancea.
15 Văleni-Rugineşti.
16 Pamfile, Tudor, Industria casnică la Români, Bucureşti, 1910.
17 Portul cu coarne în Studii şi cercetări, Muzeul satului, 1970, 154.
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broderie şi mărgele co�orate pe margine, denumit dîrmea sau durmea
în Vrancea, este o piesă de port -întîlnită în Moldova extracarpatică sau
de podiş ca şi �n alte zone etnografice din Muntenia sau Oltenia ca de
exemplu Clisura DunăTii, Gorj sau podişul Mehedinţi. Naframa de bo
rangic este o piesă folosită de către femei in Ţara Vran'Cei, podişul
Moldovei, în Muntenia şi Oltenia. Bătrînele purtau ştergare albe de
bumbac �i borangic. Ştergarul de borangic era făcut din gogoşi de bo
rangic. Se ornamenta cu flori de tot felul şi cu ajur alb pe borangicul
galben sau alb. Se ţesea pinza de horangic şi în racle, adică se urzea o
jîrghiuţă de borangic şi una de bumbac cu vrîste ridicate cu speteaza
în lăptuci jumătate de iţl' . Se face broderia odată cu ţesătura, din pînză".
"Se fac flori de tot felul însă mai mult creangă şi trandafiri" . Predo
mină culoarea albă pe borangicul galben, fiind folosită aţa sau mătasea

vegetală.

Năfrămile aveau alesături l a capete şi floricele făcute din alesă
tură de mînă cu bumbac alb sau mătasă model frunza viei cu st'l'uguri
cu "ghenar"' in trandafiri 18 .
Ca podoabe la gît fetele purtau mărgele albe, roşii, albastre, verzi
şi de toate culorile. De asemenea purtau mărgean, salbe de argint din
ruble, 12-14, sau de aur.
Dacă nu erau salbe purtau mărgele colorate mai mult galbene şi
roşii lungueţe sau mărgele învristate cu hurmuz galben "două hurmuz
şi două mărge:e((. Se purta cîte un şirag de mărgele dat de două ori
după gît de către neveste iar bătrinele aveau mărgele in culori închise
şi mărgean roşu 19 sau hurmuz.
�n 'legăltlură cu aceste podoabe există pînă in prezent unele obi
ceiuri IŞi credinţe : "Dacă port mărgele nu se lipesc blestemele d�
mine" 20•
In afară de mărgele şi podoabe Ia git .femeile purtau cercei în
urechi, de aur şi argint, băncuţe sau din alte materiale colorate în roşu,
bleu sau alte culori. Cercei purtau fetele, "de mici le făceau găuri î n
ureche". Miresele purtau cercei d i n metal î n ureche primiţi in dar de
la mire.
Bătrinele aveau cercei rotunzi ca o verigă, iar fetele cercei cum
păraţi de la negustori de tot felul, roşii, albaştri . Cerceii de "dupci('
de 50 bani de argint se purtau mult de fete IŞi nevestele tinere. Fetele
purtau inele de argint şi cînd se logodeau făceau verighete din inele.
"De aceea se poartă mărge�e. cercei, inel pe deget, ca să nu dea voie
blestemului să se lipească de om" 12. "Dacă porţi inel pe deget, bles
temul cade pe inel nu .pe copil" 22.
Aceste obiceiuri şi credinţe le-am intlilnit in totată Moldova în
zona Iaşi, Neamţ, Bacău, Vrancea.
18

Inf. Anghel Savastiţa, 74 ani, Tătăranu-Bordeasca Veche.
Mărgean se purta la Cimpuri-Vrancea.
2D Inf. Lungu Măriuca, 74 ani, Văleni-Rugineşti.
2 1 Inf. Căruceru Haralambie Marghioala, 76 ani, Văleni-Rugineştl , Vron('l·a
22 Inf. Anghel Sevastiţa, 74 ani, Văleni-Rugineşti, Vrancea.
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Camaşa femeiască este o piesă de port definitorie. ln subzona cer
cetată tipul de cămaşă caracteristică este cămaşa cu mînica din umăr
tip tunică denumită şi cămeşoi, deoarece se aseamănă cu camaşa băr
bătească. ln Ţara Vrancei tipul de camaşă specifică este camaşa incre
ţită la gii t , iar 'in wna de podiş camaşa cu mînica di n umăr. Menţio
năm că fin zona de munte aceste tipuri de cămăşi coexistă aşa după
cum şi camaş a încreţită la gît a pătruns în podiş ca o inJluenţă venită
în această wnă. Camaşa cu minica din umăr este specifică podişului
Moldovei ca piesă caracteristică, ea intîlnindu-se în zona de munte, fo
losită mai mult î n zi de lucru.
Camaşa femeiască pentru zi de lucru se tface din pînză de cin epă
şi bumbac cu poale de cîlţi "tort14 cusute de stan. "Mai ff nain te " semă
nam cînepă şi făceam pînză, iar din buci ţoa'le14• "Tocheam cînepa la
" tochilă", �trăgeam la ragilă ş i ţeseam pentru pînză şi ţo al e" 23,
Pentru sărbători cămăşile se făceau din pînză de bumbac şi bo
rangic. "Borangicul se făcea di n gogoşi, din gindacii de mătasă care
se hrăneau cu frunză de agud. Gogoşile de mătasă erau trase de noi.
Fala de borangi.c s e trăgea cu mîna, pe frunză de hrean" 24•
Pînza de borangic pentru cămăşi se ţesea în 2 iţe şi se alegeau
flori cu mătasă albă, motiv "scîntei". Se făceau cămăşi din pinză î nvris
tată cu borarugic. "Cu banii de la nuntă, luau b umbac şi-i punea ne
vestei tinere s tativele, să vadă dacă ştie să ţese" 2:;.
Din pinza de borangic se făceau numai piepţii cămăşi i. Şi tinere şi
bătrîne purtau astlfel de cămăşi. Cămăşile de să["b ăto ri aveau poalele
d in acelaşi material ca şi stanul "ciupagul", însă se făceau şi din pînză
de fabrică, pînză muncitorul. "Nu se putea să nu avem cămăşi cusute
la Paşti, dar le doseam, să nu le vadă nimeni" 26, adică nu se ştia ce
coase decît ci nd se îmbrăcau cu ele la săvbători.
Cămaşa se croia cu guler drept pe lîngă git, cu mînica din umăr,
largă, cu pavă şi clini la pă·rţi . Se croiau cămăşi ş i cu gura pătrată
sau rotundă făa"'ă guler cusute cu "muşte" (cruciţe) cu arnici roşu şi
negru, la care mai tîrziu se mai adaugă culorile : verde, aLbastru, galben.
Cămăşile se făceau şi cu platcă însă numai cele din pînză de bum
bac. Cămăşile de borangic n-aveau platcă. Platea se aplica numai pe
piept, în spate avind "puţină platcă". Pe platcă "coseau lfl.ori " , gher
ghină şi cracă. Se coseau in "muşte" cu arnici roşu şi negru 27, Platea
s e făcea dreaptă sau colţ. Florile se coseau pe platcă sau Ja ciupag 2!1
unde prindea mineca de stanul cămăşii, două rinduri, la guler, la gură
şi la mînecă j os un rind. Puii se coseau in bătrini numai cu roşu şi
negru însă ma i tîrziu "în toate culorile" : roşu, negru, verde, albastru,
<.-usături in "muşte14• Cel mai frecven t era motivul creanga şi tranda
fi raşi .
23
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Inf. Apreotesei N. Anica, 84 ani, Străoane-VI'8ncea.
Inf. Dasagă I. Maria, 67 ani, Văleni-Rugineşti.
Inf. Andronic 1. Tudora, 84 ani, Boloteşti, Vrancea.
Inf. Lungu Măriuca ,74 ani, Văleni-Rugineşti, Vrancea.
Boloteşti-Vrancea.
In Suraia, stanul cămeşii se numea ciupag.
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CămăşHe aveau oa ornamente şi cerculeţe pe stani, de o parte şi de
alta a gurii cămeşii, trei într-o parte şi trei în cealaltă parte, care mer
geau şi pe spate pînă la poale, dacă cama.<?a n-avea platcă. La cămăşile
cu platcă se încreţea stanul la platcă.

Mînica cămeşii era pînă la cot. Dacă era mai lungă, atunci la mină
o strîngeau în betiţă. Mineca de stanul cămeşii la umăr se prindea şl
cu ingliţa cu aţă de di1ferite culori sau cu model ,.gîndul mîţei" .

Cămaşa d e borangk c u alesături motiv scîntei, cusută c u fluturi
3vea mînica dreaptă, largă, camaşa cu guler pe lîngă gît se încheia la
gură, adică se :lega cu �nur şi motocei, făcuţi din arnici roşu şi negru.
Camaşa cu platcă se incheia cu bunghi în umera.<?ul din dreapta. ,.Nu
s-au purtat cămăşi increţite la gW' afirmă informatorul din Suraia 29,

Uneori la cămaşa cu platcă se punea platcă împleti·tă ou brodarie,
de ,.ploaie" �i se cosea camaşa cu trei rînduri de pui pe piepţi şi pe
mînecă in ·j os, cu aţă nea.gră. Camaşa cu pui, cu ajur se purta zi,lnic.
Cămăşile bătrinelor, în special acelea pregătite de moarte, se făceau din
pînza de ibumbac cu aJjur alb cu fire scoase .în pînză şi cu găurele. Se
eroiau cu mînica larg ă . Uneori pînza aceasta se alegea cu flori albe
adică cu ,.brodarie în pînză". Se alegeau mai mult trandafiri şi pansele.

Camaşa increţită la gît se ornamenta cu trei rinduri pe piept şi
trei rînduri pe mînecă cusute cu arnici negru şi bătută cu fluturi �i măr
gele albe, roşii, bleu, galbene. Bătrînele foloseau culorile : roşu, negru,
bleu. Cămăşile încreţite la gît în zona de podiş s-au întîlnit mai rar.
Cămaşa cu alotiţă s-a purtat în zona de munte, însă a fos.t fo•losită
şi în zona de podi�. ln satul Cîmpuri s-a purtat alături de cea cu mînica
din umăr. ,.Cele mai frumoase erau cămăşile încreţite la gît cu chiruşte"
menţionează informatorii din Cîmpuri 30• Ornamentele pe cămăşi se

urzeau cu arnici negru şi se umpleau cu mărgele de tot felul : verzi,
roşii, galbene, albe. Se coseau motive geometrice, roticele şi jumătăţi.

Dintre flori mai mult s e coseau trandalfiri �i creangă. Uneori altiţa mer

gea roată cu ciupagul. Pe mînecă făceau frunzuliţe, bobocei sau model
,.nîsîpit" specifi c satului, spun informatorii din Boloteşti 31,

întîlnit �i

in Ţara Vrancei. De obicei altiţa se cosea la umărul cămeşii, iar un
rînd mergea roată. Camaşa la git se încreţea cu "chelea găinii" 32.

Camaşa încreţită la gît din pînză, cu gura într-o parte în stînga,
cu un guler mic pe creţi, avea ca ornament pe mineci trei rinduri de
flori, pe piept, trei rînduri, pe spate, trei rinduri, creţ şi volan la mî
necă �i colţurei, cusută cu negru, roşu, verde, g.alben, bleu "pe fir" şi
cu "muşte" (cruciţe). Camaşa cu
fluturi la mînecă se termina cu o
bentiţă.
:19

Inf. Hanganu V. Sanda, 74 ani, Suraia-Vrancea.
Inf. Croitoru Ioana a lui Neculai, 81 ani.
31 Inf. Andronic N. Tudora, 84, Boloteşti-Vrancea.
32 Acelaşi motiv pe Valea Bistriţei moldoveneşti se numea lăncet
lo!(ISit în Văleni-Rugineşti-Vrancea.
30
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Camaşa avea poalele cusute de stan făcute din a'ltă pînză. Camaşa
cu poalele separate cu "brodarie" jos, confecţionată din ·acei�i pînză
ca ciupagul se pllii' ta numai sărbătoarea.
Piesele purtate de la brîu în jos sint dintre cele mai variate. Din
tre acestea catrinţa, peşternanul, flănioa, rochia (fustă din material de
fabrică) s-au întîlnit în satele cercetate de noi.
Una dintre cele mai interesante piese specirfice zonei de podiş este
flănica, adică :fusta de lînă creaţă, care nu este decît o variantă a fustei
din podişul Moldovei a androcului de Bacău sau IaJ.omiţa ca şi a opre
gului creţ oltenesc.

Flănica sau flaneaua 33 se face din lină cu vrîste sau
sătură. Flaneaua se ţesea cu vrlste simple, o vrîstă roşie,
aLbastră, verde. Vristele erau luate cit degetul de 6-8
V.rîstele se băteaJU cu suveica iar alesătura se rfăcea ou
3-4 fire şi luai în jos in flori", în culorile : verde, roşu,
gailben. "FJanele purtau fetele tinere şi babele".

vrîste şi ale
alta galbenă,
fke culoarea.
mîna, "Lăsai
alb, a1bastru,

FlaneaJUa se făcea lungă pînă in pămînt şi largă "creaţă" din 3-4
1/2 coţi de ţesătură circa 3 m. La poale avea o dungă lată de 1 5-20 cm.,
de catifea neagră. "Cînd giucam te trînteau jos, dacă te atingeau, aşa
era de 1argă flaneaua"' 34,
Flaneaua �au fol ănica se făcea din ţesătură in dungi ca şi a traiste
lor 5n Văleni-Rugineşti. DungHe se ţeseau in jos în culori1e : gaJ:ben,
roşu, negru, verde, "toate culorile", cu un fir de "til" printre ele.
Flănica se făcea şi din ţesătură cu dungi şi alesătură model "gura
păpuşii" :1.",_ Se făcea ,flanică şi din ţesătură ornamentală pe toată su
prafaţa cu ll'lesăturră de mină. Flănica se făcea din lină vopsită în lflori,
coajă de arin, coajă de pin, coajă de nuci. "Numai roşul il cumpărau,
că n-avea di n ce il face".

PinA lu virsta .de 40 de ani se purtau culori vii la flănică ; după
această vi�tă Hănica se făcea în culori
sobre, mai mult cu cimpul
negru. Fusta :10 de lină neagră i n 4 iţe în brăzişori, se făcea din 2-3 foi,
creaţă. Se strîngea în betelie la brîu şi se lega cu un :şnur de lină
împleti t în tre i . Fusta se făcea şi din bumbac lucitor ş i peteală. Se dă
dea un fir de bumbac şi unul de peteală. Fusta din m aterial de fabrică
se nume-<.1 rochie. La lucru se folosea, vara, fusta de "tort" cînepă.
Peştemanul se purta în satele cercetate. Se

făcea

din ţesătură î n

4 iţe din lină neagră, din două bucăţi "încheiat" 37, c u lină la mi·jloc.

In faţă se purta parte peste parte cu două cute .(pliuri) cînd se îmbră
cau. Peştemane cusute cu !lînă colorată cu flori î n lfaţă şi de jur im
prejur la poale purtau .fetele. Se făceau cute cînd se rimbrăcau, unde
:13 Flănica s-a purtat in Străoane, Văleni, Rugineşti, Suraia, Tătăranu, Bordeasca veche.
M Inf. Dasagă 1. Maria, 67 ani, Văleni Rugineşti-Vrancea.
35 Inf. Negrea Ioana Toma, 69 ani, Suraia-Vrancea.
36 In Văleni-Rugineşti.
37 Cusătura de la mijloc se chema incheiat in Văleni-Rugineşti-Vrancea.
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l n!'epeau florile "La Pînc�ti Sascut - Bacău, se purta modele de peş
tt•mane"' 38. Peştemane negre pul'tau femeHe bătrîne.
Catrinţa este piesa de port folosită cu precădere ·în zona de munte.
.. C:atrinţă acum 50 de ·ani s-a purtat în Văleni-Rugin�ti" spun infor
matorii 3!l.
Catrin:ţ.a neagră lde lînă in 4 iţe cu o dungă ,roşie la poale se purta
după vîrsta de 40 de ani. Catrinţa de til în 4 iţe cu diferite culori de
lină : maro, bleu, roz, cu bete roşii una lată şi pe .părţi două mai in
J<:Uste cu : ,roşu, cîmp negru, albastru, cu dosul negru era cea mai răs
pîndită. Catrinţa cu vrîste colorate, albastru, roşu, verde, galben, în
n•îstat cu negru era folosită la •lucru. Catrinţa de sărbătoare era învris
tată cu fir, lină colorată �i mătasă vegetală. De obicei se făcea o dungă
de fir tmai l ată şi ooa ridicată cu speteaza. Alesătudle cu fir alb şi
l(alben se făceau cu mina cu motiv steluţe, crenJg i, vriste simple CO'lo
rate cu fir şi "ridicături" cu speteaza tot cu ·fir. La po3ll e catrinţa avea
două dunguţe cu alb :şi albastru "0• Părţile catrinţei ornamentate se
numeau pulpane. Pulpana la ca1rinţă se strîngea cu capătul in pmtea
�ungă.
Ornamentele geometrice se numeau "strimbulete" 4 l , iar in loc de
vrîste făceau ridicături cu speteaza, pulpana ·fiind bogat decorată cu
aceste ornamente, realizate în culorHe : ·fir alb, argintiu, galben, negru,
albastru, verde, roşu.
Costumul bărbătesc.

Băieţii mici se tundeau .. chilug" iar flăcăii cu bretol'l în frunte
intr-o parte "tunşi franţuz�te". Aceeaşi tunsoare o aveau şi bărbaţii
tineri. Bătrinii însă lăsau părul mare 42, parte din ei îl împleteau �a
spate 43.
Pe cap vara flăcăii purtau pă-lării "borsaline" cu streşina mare, iar
băieţii pălării obif�nuite. Flăcăii Ia pMărlii !În dreapta purtau flori şi
pană de păun. La pălăriile borsaline "" se puneau în bătrîni "tremurici"'
roz, roşu, uncît pălăria era împrejmuită numai de tremurici, care se
�umpărau de la piaţă. Vara se purtau şi pălării împletite din paie de
griu. Pă1ăriile lborsaline se cumpărau de la Panciu "5 şi din Braşov.
Acest tip de pălărie s-a intilnit în podişul Moldovei şi în Ţara Vrancei.
Căciuli rotunde purtau iarna şi tinerii :şi bătrinii. Acest tip de că
ciulă este frecventată şi în Munţii Vrancei. Cei mai înstăriţi însă au
început să folosească şi căciuli ţuguiate, negre, brumării, albe. "Cum
îi plăcea omului s-o facă��.
38
39

�o
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45

Inf. Bostan Tasica Briganu, 66 ani, Văleni-Rugineşti, Vrancea.
Inf. Caruceru Haralambie Marghioala, 76 ani, Văleni-Rugineşti, Vrancea.
Ing. iBancea Maria a lui Tudorache, 78 ani, Cîmpuri-Vrancea.
Strimbulete, adică motivul spirala.
Inf. Bărbinţoiu Alecu, 88 ani, Bordeasca Veche-Tătăranu-Vrancea.
Inf. Gheorghe Solunca, 84 ani, Boloteşti-Vrancea.
lnf. Bărbinţoiu Aleeu, 88 ani, Bordeasca Veche-Tătaranu-Vranccn.
Inf. Rădvan C. Gheorghe, 80 ani, Boloteşti-Vrancea.
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Căciulile rotunde "cu cerc",
cu o margine întoarsă, se purtau la
sărbători 46• Căciuli rotunde cu 4 bani de argint "alăturea" în dreapta
purtau mirii în bătrîni. Mai mult s-au purtat căciuli negre. Brumăril
aveau "chiaburii" şi le făceau ţuguiate.

Cămaşa bărbătească de lucru se făcea din pînză de tort ghiUtA
şi de pînză "întors", adică din cinepă şi bumbac. La sărbători se făceau
din pînză de bumbac şi d e borangic. Camaşa de boran2ic se făcea cu
minicHe şi spatele de bumbac şi piepţii de borangic. Camaşa de boran
gic făcută din gogoşi ga!Lbene de gmdaci, poctau şi tineri şi bătrini .

Cămaşa se croia lungă pînă la genunchi, dintr-o bucată cu elim
şi pavă cu guler drept pe lîngă gît, legat cu două aţe in ·loc de bunghi,
minica din u măr, largă dintr-un lat şi jumă•tate, cu bantă la mînecă.
Cămăşile pentru zi de lucru aveau minica largă. Camaşa la piept avea
"bantă cu cerculeţe" 47• Cam�a lungă şi largă din 5-6 coţi de pînză,
n-o purtau în Lţall"i , ci o lăsau pe deasupra iţai'ilor.

Cămăşile se coseau cu aţă albă şi galbenă. In bătrîni s-a purtat por
tul cu "flori albe" camaşa fiind de bumbac cu piepţii de borangic. Or
namentele se făceau din alesătură de mină executate cu bobină albă,
albastră, ga:lbenă. Pe mînecă se făcea un rind mare şi două rindUTi
mai mici, adică "imbrăcătură" pe mînecă. "Puii", adică ornamentele pe
cămăşi se făceoo şi dinainte, la gura cămeşii . La guler se incheiau în
doi nasturi şi la gură cu alţi doi. La colţul gulerului se punea ca orna
ment cite un nasture alb sau galben.

Camaşa cu şabace, ajur, .pe la poale la mineca cămeşii două rinduri
de şabace prin "incheietura cea mare" (nodăţica). Culorile ce predo
minau erau albul şi galbenul ; un pui alb şi unul galben. "Prea era
migală mare" "8 afirmă infotmatorii. Minica de stanul cămeşii se prin
dea cu "incheietura cea mare" sau cu "nodăţica cea mare" ou bibliluri
in colţi, făcute cu ingliţa.
Florile la cămeşi se coseau diferite "model de care găseau".

Camaşa cu platcă se făcea din trei foi de pînză, cu două cusături
in spate şi una în faţă din direcţia gurii. Platea se punea pe piept şi
spate, avind guler şi cerculeţe la gură 2-3 intr-o parte şi 2-3 în altă
pa!fte. Mînica largă se făcea dintr-un lat, de pinză cu pavă la subsuori,
cu bantă la minecă. Bărbaţii purtau mai mult cămaşa cu platcă. Căme
şoiul de cînepă se făcea din două foi şi a treia se tăia î n două ş i se
punea ciini la părţi. Cama:şa lungă pînă aproape de genunchi, cu minica
largă se purta pe deasupra izmenelor. La lucru bătrînii aveau cămăşi
de "tort" lungi pînă în pămînt, cu guler dre.pt •legat cu două aţe în loc
de bunghi şi minica largă, pe care le purtau fără izmene.

Cămăşile de bumbac se coseau cu "pui" în "muşte" {cruciţe) motiv
naţional, geometric, iar gulerul drept pe lîngă gît se incheia cu "canachi"
(canaf).
4t1
'7

411

Inf. Ancuţa Costache 84 ani, Străoane-Vrancea.
Inf. Olga Lazăr, 85 ani, Străoane-Vrancea.
Inf. Căruceru Haralamble Margheoala, 76 ani, Văleni-Rugineşti-Vrancea.
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Camaşa de sărbătoare se purta deasupra izmenelor, iar floricelele

•-e se coseau la camaşă se coseCI!U şi la izmene la picior. Se făceau şi

llm ăşi din pînză de bumbac învrîstate cu borangic.
Camaşa cu "rostofol" se făcea din pînză de perişor cu vrîste de bo
rangic. Camaşa cu r os to fol 49, se făcea din 6 coţi de pînză ce a . 4 m.
l 'umaşa cu rostofol se croia din două bucăţi, stan şi rostofol sau poale.
Se făcea lWligă pînă •la genunchi cu guler drept, minica largă prinsă
di n umăr, încheiată cu bunghi negri, albi, galbeni, verzi, la guler şi

•

:.1 mînică.

Cămaşa se ornamenta cu ajur alb pe margine la poale, pe guler,
piept, mÎillec i şi pe bentiţă. Pe mînecă se făceau cîte 4 rinduri de pui.
Camaşa cu poale s-a întHnit în podişul Moldovei ca piesă de origine sud
balcanică.
Izmenele se purtau la cămăşi . Pentru zi de lucru se făceau izmene
din aceiaşi rpînză de "tort" ca şi camaşa. Pentru sărbători din pînză de
bumbac. Pe poale izmenele aveau flori ca şi camaşa 50• Izmenele la brîu
11e legau cu "bîrneţ"' adică aţa de cinepă pe care o "baga" in tivul căT"e
Il făcea, denumită "bantă".
!ţarii subţiri ţesuţi în 4 iţe cu urzeala de lînă şi bumbac se făceau
drepţi pri�i cu tină cu "birneţ" şi "căluş" "să nu scape aţa". Pe sub
lţari iarna purtau izmene. !ţarii s trimţi pe picior se p1.11rtau în bătrîni.
La iţari se făceau "cutea, adică erau încreţi ţi 51 pe picior. !ţarii încreţi ţi
pe picior se intilnesc şi în Ţara Vrancei, fiind specifici podi�ului Mol
dovei. Acest tip de iţari .sînt de origine dacică atestaţi ·pe metopele
monumentului de ·la Adam Clisi ca şi pe columna lui Traian de la
Roma.
!ţarii de lînă în lînă groşi ţespţi in 4 iţe şi daţi la piuă se purtau
drepţi pe picior fără creţi. Care erau mai l ungi ii suflecau j os, nu-i
increţeau. Şi iţaii'ii şi izmenele aveau cracul dintr-un 'lat de pînză iar
turul se făcea dintr-un pătrat de pînză cu latura de lăţimea pînzei şi
care unea cei doi laţi care formau oracii iţarilor sau izmenelor. Turul
avea în spate o croială in furculiţă 52, colţ şi pe dinainte pavă.
Şalvarii albi se făceau din aba şi aveau cute de parcă erau increţiţi.
Se legau cu "bîrneţ" de lînă.
"Loca•lnicii nu purtau camaşa în iţari, numai cei veniţi din Vran
C'ea�� spun informatorii.

In afaoră de izmene şi iţari bărbaţii purtau pantaloni largi din
stofă ţesută de femei în 4 iţe şi dată la piuă numită şiac, mai mult în
ruloare cafenie, vopsită în coji de nuci. Pantalonii se făceau din aceeaşi
<;tofă cu haina, care se chema zăbun, ornamentată cu găitane negre, se
i ncheia într-o parte.
49 Camaşa cu rostofol s-a purtat la Cîmpuri, Străoane-Tatăranu-Bordeascn
veche, Văleni Rugineşti, Boloteşti, adică în toate satele cercetate.
so Inf. Lungu Măriuca, 74 ani, Văleni Rugineşti-Vrancea.
51 Inf. Coman Petre, 75 ani, Bordeasca Veche-Tătăranu-Vrancea.
N. Manolescu, Igiena ţăranului, Bucureşti, 1 895, p. 128, fig. 40.
Există o fotografie în care un vrîncean poartă iţarii încreţiţl Pl' p i l' i " r
52 Inf. Hanganu V . Sanda, 74 ani, Suraia, Vrancea.
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Zăbunul s-a întîLnit în podişul Moldovei în satele din zona Iaşi, din
jurul P�canilor. Acest tip de haină s-a găsit şi în zona Branului şi in
colinele 'Dutovei, menţionat de către Tudor Pamfile ca existent în co
muna Ţepu-Tecuci.
Pantalonii de purtat vara se făceau din lînă în lînă sau ,]înă şi
bumbac, ţesuţi în "brăzişori". Se făoeau strimţi pe picior pînă J.a genunchi
iar de la genunchi in sus mai umflaţi numiţi pantaloni "balonaW' 53•
Piese comune portului femeiesc şi bărbătesc.
Briul este o piesă de port cu care se incingeau bărbaţii peste camaşa
ce o purtau deasupra iţarilor sau izmenelor, iar iarna deasupra pantalo
nilor.
Femeile foloseau brîul la încins peste camaşă, peste care puneau
flănica sau catrinţa.
Brîul de lînă se ţesea în "coaste" în 4 iţe şi se termina cu ciucuri şi
"canachi" la capete. Era lat de 25-30 cm, lung de 2-2 1 / 2 m. Se dădea
de 4 ori în jurul corpului.
Briul roşu era cel mai răspîndit. Brîul de lînă albă se purta la lucru,
iar brîul roşu sau roşu cu verde sărbătoarea. Brîul roşu de dimensiuni
impresionante este specific podişului Moldovei. El s-a găsit în Vrancea
în cîmpia Munteniei şi Olteniei pînă în Mehedinţi.
Chimirul ţesut din lînă neagră sau aţă şi fir argintiu, se cosea cu
flori "steluţe" albe argintii. Tipul acesta de chimir îl foloseau bărbaţii la
costumul naţional M. Chimirul din piele de vită se purta mai mult de
către mocani.
Betele cusute cu fluturi şi mărgele se încingeau peste camaşa largă
şi lungă pînă la genunchi. Femeile purtau bete cu care se înfăşurau peste
fuste la briu. Le făceau late de cea 5 cm, şi lungi de 3 m. Se făceau din
lînă în 4 iţe în culorile : roşu, galben, albastru, negru, verde, cu vrîste
ur:.::ite drepte sau cu vrîste în zimţi.
Betele de sărbători din lînă albă şi roşie se alegeau cu două feţe, cu
model "fel de fel" însă mai mult în cruciuliţe. Aceste bete aveau mărgele
pe margine. In general cu urzeala şi bătătura de lînă în 4 iţe, se alegeau
cu flori in culorile : roşu, galben, negru, verde. Pe margini aveau măr
gele iar la capete "ţurţuri".
Batista purtată la costumul naţional se făcea din pînză de bumbac,
cusută la colţ cu flori în punctul muscă dublă, adică cruciţe duble. Lîngă
flori se cosea şi iscălitura băiatului care o va purta. Ornamentele se
coseau în culorile : negru, albastru, galben, roz şi cu fir, însă roşul "era
la putere" ne spun informatorii.
Batista avea ciucuri şi mărgele pe margine. "Se întreceau fetele
care să le coase mai frumoase". Batistele se ţineau in mînă şi flăcăii le
luau de Ia simpatiile care le jucau la horă. Se purtau la bete sau la ves
ton în stînga. Acest obicei de a lua batista de la fata pe care o jucau [a
53

54

Inf. Hanganu 1. Vasile, 74 ani, Suraia-Vrancea.
iBriul de lină denumit chimir s-a intilnit in satul Cimpuri-Vrancea.
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horă este un fenomen general întîlnit în Moldova din Rădăuţi pînă în
Vrancea.
Punga de piele folosită numai de bărbaţi se făcea din beşică de bou,
de porc, din piele de vită sau oaie tăbăcită sau din bojoace de berbec
t{lbăcite. Se încreţeau cu o curea subţire sau aţă de piele împletită, cu
I 'Ure o atîrnau după gît. Punga de piele se punea în brîu şi in ea se păs
tra tutunul sau banii. S-au purtat pungi pînă au ieşit portmonee. Punga
de piele s-a Jntîlnit în toată Moldova cu aceeaşi funcţie şi de aceeaşi
�tructură.
Traista din ţesătură de lînă se purta mai mult de către femei şi se
făcea din acelmşi material ca Hănica 55, cu vriste .colorate late cit degetul
de cîte 6-8 fire fiecare. Se făcea traistă şi din adamască, aşternut sau
ţesătură ca leghicerul. Se confecţiona dintr-un metru de ţesătură, iar de
legat avea baieră. Traista de lucru se făcea din ţesătură de cinepă de
"tort" sau din sac de vie.
Desagii se făceau din Ună neagră şi albă de pe oaie, în culori n atural e
,.cum e Hna de pe oaie" din 2,25-3 m. Culorile Ja dăs.agi erau diferite,
după satul în care se purta. "Fiecare sat avea culoarea lui la dăsagi" r>�� .
In Suraia culorile la dăsagi erau roşu cu negru. Dăsagii se făceau din
ţesătură cu urzeala de lînă şi bătătura din păr de capră în culoare natu
rală sau urzea:la de lînă cu vtrîste colorate în : DOŞU, neg,ru, albastru "de
carea aveau". Desagii din lînă roşie şi neagră şi din lînă în culori natu
rale, alb cu negru erau cei mai frecvenţi. Se confecţionau din 3 coţi de
ţesătură. Se purtau în spate ca sacii sau se puneau pe cai sau măgari. rn
Suraia nu s-au purtat traiste. "După dăsagi au venit coşurile" afirmă
informatorii.
Sumanul se folosea de bărbaţi şi femei. Se făcea din lînă în 4 iţe
sau din lînă şi păr de capră, în culoarea naturală a linii negre şi surii.
"Nu se vopsea lina pentru sumane". Se croiau cu eline la părţi şi guler
drept, iar l.a gît se lega au un fel de cheutori ,.aţe de găitane" 57. La în
cheieturi, se coseau cu găitane negre. Cele mai cunoscute tipuri de
sumane erau : sumanul genunchier, sumănica şi sumane lungi. In Văleni
Rugineşti nu s-'au purtat sumane cu găitane. Sumane cu �line pumai
bărbaţii purtau. In Bolo�ti s-au ;purtat sumane mai mult surii, în cu
loarea natuMlă a linii, cu .guler drept, .cu el ine la ·părţi cu găitane negre
pe la cusături lungi mai jos de genunchi. ·In satul Cîmpuri purtau
sumane şi bărbaţi şi femei. "Veneau breţ.cani cu haine de stofă, cu şire
turi, adică cu sumane, pe care localnicii le oumpMau."
Chebea era o haină confecţionată din aceeaşi stofă cu sumanul. Se
purta mai mult culoarea ,.sirbă" (cafenie) cu găitane negre. Se făcea
lungă pînă în pămînt 58. Chebea s-a întîlnit în zona Iaşi la Gorban, in
părţile Huşului sau pe Valea Bistriţei moldoveneşti.
55

Inf. Bostan Ion, 73 ani, Văleni-Rugineşti-Vrancea.
Inf. Negrea Gh. Sandu, 76 ani, Suraia-Vrancea.
57 I n Străoane cosea sumane Gh. Furtună, decedat acum 60 de a n i
de 80 ani.
sa Chebea s-a purtat în Bordeasca Veche-Tătăranu-Vrancea.
56
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Contomanul blănit 59 din şiac negru cu găitane negre la mineci şl
guler, lung mai jos de genunchi purtau bărbaţii. Contomanul denumit
contăş în zona laşi, Neamţ şi Bacău s-a intilnit în podişul Moldovei sau
Moldova extraoarpatică. De asemeni este cunoscut în Tecuci şi Galaţi,
din aceiaşi unitate etnografică.
Manta 60 din aba in 4 iţe neagră sau cafenie, vopsită în coajă de
nucă, bătută la "chiuă" lungă pînă in pămînt cu gugi in cap, se purta
peste cojoc. Mantaua se purta în ierni grele, alături de suman. Sumanul
moldovenesc cu falduri şi sarad este cunoscut in variantă specifică podi
şului Vrancei, in satele cercetate.
Vesta de aba ţesută in brăzişori, simplă fără guler, încheiată in
nasturi se făcea cu spatele şi din aba şi din satin. Vestă de suman pur
tau şi bărbaţi şi femei. Vesta de vară era cu spatele de satin "schinare"
de satin şi "cheptul" de suman.
Chepturica lungă făcută de croitori la Soveja din stofă de fabrică cu
şireturi încheiată în 5 bunghi cu cheutori, s-a purtat de bărbaţi şi femei
in satul Cimpuri.
Scurteica era o haină de sărbătoare purtată de către femei. Se făcea
din stofă de fabrică, catifea sau pluş, roşu, grena, bleumarin, fiind blă
nită cu lină de oaie şi cu guler de vulpe pînă jos, la poale şi căptuşită
cu materiru de fabrică roşu, verde, albastru. "Care n-avea scUJrteică nu
se mărita" 61• In satul Boloteşti scurteica se numea ghideică. In podişul
Moldovei este cunoscută sub denumirea de caţaveică fiind foarte mult
răspîndită, ca piesă de port femeiesc. Era croită cu ciini la părţi iar in
faţă se făcea dintr-o bucată.
Scurteica sau ghideica se cumpăra de gata de la oraş. Caţaveica fără
mîneci, un fel de chepturică confecţionată din aceiaşi stofă, cu găitane
negre de tîrg purtau femeile în satul Cîmpuri. Femeile purtau şi chep
tare de catifea neagră sau roşie cu mărgel e negre la poale şi ţurţuri, ca
un fel de haină orăşenească.
Zăbunul din dimie căptuşit cu pînză de bumbac, se cosea ca pufoai
cele, fiind lung pînă la gleznă. Femeile se îmbrăcau cu zăbun şi fuste în
brăzişori ţesute din lînă în lînă sau lînă şi bumbac dată la piuă. "Nu se
mărita fata, fără zăbun sau caţaveica" 6:J.
Polca "bumbăcită" umplută cu bumbac sau vată cu faţa din mate
rial de fabrică, căptuşită cu bumbac, era cusută "îndilatătt 63 ca plapuma.
Se făceau polei cu faţa de catifea, satin sau velură umplute cu vată şi
dublate cu un material mai prost.
Sumănica ca un fel de polcă confecţionată din sumane purtau feme
ile la lucru, fiind cusute de ele.
Haine de blană. Cojocul se purta în anotimpuri răcoroase. Tipurile
de cojoace întîlnite cu prilejul cercetărilor sînt : cojocul lung pînă în
69 In
60
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satele cercetate, contomanul s-a găsit in satul Boloteşti-Vrancea.
Mantaua s-a purtat în Suraia ca şi in Tătăranu-Bodeasca Veche-Vrancea.
Inf. Negrea Ioana Toma, 69 ani, Suraia-Vrancea.
.
Inf. Pană Elena, 78 ani, Bordeasca Veche-Tătăranu, Vrancea.
Inf. Dasagă 1. Maria, 67 ani, Văleni-Rugineşti-Vrancea.

Fig. 1 . Casa memorială Ion Roată, Cîmpuri

Vrancea.

Fig. 2. Moş Ion Roată, aspect din muzeu, Cîmpuri

-

V r , uwt

1

1• 1g. 3. Mormintul lui Moş Ion Roată - di n satul Gura Văii Cimpuri - Vrancea.

Fig. 4 . Casa bătrînească

-

Topeşti - Bîrseşti, Vrancea.

F ig. 6. Femeie cu fustă în

carOlJI'J

Carol Popp de Sz a thm a r y,

��

3667, 1)

Fig. 5. Port din Vrancea, Carol
de Szathmary, :366:3, D.H. l .

i. Femeie cu scurteică şi fustă, cu
I'O;;u �i ştergar. Carol Popp de
Szathmary, 3579, D.IU.

Fig. 8 . a ) Cost u m femeiesc ; cămaşă cu
l i v . , n a sî c h i t" - Vrancea.
Fig. 8. b) Deta1 l i u de motiv p e catr
Vrancea

b

a

F ig. 9. Catrin ţ ă tradiţională,
Vrancea.

F i g . 1 0 . Cama')ă femeiască, V rancea.

F i g . 1 1 . Calrinţă actuală, Vrancea.

Fig. 12. Catrinţă actuală, Vrancer� .
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Fig. 1 3 . Androc, Corbasca - Bacău, asemănător ca t i p cu f l ă n i ca
de Vrancea.

Fig.

14. Cos t u m bărbătesc, Vrancea

Fig.

1 5 . Pălărie borsa l i n ă , Vrancea.

Fig. 1 6 . Ca maşă bărbătească cu "rostofol" ( f u stă)
Vrancea.

Fig. 1 7 . B o n d ă descheiată, actuală, Străoane Vrancea.

Fig. 18. Bete, Vrancea

/
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'

Fig. 1 9 . Bete, Vrancea.

Flg.

20. Brî u , Vrancea .

..
f'IIJ. 2 1 . Traistă, Vrancea.

Fig . 22. Desagi, Vrancea.

Fig. 24. Ştergar de cui, Văleni, Rugineşti - Vrancea.

Fig. 25. Şervet de perete, Vrancea.

Fig. 26. Motive antropomorfe la capăt de ştergar,
Străoane - Vrancea.

Motive astrale, steaua şi cruc a,
Ştergar, Streoane, Vran
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Portul popular dtn Vrancea

pămînt, cu eline. Se făcea din 3-4-5 piei de oaie sau berbec, pe mar
gine avea blană de berbec cusută special. Cojoace lungi purtau bărbaţii
dnd mergeau iarna cu vin la mat.
Cojocul genunchier, fără blană pe margine şi fără flori purtau băr
baţii iarna, iar cojocul scurt cu eline la părţi în anotimpuri răcoroase,
toamna şi primăvara. Cojocul fără eline, drept era lung cît haina. Cojoace
cu flori cusute cu lînică nu prea s-au purtat, însă se coseau pentru săr
bători şi ornamentate cu flori în culorile : roşu, albastru, verde, galben,
"de venea floare frumoasă". Se cosea cu linică colorată.
Pieptarul tnfundat se purta de către bărbaţi. Se făcea din două · pie
licele de miel sau de cirlan, se încheia pe umăr şi într-o parte. Se orna
menta cu flori pe piept, decorul fiind ca un triunghi şi discret la buzu
nări sau o "floare în chept şi una în spate". Florile se numeau roate,
erenguţe sau "floricele .frumoase" . Culorile în care se coseau florile erau
vii, folosindu-se lînica verde, albastră, roşie, galbenă.
Bandă descheiată lungă pină aproape de genunchi purtau femeile.
Se ornamentau cu motive vegetale, flori executate cu lînică colorată,
albastră, roşie, verde. Florile se numeau crenguţe şi steluţe. Cojoacele şi
benzile actuale se fac cu ornamente din aplicaţi de piele. Aceste orna
mente au început să se facă pe cojoace "de la război incoace". Bandă
descheiată pUI'tau şi bărbaţii ornamentată ca şi a femeilor. De asemeni şi
bărbaţi şi femei purtau cojoace scurte cu mîneci fără blană pe margine,
cusute cu flori cu aţă colorată sau lînă roşie, neagră, verde, galbenă.
Incălţămintea. Dintre piesele folosite ca încălţăminte, menţionăm
obielele care se foloseau de bărbaţi şi femei. Se făceau din dimie albă
in 4 iţe şi dată la piuă sau din lînă ţesută în brăzişori. Dintr-un metru
de ţesătură se făceau două obiele. Obielele se coseau pe margine cu aţă
neagră de la "capăstru" .. Se înfăşurau pe picior şi se legau cu aţe negre
cu "tîrsină" făcută din coada de păr de cal, de vită, din păr de capră sau
aţe de cinepă "de care aveau". Tirsîna era făcută cu "drugul", "cum vrei
s-o faci de groasă" cu 3-4 sau 6 şeri împletită, lungă de cea. 1,50 m.,
la un singur picior. Tirsîna se lega de picior de la gleznă pînă la
genunchi.
Tuslugii 6� erau un fel de ciorapi făcuţi din aba albă, lungi de la
gl eznă pînă la genunchi. I n ţara Vrancei tuslugii se numesc cioareci 6S.
Astfel de cioareci s-au întîlnit şi în alte zone etnografice din Moldo\·a
pe Valea Bistriţei în zona Neamţ, Bacău şi Vrancea.
Tuslugii se purtau la opinci şi la pantalonii negri sau surii "cum îi
plăcea să le facă". I n afară de tuslugi, împleteau ciorapi de lină albă cu
bata sus de genunchi făcută din împletitură "3 ochi pe faţă, 3 ochi pe
dos". De purtare se făceau ciorapi din lînă neagră fără decor. Pentru
sărbători se făceau ciorapi împletiţi cu flori albe, cu ajur în "bortă" i n
roate şi în "solzi" d e peşte culori albe şi negre. L a ciorapii albi d e l i n f1 .
64 Inf. Solunea Gheorghe, 8 4 ani, Boloteşti-Vrancea.
65 Florea Bobu Florescu, Portul popular din Tara Vrancei,
p. 28.
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sus la "tureac" se făceau flori "model naţional" în culorile : negru, roşu,
"amestecat" cu verde.
Femeile umblau cu ciorap de lînă cu obiele de pînză de cînepă, ins:.\
sărbătoarea fără obiele "Le era ruşine să pună obielele".
Opincile se făceau din piele de porc, de vită, "ochinci" de "blanc"
tăiJăcite. Opinci de cauciuc se purtau mai recent.
Femeile purtau opinci înfundate "cu creţi" in faţă. Se ingurzeau
"roată împrejur" , adică în faţă pînă la jumătate. De acolo pînă la
călcîi erau simple fără creţi. Opincile încreţite roată din piele de porc,
de cal şi de vită se legau de picior, cu aţă de cinepă sau de urzică.
Bărbaţii aveau opinci cu o "cută" şi o "băga" in cataramă. Bărbaţii
îngurzeau opinca şi o legau cu curele din acelaşi material ca opinca.
!minei, un fel de .pantofi, jwnătăţi, se făceau fără toc numai cu o
potcoavă pe talpă. Imineii erau făcuţi de cizmari ca un fel de bocanci
scurţi. !minei purtau bărbaţi �i femei. Imineii erau ni�Şte ctupici din
piele şevro sau de box cu poctcoavă la talpă in loc de toc. Din cizme
dacă se strica tureacul se tăia �i se făcea un fel de bocanci scw-ţi.
Flăcăii purtau bocanci iar fetele şi femeile pantofi şi ghete cu
tureac încheiate cu şiret.
Sandale nu se foloseau. Numai de "porul\ceală" (comandă) se făceau.
Cizmele folosite de bărbaţi la sărbători, se făceau lungi pînă la
genunchi, din piele de box, din piele şevro şi de iuft, adică din piele de
vită unsă cu păcură. Atit bărbaţii cit şi femeile purtau cizme creţe la
glc:tnă cu tureac căptuşite. Cizmele de comandă de "chele" tăbăcite se
confecţionau la Panciu. Se făceau drept pînă la jumătatea piciorului şi se
ungeau cu păcură.
Cizmele din piele de box moale, creţe la gleznă cu tureac tare purtau
la sărbători. Cizmele actuale se aduc din Transilvania, cizme Bilger. In
aiară de cizme se purtau ghete cu gumă şi cu şireturi.
Conclu:::ii : Portul popular din zona de podiş a Vrancei este o vari
antă a costumuLui moldcwenesc. Elementele principale de structură, croi,
materiale ale costumului din această subunitate etnografică sint de tip
românesc. Acind ace�i origine el formează o entitate etnoculturală cu
portul popular din celelalte zone etnografice ale Moldovei ca şi cu por
tul din celelalte provincii ale ţării : Transilvania, Muntenia, Oltenia,
Banat.
Decorul geometric predomină in împodobirea costumului fiind o
variantă a decorului clasic românesc.
Tipul de camaşă cu mînica din umăr specifică zonei de podiş repre
zintă un croi străvechi cunoscut in diferite variante în Moldova ca şi pe
întreg teritoriul ţării. Camaşa încreţită la gît a pătruns în zona de podiş
din regiunea montană. Camaşa, catrinţa, iţarii increţiţi pe picior, gluga,
sumanul, cojocul, opinca, piese de port întîlnite în satele cercetate sint
atestate pe metopele monumentului de la Adam Clisi sau pe Columna
lui Traian.
66 Inf. Bărbinţoiu Alecu, BB ani, Suraia, Vrancea.
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Tipul de fustă denumită flănică, este o variantă a fustei d in podişul
Moldovei, a androcului de Bacău, de Ialomiţa sau a opregului creţ olte
l lesc, după cum peştemanul de Vrancea este o variantă a peştemnnului
<.il' Neamţ, Bacău sau Vlaşca.

Camaşa bătrînească croită dintr-o bucată se află în componenţa
<·ostumului românesc fiind întîlnită în toate provinciile ţării. Craiul de
dimensiuni impresionante a cămăşii bărbăteşti din podişul central mol
do\·enesc, zona Iaşi este asemănător cu cel de Vrancea, din Haţeg, Pă
dureni sau Mehedinţi.

Camaşa cu rfustă "rostofol", piesă de port de o6gine sud-balcanică

se află în toate provinciile ţării din Mehedinţi pînă în nordul Moldovei.

!ţarii încreţiţi pe picior de origine dacică sînt specifici Moldovei.

Sumanul moldovenesc ca şi cel din satele cercetate este o variantă
a sumanul.ui �omânesc. Acelaşi lucru se .poate afirma şi despre alte piese
de port ca de exemplu de cojoace.
Aşa cum am arătat mai sus, portul popular vrîncean din zona de
podiş prezintă caractere particulare prin unele aspecte ale lui, însă el
�e leagă de portul popular moldovenesc şi românesc, prin structura lui
morfologică, croi, materiale, cît şi prin stilul lui vestimentar, siluetă,
ornamente, cromatică. Această legătură este profundă şi esenţială deoa
rece portul vrîncean are aceiaşi origine străveche şi alcătueşte numai o
faţetă locală a portului moldovenesc şi românesc.

GLOSAR

Aaud
dud
bantă = betiţă la mînecă
bîrneţ
aţă de cînepă, cu care se legau iţarii sau izmenelc
borsaline = pălării cu streşina mare
buhur
bariz
bunghi
naturi
canachi
canafi
caşmir = casîncă
chelea găinii
lăncez pe Valea Bistriţei (cusătură pe creţi)
chiruşte
altiţă triunghiulară
ciucuri = franjuri
ciupag = stanul cămăşii femeieşti
dîrmea
batistă albă colţ
durmea
batistă albă colţ
durmea = dîrmea
flanea
fustă
flănică = flanea
ahenar
chenar
ghideică
scurteică
ahilită = albită
gîndul mîţei
zig-zag
îmbrăcătură = ornament pe mineca cămeşil
muşte = cruciţe
naframă
maramă
pantaloni balonaţi
bufanţi
peştemaa
ţesătură dreptunghiulară cu care se înfăşoară corpul de
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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pfnz4 intors
plnză de clnepă şi bumbac
ornament cusut pe cămăşi
puf
pulpane
părţile catrinţei ornamentate
rochie
fustă din material de fabrică
rostofol
fustă la camaşa bărbătească
scurteică
caţaveica
atrfmbulete
spirala
şahac
ajur
tochilă
locul unde se topeşte cinepa
tremurici
flori artificiale
tuslugi
ciorapi făcuţi din aba albă
ţurţuri
ciucuri.
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=

=
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RESUME
Le travail Contributions d l'etude du costume populaire du district de Vrancea
a comme base des recherches sur les Iieux effectuees dans les villages de Cimpuri,
Străoane, Văleni-Rugineşti, Boloteşti, Suraia, Tătăranu-Bordeasca Veche.
Le costume populaire de ces villages ayant disparu de l'usage quotidien, l'etude
en est fondee sur des informations et sur des pieces trouvees dans les coffres des
vieilles femmes.
Le costume populaire de la zone du plateau de Vrancea est une variante du
costume moldave. Les elements principaux de structure, la coupe, les materiaux
du costume de cette sous-unite ethnographique sont du type roumain. Ayant la
meme origine, il forme une unite ethno-culturelle avec le costume populaire des
autres zones ethnographiques de la Moldavie, de meme qu'avec le costume des
autres regions du pays : la Transylvanie, la Valachie, l'Oltenie et le Banat.
Les pieces de la coiffure des femmes - le fez rouge ou la "dirmeaua" , le
voile de soie grege, de meme que les pieces en materiaux produits par !'industrie,
le "buhurul" - fichu en laine fine ou en soie - on les a retrouvees dans tous
les villages de la zone etudiee.
La parure des femmes etait formee de colliers de perles en verre, blanches ou
jaunes ou de couleurs diverses, de pendants d'oreille diversement colores, en ma
teriaux legers ou bien en argent, de meme que de bagues que les jeunes filles et
les femmes portaient au doi�t.
La blouse des femmes de la sous-zone etudiee avait la manche partant de
l'epaule, specifique a la zone de plateau. Elle etait confectionnee en coton, soie
grege et chanvre, pour le travail.
La blouse pliee au cou, specifique a la zone de montagne, a penetre plus tard
dans le plateau aussi.
Parmi les pieces de la partie inferieure du costume, nous mentionnons : la
"catrinţa" - la cotte (jupe paysanne) -, le "peştimanul" - grand tablier jupe -,
"flănica", "rochia" - jupe en materiei fabrique par la grande industrie -. Une
piece des plus interessantes, specifique a la zone de plateau, est la "flănica" , jupe
en laine crue, tissee a quatre lices et avec des raqures comme la besace, ou bien
avec des ornements faits a la main.
Le costume d'homme, pour l'ete, comprenait un chapeau au bord large, "bar
salină" , et pour l'hiver, un bonnet en peau d'agneau.
La chemise d'homme, longue et large, etait portee par-dessus les "iţari" large pantalon paysan -. La chemise, en toile de coton, avait le devant en soie
grege. La chemise a plastron a ete portee plus tard. Un type interessant de che
mise d'homme est la cherruse a "rostofol", c'est-a-dire a j upe, d'origine sud-bal:..
kanique.
"!ţarii" - pantalon paysan -, en laine tissee a quatre lices et foulee, etaient
droits, sans plis. Les "şalvari" - culotte tres large, serree a la cheville - etaient
confectionnes du meme materiei.
Les "iţari" plisses etaient en laine ou en coton tisses a quatre lices, non foules.
Le calec;on, en toile de chanvre, etait porte sous les "şalvari" ou bien sous le pan-
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talon en etoffe, et en ete on le portait au travail formant costume avec la chemise
en toile de chanvre.
Parmi les vetements en bure, nous rappelons le "su.man" manteau de bure -,
"sumănica" - sorte de jaquette de bure -, "zăbunul" ou "gheba" - long manteau
de bure orne de brandebourgs -, "cotomanul" , le manteau, le gilet, la veste fourree
sans manches, la pelisse, la polka.
Les touloupes, c'est-a-dire les vetements en fourrure, etaient divers. La tou
loupe descendant j usqu'au genou - "genuncher" ' la touloupe courte ornee de
fleurs, le gilet double, la vaste sans manches etaient les pieces les plus frequentea
dans les villages de la zone etudiee.
Les cheussures, les "opinci" - sandales paysannes -, les "obiele" - pitkes de
laine ou de drap servant de chaussons -, liees a la jambe par des lanieres en laine,
les bas de laine, les guetres etaient les pieces les plus communes. Les "iminei" sorte de demi-souliers sans talon -, on les mettait les jours de fete.
Les bottes utilisees par les hommes les jours de fete etaient hautes jusqu'au
genou.
Comme nous venons de la montrer, le costume populaire de la zone du pla
teau de Vrancea presente des caracteres particuliers par certains de ses aspects,
mais il ressemble au costume populaire moldave par sa structure morphologique,
par la coupe, par les materiaux et par son style vestimentaire, par la silhouette, les
ornements ot la chromatique. Cette ressemblance est profonde et essentielle car le
costume de Vrancea a la meme origine archi-vieille que la costume moldave et
roumain et il n'en est qu'une variante locale.

LE TABLEAU DES ILLUSTRATIONS

1 . La demeure historique Ion Roată, Cimpuri-Vrancea.
2. La vieillard Ion Roată l'aspect du musee, Cimpuri-Vrancea.
3. Le tombeau du vieillard Ion Roată de village Gura Văii-Cimpuri-Vrancea.
4. La maison vieille - Topeşti-Birseşti-Vrancea.
5. Le costume du Vrancea, Carol Popp de Szathmary, 3663, D.R.I.
6. La femme avec la jupe en careau et le touloupe, Carol Popp de Zzathmary,
3667, D.R.I.
7. La femme avec la "scurteica" et la j upe, avec le fez rouge et la serviette.
8. Le costume de femme ; la chemise avec la motif "nasâchit" Vrancea.
8 a. Le detail de motif sur la jupe "catrinţa" .
9. Catrinţa, la jupe tradiţionnelle, Vrancea.
10. La chemise de femme, Vrancea.
1 1 . Catrinţa, la jupe actuelle, Vrancea.
12. Catrinţă, la jupe actuelle, Vrancea.
13. Androc, la jupe, Corbasca-Bacău, ressemblable, comme type avec "flănica" ,
la jupe, de Vrancea.
14. Le costume de l'homme, Vrancea.
1 5 . Le chapeau "borsalină" , Vrancea.
16. La chemise de l'homme avec "rostofol " (la jupe) Vrancea.
17. La veste sans manches deboutonner actuelle, Străoane-Vrancea.
1 8. Le ceinture-Vrancea.
1 9. Le ceinture-Vrancea.
20. Le ceinture-Vrancea.
21. La besace-Vrancea.
22. Les besaces-Vrancea.
23. Les sandales paysanne, Vrancea.
24. La serviette de clou, Văleni-Rugineşti-Vrancea.
25. La serviette de mur, Vrancea.
26. Les motifs anthropomorphs le bout de serviette, Străoane-Vrancea.
27. Les motifs des astres, l'etoile et la croix, le bout de serviette, StrAon n l' ·
Vrancea.

INSTALAŢIILE H IDRAULICE
DIN REZERVAŢIA ETNOGRAFICA VRJl NCEANA
Jean PAVEl.

Rezervaţia etnografică vrînceană din Crîngul Petreşti inaugurată in
vara anului 1978, se adaugă numărului suficient de mare de muzee etno
grafice cu expuneri în aer liber existent in ţară.
Reprezentînd evoluţia arhitecturii şi creaţia tehnică tradiţională de
pe pămîntul legendar al Vrancei, rezervaţia conservă elemente de cul
tură populară românească veche - rezultate ale conservatorismului
localnicilor.
Cercetările colectivului de etnografi ai mu�eului judeţean vrîncean
în arhiva vie a populaţiei de pe aceste meleaguri, arhivă ameninţată să
dispară odată cu modernizarea firească a mediului rural, s-au soldat cu
achiziţionarea unui imens material etnografic original care fie că actual
mente este adăpostit, fie că este etalat pe sectoare în cadrul rezervaţiei
(gospodării complexe - unele cu ateliere de meşteşugari, case monu
mente, instalaţii acţionate de apă, instalaţii pentru prepararea vinului şi
a rachiului).
I n materialul de faţă ne vom referi la instalaţiile hidraulice din Re
zervaţia etnografică vrînceană, instalaţii care alcătuiesc un sector dis
tinct, ele fiind grupate tematic după criteriul tipologico-funcţional, res
pectîndu-se în general şi timpul de apariţie sau de răspîndire a princi
palelor exponente ale industriei ţărăneşti.
Cercetările sistematice efectuate în legătură cu tehnica populară la
români au lămurit în ultima vreme vechimea, răspîndirea şi tipologia in
stalaţiilor, surprinzător de variate, precum şi problemele privitoare l a
conservarea şi valorificarea muzeistică a acestor reale mofl.umente ele
cultură tradiţională r.
De aceea, obiectivele etnografice expuse în Crîngul Petreşti vor fi
analizate sub aspectul particularităţilor pe care le prezintă în raport <"U
alte tipuri sau variante de instalaţii hidraulice cercetate pînă în prezen t .
1 Irimie, Cornel, Anchetă statistică in legătură cu reţeaua d e instalaţit tehnic.
populare acţionate de apă pe teritoriul României, in "Cibinium" , 1 967-68, Sl h l u .
Bucur, Corneliu, Consideraţii istorico-etnologice privind apariţia f n .• t o la
ţiilor hidraulice pe teritoriul României, in "Biharea" , Oradea, 1977.
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Este important de subliniat că spiritul conservator al vrincenilor,
determinat de o viaţă socială arhaică continuată pînă aproape de vremu
rile noastre, a făcut să se păstreze instalaţii in stare de funcţionare ală
turi de <Unelte, care in alte regiuni ale ţării au fost scoase din uz de mult
timp.
Aceste fapte etnografice nu vizează nici pe departe spiritul refrac
tar evoluţiei al vrinceanului, ci, dimpotrivă preocuparea pentru folosi
rea în permanenţă a materiilor prime şi a resurselor naturale - puţin
costisitoare intr-o "ţară" stăpînită pînă nu demult in "devălmăşie".
Mai degrabă putem vorbi despre o civilizaţie autohtonă alcătuită din
suma tuturor creaţiilor tehnice {de la morile cu "titirez" pînă la comple
xele industriale ţărăneşti şi microhidrocentrale), rezultate ale adaptării
localnicilor la condiţiile mediului natural : bogata :reţea hidrografică şi
materii prime pentru construcţii din abundenţă.
La dorinţa producătorilor de bunuri materiale de pe aceste meleaguri
de a-şi uşura munca, adăugăm spiritul inventiv remarcabil de care au
dat dovadă vrîncenii, izolaţi oarecum de restul lumii, prin lipsa căilor
accesibile sau a mijloacelor de transport perfecţionate, ptnă la taceputul
sec. al XX-lea.
In anul 1 975, cînd s-a declanşat acţiunea de transferare a unor obi
ective etnografice din Vrancea, existau numeroase instalaţii hidraulice
in stare de funcţionare îa toate microzonele etnografice, dintre care s-au
selecţionat tipurile cele mai reprezentative.
Grupate după criteriul tipologico-funcţional, instalaţiile acţionate de
apă din Rezervaţia etnografică vrtnceană se cer clasificate în :
A - instalaţii pentru măcinatul cerealelor : morile ;
B - instalaţii pentru finisarea textilelor : pivele, dîrsta ;

C

-

instalaţia pentru fasonatul lemnului : joagărul.

A. Morile
Pe teritoriul situat in sud-estul Moldovei, locuit din paleoliticul
superior (aşa cum o dovedesc descoperirile de la Birseşti 7), au fost scoase
la iveală tipurile cunoscute de rtşniţe : rişniţa cu frecător (in aşezarea
neolitică tirzie de la Urecheşti) ; rişniţa geto-dacică folosită pînă in sec.
1. e.n. ; rişniţa sau moara romano-dacică {la Adjud 3) {fig. 1,2,3).
Rişniţa feudală, im. diferite variante, cunoaşte in Vrancea răspîndire
în forma ou "hadar·ag", pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea.
Deşi "cunoscută in imperiul roman încă din primul secol inaintea
erei noastre" 4, moara de apă nu se putea răspindţ "în chiar metropola
2 Morintz, Sebastian, Săpăturile de la Birseşti, in "Materiale şi cercetări arhe
ologice", vol. VII, p. 201.
3 Rişniţele se află in Secţia de arheologie a muzeului vrlncean şi sint rezul
tate din săpăturile arheologice din anul 1978 efectuate de Victor Bobi (cea neoli
tică), din săpăturile de la Cindeşti-Cetăţuia (cea geto-dacică) efectuate de Marilena
Florescu şi Gh. Constantinescu la Adjud (cea carpică).
' Giurescu, Constantin, Vechimea morii de· apă la români, in "Probleme con
trversate in istoriografia română", Bucureşti, 1 977, p. 1 3 3.
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lumii romane ... decit intr-o epocă de destrămare a relaţiilor de producţie
sclavagiste şi apariţie a celor ce caracterizează modul de producţie
feudal" 5•
Se pune problema, de altfel controversată, cind s-au răspindit morile
de apă pe teritoriul României, dar in Vrancea ?
"Naşterea "in.ldustriilor populare" are loc la începutul evului mediu,
mai intii in domeniul alimentaţie! populare (morăritul), de unde se ex
tinde treptat, prin diversificarea instalaţiilor hidraulice, in principalele
domenii ale producţiei sociale ... ceea ce ne înda-eptăţeşte să afi.rmăm,

cu

deplin temei ştiinţific, că generalizarea industriilor hidraulice reprezintă
o adevărată revoluţie tehnică medievală" 6,
Zona Vrancei "vadul cel mare al apelor şi şleaul cel m are al
drumurilor" 7 cunoaşte moara de apă înainte de secolul a l XV-lea, cind
încep să fie menţionate vadurile in documente.8

Bogata reţea h idrografică, cu riuri zbuciumate care străbat ţinutul
de la vest către est, simetric, a favorizat utilizarea energiei naturale incă
din cele mai vechi timpuri, deşi în regiunile i zolate ale Vrancei au con
tinuat să fie folosite vechile unelte şi după apariţia marilor.
Aşezată la răscruce de drumuri şi călcată în permanenţă de păstori
transhumanţi ardeleni, dintre care unii s-au aciuat aici, contopindu-se
cu masa localnicilor, Vrancea a făcut cunoştinţă şi pe această cale cu
tehnici mai avansate, deşi viaţa socială arhaică a localnicilor (stăpînirea
devălmaşă a bogăţiilor naturale, endogamia) a constituit se pare o bar
rieră, nu de neînlăturat, dar care a întîrziat generalizarea altor tipuri
de instalaţii decît moara.
lncepînd cu secolul al XVI-lea apar menţionate morile de apă în
actele de danie, hotărnicie sau vînzare-cumpărare parafate de domnitori
moldoveni, unde proprietari apar mai întîi răzeşii, apoi mănăstirile sau
chiar domnii înşişi, pe cursul inferior al rîului Putna.9
In secolul al XVIII-lea, Ţara Vrancei cunoaşte o dezvoltare rapidă
şi diversificată şi a altor tipuri de instalaţii hidraulice : pivele, dîrstele,
forma de proprietate asupra acestora fiind cea particulară.
Morile au cunoscut pe rîurile importante ale fostului j udeţ Putna
o răspîndire atît de mare încît, potrivit unei statistici din anul 1896,
rezultă că existau la acea dată 3 1 7 mori numai de apă, situîndu-1 pe
primul loc din acest punct de vedere î n ierarhia judeţelor.10
Cele mai multe mori au existat pe girlele Putnei, de unde şi denu
mirea păstrată pînă azi de "gîrlele marilor". De menţionat este faptul
iBucur, Corneliu, op. cft. p. 1 2.
Idem, p. 72.
7 Mehedinţi, Simion, Vadul Moldo-muntean, in "Milcovia" an II, voi. I . ,
Focşani, 1931.
8 Document Romaniae Historica, A. Moldova, vol. 1. (1 384-1448), Ee. i\ c ; ad
R.S.R., 1975, p. 77.
9 Catalogul documentelor moldoveneşti din arhiva istorică Centrală a Stat u l u i .
vol. I I (1387-1620) pp. 1 35, 136.
to Arhivele Statului Focşani, Fondul Prefectura Putna, dosar 13(1897, nepaR i n u t
5

6
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că, de cele mai multe ori, instalaţiile hidraulice de pe rteritoriul judeţului
nostrU: funcţionau în complex, după formula : moară şi piuă, moară şi
joagăr.
a. Morile cu " titirez" de pe valea Milcovului.
Cele două mori cu ,. titirez", transferate în Rezervaţia etnografică
vrînceană, reprezintă ultimele exemplare de acest gen care se mai
găsesc în Vrancea.
Evoluate direct din rîşniţe, morile cu roată orizontală sînt cunos
cute sub denumiri diferite, după cum este vorba de un tip mai vechi
sau de o variantă cu îmbunătăţirea sistemului de aducţiune a apei.
I ntilnim astfel : mori cu , ,ciutură", mori cu "făcaie"', mori cu "butoni"
şi, în sfîrşit, mori cu "titirez". Răspîndite în trecut în regiunile de con
tact dintre Moldova şi Muntenia, pe văile 1\'J:ilcovului, Rîmnei şi Rimni
cului, mai cu seamă, în zonele colinară şi montană, morile cu "titirez"
se încadrează în aria practicării agriculturii de altitudini, valorificind
forţa redusă şi debitul inconstant de apă furnizat de reţeaua hidrografică
amintită. Fiind întîlnite rar şi in Vrancea propriu-zisă (la Nereju şi
Vrîncioaia), morile cu "titirez" prezintă particularităţile dictate de con
diţiile istorica-geografice în care s-a dezvoltat populaţia din aceste zone,
condiţii care şi-au pus pecetea asupra sistemului de construcţie a insta
laţiilor propriu-zise sau a edificii lor ce le adăpostesc.
Satele care a u cunoscut cele mai multe mori cu .,titirez" la mijlocul
secolului al XIX-lea au fost Jitia, unde funcţionau nouă mori - in
complex cu joagăre 11' şi Andreiaşu unde funcţionau cinci . 1:J In satul
Răiuţi, comuna Reghiu, pe pîrîul Reghior funcţiona in anul 1 8 1 7 o
astfel de rîşniţă "pe apă" (cum obişnuiau localnicii să numească moara
hidraulică), care măcina uneori un sac pe zi 13. Construcţie simplă,
miniaturală, din piatră de riu , s-a conservat la adăpostul munţilor cu
instalaţia nevătămată de timp, actualmente fiind etalată în Rezervaţia
etnografică vrînceană (fig. 4).
Necesitatea amplasării instalaţiei deasupra apei generatoare de forţă
a
impus dimension.area spaţuilui astfel : coşul şi pietrele pe pod eaua
morii, iar dedesubt "titirezul" propriu-zis, piesă care prezintă "aripi"
("paleţi") cu o uşoară excavare, deosebindu-se de căucele "ciuturii",
credem, element perfecţionat acolo unde condiţiile naturale (sudul ţării)
au generat acest proces (fig. 5, a, b).
Celălalt exemplar, care a funcţionat pe Milcov în satul Răchitaşu,
comuna Andreiaşu, este o construcţie din bîrne de brad îmbinate î n
" cheu tor i " , cum s e obişnuia în Vrancea la edificiile vechi (fig. 6 , a). Titi
rezul are aceleaşi particularităţi ca la tipul prezentat anterior. Sistemul
de a cţ i on are a "titirezului", prelungit cu
fus d i n lemn la piatra
·

11

Informator Scoruş Ene, 82 ani, morar.

12 Informator Rotaru Grigore, 75 ani, morar.
13 Iderri.
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... dergătoare" , constă din dirijarea apei pe un scoc înclinat la 40 ° , care
lo\·eşte lateral aripile.
Moara de la Răchitaşu măcina la 2 ore, în medie, un sac, iar morarul
percepea "uiumul" ce consta în 2-3 mertice (după anotimp) la saoul
de 70-75 kg. Este o moară de randament mediu, deoarece Milcovul
oferea debit constant de apă (fig. 6, b).
b. Morile cu roţi cu cupe de pe văile Zăbalei şi Putnei.
Dintre morile cu roată verticală, Vrancea cunoaşte moara cu roată
prevăzută cu cupe. Avînd aducţiune superioară, roţile marilor vrîncene
aveau dimensiuni diferite, după capacitatea instalaţiilor la care erau.
montate. Distingem, astfel, roţile mici, folosite la morile miniaturale,
denumite şi mori de "mînă" ; roţile medii, obişnuite , folosite la majori
tatea marilor care caracterizează zona, roţile mari, folosite la morile
c-u mai multe pietre şi întîlnite, de regulă, în zona Putnei inferioare.
Moara de la Paltin-Spulber, remontată în rezervaţie în complex
cu o piuă de bătut stofa de sumane, de pe valea Zăbalei, este tipul
reprezentativ pentru instalaţiile de acest gen care "au umblat" în Vran
cea. Moară cu roată medie şi aşezată pe iaz, ca toate instalaţiile hidrau
lice vrîncene , are parametrii tehnici superiori, fiind răspîndită la sfîrşi
tul secolului al XIX-lea în majoritatea aşezărilor de munte, de foarte
multe ori în complex cu piuă sau cu joagăr şi deservind, una, nevoile
unui sat întreg.
Construcţia <lre două nivele : nivelul inferior, care adăposteşte an
grenajul morii şi instalaţia pivei ; nivelul superior, unde se află coşul
morii şi depozitul de saci (fig. 7, 8). Sistemul de ridicare a pietrelor
pentru potrivirea făinei se face prin săltarea postamentului fusului ce
antrenează piatra alergătoare, mişcare produsă pe verticală cu ajutorul
penelor din lemn.
Moara de la Boloteşti-Putna (Purceleşti), cu două roţi cu cupe, care
a funcţionat, cu unele modificări,
din secolul al XVIII-lea, reprezintă
în rezervaţie instalaţia evoluată, de pe cursul inferior al Putnei, în
regiunea "gîrlelor morilor" .
S e ştie că rîul Putna a constituit multă vreme singura cale d e
ieşire din depresiunea şi munţii Vrancei. In lungul acestui rîu se găseau
.,porţi" care-i scoteau 1a drumul mare pe vrînceni, spre locuri de popas
ce coincideau cu vadurile de schimb. La aceste vaduri vrîncenii îşi
măcinau cerealele , de multe ori căpătate în schimbul cu cîmpeni i pc
produse din lemn.
I n această zonă, în regiunea "Gîrlelor Putnei", datorită numărul u i
mare de mori şi formei d e proprietate asupra acestora, morăritu l ; a
căpătat aspectul specializării ca meşteşug. In secolul a l XVII-lc:t a p. 1 r
"vătaşii d e girle", al căror r o l era administrarea din toate pu ndl'll' de·
vedere a acestor girle şi a sutelor de mori ce funcţionau P�' m; d l l l : : o ·
lor. Vătaşii rezolvau conflictele î n legătură c u aceste g i r l e ş i mor i '! � .
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desigur, stringeau zeciuiala şi dările la care încep să fie impuse aceste
"întreprinderi" , libere la început. H
I ntr-un document de la 1 64 1 se pomeneşte chiar de un "socotitor
de moară" .1'5
Moara de la Boloteşti-Putna este un edificiu masiv, de plan drept.
unghiular (avînd 1 0,5 m X 8,5 m), conceput cu două nivele şi acoperiş
în patru ape. Nivelul inferior, din piatră de rîu şlefuită, adăposteşte
anreganjul roţilor hidraulice şi lăzile de făină, servind şi ca depozit de
materiale, unelte sau saci. Etajul este construit din scîndură de brad şi
podină din lemn de stejar, constituind încăperea de acces la coşurile
morii şi camera morarului (fig. 9 a, b, c).
Moară de randament mare, are ,pietrele cu diametru! de 1 m, iar
roţile cu cupe cu diametru! de 2 m.
c. Moara d e vînt d e la Andreiaşu d e Sus.
In unele sate izolate ale Vrancei (Păuleşti, Spulber, Andreiaşu de
Sus) au funcţionat la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea mori de tip ucrainean, construite cu meşteri basarabeni,
adaptate la condiţiile climei locale. Construite pe dealuri expuse curenţi
lor, ele valorificau forţa i nconstantă {în rafale) a vînturilor care băteau
prin aceste "porţi". Nefiind caracteristice Vrancei şi avînd caracter acci
dental, aceste instalaţii au apărut acolo unde drumurile de acces ale
localnicilor erau extrem de dificile, iar distanţa pînă la morile de apă
lungă. Cert este că nu au funcţionat, decît sporadic, şi mai ales pe timp
de iarnă cind apa din iazurile marilor hidraulice îngheţa.
Moara de vînt din Rezervaţia etnografică vrînceană de la Andreiaşu
de Sus •este cel mai evoluat tip dintre cele care au funcţionat în
Vrancea. Spre deosebire d e celelalte exemplare care erau montate pe
trunchi de copaci (ce constituiau "babalîcii"), exemplarul transferat în
Crîngul Petreşti se rotea în jurul unui pivot, confecţionat dintr-un
arbore de esenţă tare, cu aj utorul unei pîrghii {"proţap") acţionată de
animale. Construită, iniţial, în satul Andreiaşu de Sus, sat ·retras în
dreapta Milcovului pe dealul Sîga, î n anul 1 930, n-a funcţionat decît
sporadic din pricina forţei inconstante ·a vîntului care deregla pietrele,
cu toate că roata măselată era prevăzută cu "obezi" pentru asigurarea
unui ritm constant {fig. 10).
De plan dreptunghiular, obiectivul etnografic este compartimentat
în două nivele : la parter depozitul de saci, iar la etaj instalaţia propriu
zisă acţionată ;prin grindei, rotit de cele patru aripi din lemn, cu opt
palete (fig. 1 1).
Din cercetările noastre nu rezultă să fi existat în Vrancea instalaţii
acţionate hidroulic pentru obţinerea uleiului din plante oleaginoase.
14 Iorga, Nicolae, Studii şi documente, vol. VII, p. 364.

t6

Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva istorică centrald a Statului,
vol. II, p. 312.
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Localnicii au folosit, însă, presa de ulei cu pene orizontale (fig. 12). De
;1semenea, populaţia din zonă a folosit presa de ulei cu şurub vertical
(axa cu vîrtej), asemănătoare teascului folosit în viticultură, exemplar
mai evoluat (fig. 1 3).
B. a. Pivele de pe văile Nărujei şi Zăbalei
Instalaţiile pentru finisat ţesăturile din lînă apar mai tîrziu menţio
nate în sud-estul Moldovei. Ele vor fi funcţionat încă din secolul al
XVII-lea, din moment ce avem indicii despre ele în legătură cu privile
giile birsanilor colonişti din ţinuturile Bacău şi Putna, prin care erau
scutiţi de taxe comerciale pentru produsele ce le vindeau la tîrguri, unde
sînt menţionate şi cergile. 16
Intr-un documenrt; din 1 854 se pomeneşte de "vistere" care "au
fost umblătoare în apa Putnei, încă mai înainte pînă a se lua moşiile
Vrancei di visternec Iordachie Roznovan" . 17 Tot aici sint stabilite locu
rile, numărul şi natura visterelor : 4 dîrste şi 2 pive la Coza Tulnici
(credem cel mai vechi centru de finisat textile), care funcţionau , şi alte
două asemenea (o piuă şi o dîrstă) care au existat din vechime în
acelaşi loc "in parte (a) Cozei" .18 La sfi�itul secolului al XIX-lea existau
42 vistere în judeţul Putna, dintre care numai în plasa Vrancea 28 pive
şi 4 dîrste, iar în plasa Zăbrăuţi 1 0, Răcăciuni 3 şi Bilieşti 1.19
In satele de munte, unde ciobănia constituia ocupaţia de bază,
iar apele limpezi ale Putnei, Zăbalei şi Nărujei ofereau condiţii de func
ţionare a acestor instalaţii, s-au dezvoltat centre de piuărit şi dîrstărit
la Tulnici, Nereju, Nistoreşti, Năruja, Paltin şi Valea-Sării, care deser
veau "obştea cea mare a Vrancei".

Piua cu şase ,.chilugi", transferată de la Nistoreşti-Româneşti în
rezervaţie, se înscrie în categoria pivelor mari care au funcţionat în
Vrancea, folosită pentru prepararea stofei de iţari şi sumane.

Tipul de instalaţie cunoscut în România drept piua cu batere ver
ticală, care îndeseşte ţesătura prin greutatea "chilugilor", a fost răspîn

dit în VTancea in variantele : mică (cu doi-patru "chilugi") ; mare (cu
mai mult de patru "chilugi").

Legată de portul cu iţari şi cu sumane, piese abandonate cu timpul

de către "mocanii" Vrancei, piua se mai păstrează în stare de fum--ţ i
nare pe pitoreştile văi ale Nărujei şi Zăbalei in trei exemplare.

Piua cu şase "chilugi" din rezervaţie este un edificiu din piatră de

rîu, acoperiş în două ape, care are amplasată instalaţia sub nivelul I a
care cade apa pe roata cu cupe (fig.

14).

18 Istrate, Corneliu, Despre dfTBtele din Moldova în secolul al XVJII ·I•a In
"Studii şi cercetări ştiinţifice, istorie, anul X!IU, fasc. 1, 1 962, cl. ms. 237, r. to7- 401
17 Sava Aurel, Documente putnene, voi. II, Chişinău, p. 222.
18 Idem, p. 223.
!9 Canianu, M., Ca.n<lrea A., Dicţiona1' geografic al judeţului PutM, n....
IH1
p . 284.
·
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După cum se vede din planul şi secţiunea prezentată (fig. 1 5),
piuarul avea pe lîngă "ceaun" şi o "laghiţă" pe care putea ·să se odih
nească. Podul construcţiei, încăpător, putea fi folosit şi ca depozit de
ţesături, unelte.
Exemplarul etalat în Crîngul Petreşti a funcţionat la Româneşti
încă de la începutul secolului al XIX-lea, fiind refăcut din tată în fiu
pînă în zilele noastre.�
Din ţesătura dată la piuă timp de 24 ore, ieşea stofa de iţari
(de culoare albă) din care se făceau iţarii, turetcile şi glugile ciobăneşti ;
stofa de sumane (de culoare maro sau neagră).
Piua cu patru "chilugi" de la Paltin-Spulber, care a funcţionat pe
valea Zăbalei, in complex cu o moară, reprezintă tipul de instalaţie
mică, frecvent în centrele de finisat textile din Vrancea, acolo unde
mica producţie de mărfuri din cadrul gGspodăriei ţărăneşti locale putea
' fi satisfăcută (vezi fig. 8).
Principiul de funcţionare al pivei este cel cunoscut : roata cu cupe
avînd aducţiune superioară antrenează grindeiul pe care sint montate
"mîinile" (fofezele, penele) în angrenaj altenativ, cu "labele" chilugilor,
aşezaţi vertical şi puţin înclinaţi, doi cîte doi într-o "teică" . Chilugii
cad pe ţesătura umezită de apa •caldă care vine prin ,.şipot" de la
"ceaun". Ţesătura se aşează .,funie" (sucită) sau "piele" (suprapusă în
lungime) ca să se ingusteze şi scurteze.
b. Dîrsta cu două valuri şi cu două vîltori de la Nistoreşti- Româneşti.
Reprezintă tipul de instalaţie complexă pentru scoaterea firelor şi
îngroşarea ţesăturilor ornamentale de interior - cergi şi procoviţe.
Dirsta etalată in rezervaţie reprezintă o variantă a tipului vechi
· care avea planul dezvoltat, cu trei încăperi dispuse pe o suprafaţă
de 11 0 m X 4 m.2r : camerele de păruială şi de îngroşat, în care se
roteau •cele două "valuri", şi odaia dirstarului. Pe cind cea actuală
are două nivele : camera de îngroşat şi podul de păruială, instalaţie ce
. reprezintă o involuţie şi la care numai valul de îngroşat este acţionat
hidraulic (fig. 1 6).
Dirsta de la Româneşti este acţionată de o roată mare cu cupe
(avind diametru! de 2,65 m) cu admisie inferioară (fig. 19). Ţesătura
adusă Ia prelucrat, groasă şi dezlînată, este marcată de "ţăncuşă" (un
beţişor crestat într-un anume fel, a cărei jumătate răf!1ine la proprietar
'
ca să fie recunoscută •cerga la inapoiere). Mai întîi este dată la vîltoare
timp de cîteva ore ca să se împîslească. După ce se usucă bine, ţesă
turii i se scot firele la coşul de păruială, prevăzut cii perie (raghilă),
proces care durează cam o oră. In cam�ra de în�roşat se pun cîte
�·a....:.... 1 0 bucăţi �ee se ţin o zi, unde se bat mtre ele, 1ar la temperatura
20
21

Informtor Vudpoi S. Vasile, 75 ani, piuar.
u
î
Rădulescu, N., Alexandru, Vechea industrie vrinceană, chi a şi d rsta in
"Milcovia" , V-VII (1936) p. 34.
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ridicată şi umezeală relativă cergile capătă miţe lungi şi o strălucire
deosebită, ceea ce le ,conferă valoare decorativă (fig. 1 7 a, b).
Deosebirea pe care o face vrînceanul între cergă şi procoviţă ţine
de calitatea diferită a acestora : cerga ·cunoaşte cele două faze de pre
lucrare, pe cînd procoviţa, care se ţese din resturi. de lînă, are aspectul
unei pături mai groase şi păroase.
C. Joagărul de · la Tulnici-Lepşa
Herăstraiele au apărut şi s-au răspîndit în număr impresionant in
doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu declanşarea exploa
tării masive a codrilor Vrancei, prin cumpărarea drepturilor de. folo
sinţă din -pădure deţinute de răzeşi, la început de către diferiţi particu
lari iar mai tîrziu de societăţile anonime. Centre de j ogărit s-au dez
voltat în localităţile montane, unde ponderea o deţinea bradul : Nereju
şi Herăstrău, Tulnici, Păuleşti, V:ăsui şi Jitia.
Potrivit statisticii din anul 1 896, menţionată la capitolul despre
mori, funcţionau la acea dată 1 38 "herăstraie" care fasonau lemnul
aflat din belşug în zona montană a Vrancei.
l ntre anii 1 940-1 943 în fostul judeţ Putna funcţionau 200 herăs
traie care tăiau anual 3.040.000 m.c. lemn cu pierderi de 50% din
cauza sistemului rudimentar de tăiere, rămînînd "marginile" care nu
erau valorifiicate. Zl
Joagărul de la Tulnici-Lepşa (fig. 18) expus în Rezervaţia etno
grafică vrînceană, cu o pînză dispusă vertical şi cu ax orizontal, fasona
materialul lemnos, obţinîndu-se : dulapi groşi, grinzi, rigle şi scînduri.
I n trecut ceea ce se obţinea de vrîncenii proprietari era destinat
comerţului sau schimbului pe cereale cu cîmpenii.
Instalaţia aunoscută . pe teritoriul României î n variante mai perfec
tionate, este adăpostită de un edificiu simplu de plan dreptunghiular
şi cu acoperişul în două ape. Joagărul propriu-zis este acţionat de o
roată cu cupe denumit şi grindei, de formă cilindrică (fig. 1 9).
Vrancea a cunoscut herăstraiele cu "dubă" care captau apa pîrîia
şelor în 'Căzi de dimensiuni mari, la înălţimea de 1 0-14 m de unde,
căzînd 'Pe un titirez sau pe o roată verticală, acţiona pînza. Era un
mijloc eficient de a fasona lemnul chiar la gurile de exploatare.
l n zilele noastre j oagărele valorifică energia necostisitoare furni
zată de apele montane, ţinutul nostru conservînd numeroase instalaţii
în stare de funcţionare.
Numărul mare şi varietatea instalaţiilor hidraulice existente din
vremuri imemoriale pe aceste meleaguri, dovedesc preocuparea popu
laţiei rurale pentru perfecţionarea uneltelor şi folosirea cu ingeniozi
tate şi talent a condiţiilor date.
Diversifitcate ca principiu constructiv şi desăvîrşite sub raport furw
ţional, aceste instalaţii sînt adăpostite de edificii sobre, izvorite parTli
a

·
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Monografia ;udeţului Putna, Focşani, 1943, p. 1 10-1 1 1 .
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din apă, armonizate cu peisajul înconjurător, unele dintre ele păstrîn
du-se nealterate pînă în zHele noastre la adăpostul munţilor.

Cu timpul, aceste redute ale civilizaţiei strămoşeşti, făurite de
secole, sint scoase din uz de necesităţile vremurilor noi, dar ele Tămîn
conservate in situ sau in muzee cu expunere în aer liber, dovezi con
cludente ale spiritului tehnic creator al românilor. Salvarea de la dis
pariţie şi conservarea in Rezervaţia etnografică winceană a unor mo
numente de cultură tradiţională, profund originale, reprezintă un act
de adînc patriotism şi elevată înţelegere pentru creaţiile inainta�ilor
noştri.

LES INSTALLATIONS HIDRAULIQUES DE LA R�ERVE
ETNOGRAPHIQUE DE LA VRANCEA

Inauguree en 1978, la Reserve etnographique de la Vrancea mustre l'evolution
de l'architbecture et la creation technique tradiţionelle de la terre legendaire de la
Vraneea.
L'auteur s'occupe dans ce materiau d'installations hidrauliques qui forme
dans cette reserve le secteur distinct, elles etant divisees selon le critaire tipolo
gique fonctionnel.
Les moulins ă roue horizontale (babillard du moulin) ou celles a roue verti
cale (a coupe) comme les foulons, la &eie aont des cr�tions techniques populaires
qui representent l'esprit inventif remarcable dont la population autochtone fait
preuve, la population developpee dans les condltions d'une autonomie et de la civi
lisation jusqu'au commencemment du XX-eme slkle.
Donc, les resulats du conservatorism autochton, les creations techniques
exposees dans la reserve, presentent les particularites qui les caracterisent comme
des types ou variantes des autres installatlons en Roumanie.
Depassees par le temps, ces vestiges de la civilisation ancestral restent gardes
"en situ" ou dans les musees en plaJn alr, des preuve edifiantes de l'esprit createur
des Roumains.

Fig.

1.

Rîşniţe

cu

frecător "in situ" , descoperite în
Nr. 2 de la Urecheşti-Palanca.

locuinţa

neolitică

Fig. 3. Rîşniţă circulară d i n conglomerat, descoperită în aşezarea car
pică (sec. II-III e . n . ) de la Căbeşti (Adjud).

Fig. 4. Plan şi secţiune î n moara cu "titirez" de la Reghiu
vrînceană
etnografică
(Răiuţi}, transferată în Rezervaţia
din Crîngul Petreşti.
1. Coş ; 2. teciă ; 3. ridicătoare pentru pietre ; 4. grăunţar ;
5. veşcă ; 6. piatra zăcătoare ; 7. piatra alergătoare ; 8. po
9. scoc ; 1 0 . ladă ; 1 1 . fusul cu părpăriţa ;
deaua morii .
12. grindeiul ti tin'zului ; 1 3. butucul titirezului ; 1 4 . aripi
(paleţi ) ; 15. bolţul şi tigaia de oţel ; 16. scocui morii.
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Fig. 5.a. Edificiul mori i cu titrez de la Reghiu (Răiuţi).

Fig. 5.b. Aripile titirezului de la moara din Reghiu (n l u\ 1 )

Fig. 6.a. Moara de la Andr
Rachitaşu.

Fig. 6 . b . Deta liu de interior.

Fig. 7 . Com plexul i ndustrial i
rănesc de l a Paltin - Spulb r.
alcătuit din moară şi piuă.
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Fig. B.b.
14.
coşul morii ;
1 5. pietrele ;
1 1 . roată măselată ; 1 2 . crîng . 1 3 . ridicătoare ;
1 7 . labă ; 1 8 . cal ; 1 9 . spătar ; 20. masă ; 2 1 . ceaun (cuptor).

16.

mînă

Fig.

9.a.

Moara de l a Boloteşti
Putna.

Roţi le cu cupe ale m o r i i
I n Baloteşti - Putna.

Fig. 9.c. Detaliu de interwr.

-

um .m Jl 1rrM n
utu\1\lr u

J.'lq. 10.

cţiune î n moara de vînt de l a A n dreiaşu de Sus :
1 . d •pot.llul d
saci ; 2. camera morii ; 3. ba
bal! ul (pr vnllll) ; 4 . grindeiul ; 5 . aripă ; 6 . pa
tel, ;
7 r o 1l11 măselată ; 8 . crîngul
morii .

9. v • ·t• 1

şul

t'll

mor t i

;

pl l r •1 ; 1 0 . lada de făină ; 1 1 . co
J it. proţapul (pentru rotit corpul
morii).

Fig. 1 1 . Moara de v î n t de la 1\ I l C l r iu�u de Sus.
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Sec.h o ne.
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Fi g . 12. Secţiune în presa de ulei cu pene orizontale d i n colecţia
muzeală a comunei Soveja (piesă incimpletă).

Fig. 1 3 . Secţiune î n presa de ulei din Secţia de etnografie
a

Fig. 14.

o

Muzeului vrîncean.

u l şi roata cu cupe ale pivei de la
Român�şti.

i 'lor şti

2.

�
1

10

1

u

Fig. 1 5 . a, b. Plan şi secţiune î n piua de la Nistoreşti - Româneşti :
1 . roata cu cupe ; 2. căpătîi ; 3. grindei ; 4. teica ; 5. capătul labei ; 6. spătar ; 7. ceau n ; 8. şipot ; 9. cuptor ; 1 0 . ! a ghiţă ; 1 1 . e h i 
Jug ; 1 2 . cal ; 1 3 . ladă ; 1 4 . mînă (pană) .

Fig.

15

b.

F i g . 16. Dirsta de l a Nistoreşti - Româneşti.
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Fig. 1 7 . a . Scc\ i u n c in d i rslil de la N i s toreşti - Ilomâne�ti :
1 . col a c1 ; 2 ; c r u ce . 3. ccp de l e m n ; 4. cuptor ; 5. camera de păruială ; 6. c a m e r a de îngroşat.

Fig. 1 7.b. 1. roata

c u c u pe

; 2. grindci ; 3. căpăli ; 4. v a l u l de î n groşa t ;
6. ragh i l i\ .

5.

va l u l

de

tras

f i re l e :

Fig. 1 8. Joagărul de la TL:lnici

-

Lepşa.

Fig. 19. Roata c u cupe (grindeiul) a joagăruluL

O VARIANTA A CALOIANULUI : "CALIANUL"
DIN ŢINUTUL VRANCEI
Ion CHERCIU

Obiceiurile legate de invocarea ploll In perioadele de mare secetă
menţionate la noi incepind cu D. Cantemir 1 , s-au bucurat de o atenţie
1. A. Candrea
deosebită în lucrările lui Simeon Florea Marian 2,
Gh. Vrabie etc.
Cele mai coerente ca structură şi semnificaţie - caloianul şi paparu
dele - au fost sau mai sint întîlnite pe Intreaga arie geografică locuită
de români precum şi la alte popoare europene aşa cum reiese in special
din
monumentala
lucrare consacratA mitologiilor
vegetale
a
lui
Sir J. G. Frazer 3 ori din studiile aparţlnt�d lui M. Eliade 4•

Cum era şi firesc, atit in cercetarea caloianului cit şi a paparudelor
s-au avut in vedere in primul rind regiunile de şes unde practicarea pe
scară largă şi din cele mai vechi timpuri a agriculturii a dus de cele mai
multe ori la manifestări de amploare, mergtndu-se în anumite locuri pînă
la stabilirea unor date fixe cu caracter sărbătoresc pentru desfăşurarea
ritualului (cf. "Joia Scaloienilor" de dupA Paşti).
Trecind peste speculaţiile şi disputele dintre filologi

in ce priveşte

etimologia şi semnificaţia cuvintului "caloian" am dori să precizăm" că o
interpretare justă a implicaţilor mitice ale caloianului nu va putea fi
făcută - iar aceasta este la fel de necesară ca şi in cazul altor obiceiuri

întîlnite la poporul nostru - atit timp cit nu vom dispune de date pre
cise asupra desfăşurării ritualului in toate zonele etnografice din ţară,
inclusiv în regiunile de interferenţe etnografice.

Pînă in momentul de faţă există suficiente descrieri ale caloianului,

majoritatea luate din zona de cimpie a Munteniei şi Olteniei incit nu

vom mai relua date cunoscute deja in literatura de specialitate. Cercetind
1 D. Cantemir, Descriptio Moldavlae, Bucureşti, 1958.
2 Sm. FI. Mari an , Sărbătorile la RomAni, voi. III, Bucureşti,
3 Sir. J. G. Frazer, Le Rameau d'Or, Edition abregee, Paris,
4 M. Eliade, Traite d'histoire des religions, Paris, 1 964 .

1898, p. 298, 302,
1924.
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obiceiurile legate de invocarea ploii în Ţinutul Vrancei (5) am putut
constata în cazul coloianului deosebiri interesante faţă de alte zone,
deoseribi care ar putea constitui un punct de plecare preţios în interpre
tarea dintr-o perspectivă mitologică a acestui ritual atît d e ·răspîndit.
Ceea ce se remarcă în primul rînd în Vrancea este lipsa unei să·rbă
tori a caloianului, deci a unei date fixe, acesta avind l oc numai atunci
cind nu plouă. De a-;emenea, desfăşumrea ritualului are loc numai dupd
căderea întunericului iar participanţii sînt exclusiv persoanele "curate",
adică fete mari. .,Călianu\·'
aşa este numit în graiul local - este un
băiat. Păpuşa din cîrpe - niciodată din lut -- apare doar atunci cînd nu
se găseşte un băieţel îndeajuns de curajos ca să pe!rtic1pe la ritual. Toată
activitatea fetelor se concentrează in cea mai mare taină în jurul bisericii
ai cărei reprezentanţi - după informaţiile primite - combăteau pe toate
căile această practică păgînă ; flori·: e care împodobesc călianul sînt furate
din grădina unei femei g ravide şi în sfîrşit, procesiunea este pnocedată în
mod obligatoriu de o fată care duce o cruce ruptă din cimitir împodobită,
de asemenea, cu flori. Ajuns la malul unei ape curgătoare, alaiul răs
toarnă călianul in mijlocul acesteia de pe năsălia furată şi ea din ograda
bisericii, participanţii se stropesc cu apă iar crucea se înfige între bolo
vanii de pe prund. La Bîrseşti-Topeşti năsălia nu este adusă înapoi la
biserică în aceiaşi seară (cf. Vidra) ci rămîne în mijlocul apei pînă a
doua zi.
Făcînd o hartă a răspîndirii obiceiuri lor de invocare a ploii în Vran
cea, am putut constata că în zonele de cultivare mai intensă a pămîntu
lui (Vidra-Valea-Sării-Bîrseşti) apare caloianul iar în regiunile ai cărei
locuitori trăiesc aproape exclusiv din păstorit şi pădurit (Negrileşti, Tul
nici, etc.) caloianul nu se cunoaşte. Apare în!=iă (cf. Neglileşti) ca şi în alte
zone din sudul Moldovei, furtul crucii cind nu plouă şi ducerea ei de
către fete la malul unei ape curgătoare.
Textul călianului s-a pierdut dar putem afirma cu siguranţă că şi
aici, unde obiceiul mimează mai bine decit oriunde un ceremonia! de
înmormîntare (bătrînele satelor spun că in trecut călianul "se bocea") au
existat forme incantatorii fixe, pierdute cu timpul.
Concluziile ce se pot trage din observaţiile adunate de pe teren şi
care fac din "călian" o variantă a caloianului necunoscută în literatura
de specialitate ar fi următoarele :
1 . Lipsa în Vrancea istorică a unei date fixe de desfăşurare a ritua
lului (cf. Joia Scaloienilor) ;
2. Recurgerea numai "în extremis" la confecţionarea unei păpuşi,
călianul fiind o fiinţă umană ;
3. Prezenţa recuzitei obişnuită la înmormîntări (năsălia, crucea şi
florile s, toate fiind "furate") ;
-

Avem in vedere delimitarea ţinutului făcută de 1. Diaconu.
Obiceiurile potrivit cărora femeile gravide posedă puteri miraculoase me
nite a slobozi ploile - în special prin cufundarea lor de bunăvoie sau cu sila într-o
apă curgătoare sînt foarte răspîndite la poporul nostru.
6
6
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căderea întunericului este mereu acelaşi :
biserică-apă curgătoare ;
5. Contaminarea călianului cu furtul crucii pe timp de secetă.

4. Traseul urmat după

Punctul de greutate a desfăşurării întregului ritual şi care va constitui
obiectul unei lucrări aparte este, după părerea noastră, cel de-al doilea.
El întăreşte ideea potrivit căreia şi ia desfăşurarea caloianului - adică
a unui obiect legat de una din cele mai importante activităţi ale omului
arhaic - mesagerul colectivităţii era o fiinţă umană, un membru al ei
care era sacrificat pentru îmblînzirea divinităţii surde la alte rugăminţi.
(Este semnificativ că de cele mai multe ori erau aleşi copiii, consideraţi
a fi fiinţe pure).
RESUMf.;
L'etude des coutumes consacrees a l'invoculion de la pluie dans les periodes
de grande secheresse en Vrancea, a mis en evldt•nce l'enregistrement d'une forme
inconnue de "Caloian" . Le "Călian" (dans l e pa lois) est un etre humain (le plus
souvent un gamin) qui est porte sur la c i v i l-re. volce de l'eglise. jusqu'a la riviere.
La procession formee exclusivement des vier�es esl precedee d'une croix qui, tout
comme les fleurs qui l'ornent est volee de lo cl metlcre (les fleurs sont arrachees d u
jardin d'une enceinte). Seulement " i n extrt• m l s" , c'est a dire dans l'absence d'un
enfant, on fait une poupee des chiffons.
L'element essentiel qui fait de "Călion" de Vrancea une forme tres archaique
de Caloian permettant ainsi une interpretatlon juste du point de vue mythologique
est donc la presence d'un etre humain, le mt�ssu�er habituel des communautes an
ciennns dans les periodes difficiles de leur e x l s tence et qui etait presque toujours
sacrifie.
On remarque aussi la contamination dt' "C:,li an" avec le vol d'une croix de
la cimetiere quand il ne pleut pas, coulu mt• t res frequente dans le Sud de la
Moldavie.

EMIGRARI MUNTENE LA SOVEJA ŞI CAŞIN IN SEC. XVII şi XVIII
Dorinel lCHIM

!lil perioada secolelor al XVII-lea şi a l XVIII-lea 'î n ţările române a
avut loc un proces intens de colonizare care se explică atit prin cauze
interne cit şi prin cauze externe. Desfiinţarea dreptului de strămutare a
ţăranilor de pend enţi prin legarea de glie, îndeosebi după domnia lui
Mihai Viteazul, deci intensificarea exploatării feudale a fost una dia
principalele cauze care a determinat fuga individuală sau colectivă. După
cum consemnează Matei D. Vlad in lucrarea Colonizarea rurală în Ţara
Românească şi Moldova (sec. XV-XVIII), "Incă de la sfîrşitul secolului
al XVI-lea, în ambele ţări procesul de "risipire" a populaţiei ţărăneşti
tind e să atingă apogeul. In Ţ�ara Românească, acest proc es 'pare a fi fos t
mai puterRic decit in Moldova" 1.
Depopularea satelor, scăderea populaţiei acestora, precum şi "arde
rea" lor erau consecinţele jafului turcilor, tătarilor şi cazacilor care tre
ceau pe teritoriul ţărilor române în expediţii militare.
Despre trecerile populaţiilor din Muntenia în Moldova ne vorbesc
numeroase documente istorice din secolul al XVII-lea. Astfel, Aloisio
Radibard, intr-o relatare din 1603, notează că din Ţara Românească
"mulţi locuitori cu familiile şi puţinul lor avut au trecut unii Îlil Turcia,
alţii în Moldova" 2. Acelaşi lucru il remarcă şi Petru Grigorovici Armea
nul în raportul său din 1604, în care spune că ţăranii din Muntenia" de
ceJe mai multe ori pleacă in Turcia şi in Mo l dova " 3.
Pe la inceputul secoludui al XVIII-lea, în prima domnie a lui Radu
Mih:nea (161 1-1616), Vintilă Vornicul" s-a pus in silă şi în puterea lui
cu nişte hrisoave şi cărţi rele şi fără nici o treabă" împotriva dragoslăve
nilor '· Aceasta a determinat ca o mare parte din săteni să-şi părăsească
casele şi să-şi caute adăpost peste hotare. Impreună cu vecinii lor din
1 Matei
D. Vlad, Colonizarea rurală in Tara Românească şi Moldova,
Academiei, Bucureşti, 1 973, p. 23.
2 Ibidem, nota 1 14.
3 Ibidem, nota 1 1 5.
4 G. Ioan Răuţescu, Dragoslavele, CîmpUilung-Muscel, 1937, p. 48.
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Rucăr, ne mai putînd să mai îndure birurile grele puse de Doamna
Florica, fiica lui Mihai Viteazu au plecat in Ardeal, de unde, după un
scurt popas, s-au aşezat in Munţii Vrancei, ÎR Moldova, la Soveja, şi au
intemeiat satele Dragoslăveni şi Rucăreni. Ele apar ca aşezări distincte
atit în Marele dicţionar geografic, cît şi în Ghidul turistului şi automobi
listului din anul 1928. Din Soveja, grupuri de munteni au trecut la Caşin,
la Bîlca şi Hîrja (jud. Bacău). In Caşin aceştia au ocupat cătune separate :
rucărenii in centrul satului, dragoslovenii partea de apus şi miază noapte
secărenii p art e a de .răsărit şi susenii partea de miazăzi" :J.
Făcînd o analiză a documentelor referitoare la cele două sate dîmbo
viţene se desprind cîteva idei care vin să confirme starea de fapt, de
tensiune a populaţiei care a determinat "roirea" sau "spargerea lor. Rucă
rul a jucat un rol important în comerţul Ţării Româneşti cu Transilva
n,ia încă de la inceputul secolului al XV-lea fiind punct de vamă s şi
mai tîrziu sat. Un alt document referitoar la Dragoslavele este din a
doua jumătate a secolului al XV-lea în care Vlad Călugărul porunceşte
"schilerilor din Dragoslave" 7• Cele două sate domneşti sînt scutite de
dări, cu privilegii domneşti la începutul secolului al XVII-lea de către
Alexandru Ilieş, voievod, la 1628, "pentru că este acesta în drumul
mare, de veghează scala şi plaiul, care sînt pe drumul Braşovului" �.
Intr-un document din 1642 privind procesul dintre sătenii Dragoslave
lor şi mai mulţi mari dregători în frunte cu Teodosie banul, care voiau
să-i rumănească, se relatează peregrinările dragoslăvenilor consemnate
ele Constanti n C. Giurescu în lucrarea Probleme controversate în isto
ria română 9 : "Aceştia, veniţi, la inceput" de la Haţeg şi de prin alte
părţi", au fost mai întîi" tot pe seama domnească rudari", iar apoi, de la
a doua domnie a lui Mihnea Turcitul (1585-1591), singuri tot au umblat
din mînă în mînă şi din boier în boier de au fost dîrvari to, iar de româ
nie nu au avut de către nimenea nici o bîntuială" 11. Documentul con
semnează în continuare : "Cînd a fost in zilele răposatului Radu Voevod
Mihnea întîiu (161 1-1616), iar Vintilă Dvornicu fiind boier mare şi
puternic s-au pus in spinarea acestor săteni din Dragoslavele de i-au
rumânit în silă şi în puterea lui cu nişte hrisoave şi cărţi rele şi fără nici
o treabă" 12. In faţa lui Matei Basarab dragoslăvenii vin cu cei 12 megieşi
jurători şi aceştia mărturisesc în divan şi jură pe Evanghelie în biserică"
cum că nu au fost rumâRi nici de cum, ci au fost umblat tot din boier
în boier dîrvari cum este mai sus scris. Insă au jurat - adaugă docu:; N . Pîslaru, Monografia com. Caşin, jud. Bacău, Bucureşti, 19 �0, p. O.
ti Documenta Romaniae Historica
(DRH), B, Ţara Românească, vol. 1 ,

Ed.

Academiei, 1 966, nr. 40, u n document ele la Mihai Voievocl ( 1 4 1 8-1420) .
7 Ibidem, nr. 1 83.
8 Ictem, vol. XXI I , m·. 18.
!• G. Constantin C. Giurescu, Probleme controversate în istoriografia română,
Ecl. Albatros, 1 9 77, p. 42--43.
10 Dîrvari.
adică munc i tori la toate, cf. CC Giurescu, Principatele române la
î n cepu tu l secolului XIX, Ecl. Ştiinţifică, Bucu reşti, 1 937, p . 1 1 6.
Il
C. Rădulescu-Coclin şi Preot I. Răuţescu, Dragoslavele, Cimpulung-Muscel ,
1 923, p. 27.
1 � Ibidem.
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mentul - numai pe capetele lor şi pe feciorii lor, fără loc", adică fără
moşia Dragoslavele" 13. Menţiunea documentară ,.fără loc" ne îndreptă
ţeşte să credem că tocmai lipsa de pămînt şi presiunea exercitată de
boieri pentru a-i rumâni a determinat ca excedentul de populaţie, destul
de numeros, trei pătrimi din sătenii di:n Dragoslavele şi Rucăr să se
refugieze in Moldova la Soveja şi Caşin, formind satele Rucăreni şi Dra
gosloveni 14•
Exodul masiv de populaţie din cele două sate au dat naştere unor
noi localităţi aflate in limitele administrative ale Ţării Româneşti, cum
este cazul cu satul Dragosloveni din Rimnicul Sărat. Intemeietorii celor
două cătune ale Sovejei, Rucărenii şi Dragoslăvenii sînt tot musceleni
Stabilirea lor in aceste două sate noi este înainte de Matei Basarab, ctito
rul mănăstiri de ·lia Soveja, d ar a co nt in ua t şi i n t i m pul acestuia.
Un moment prielnic al aşezării muntenilor din cele două sate muş
celene 1-a constituit înţelegerea dintre cei doi domnitori ai ţărilor române
să-şi construiască, reciproc, cite un lăcaş sfint. Nu întîmplător Matei
Basarab zideşte mănăstirea la Soveja, pe apa Suşitei în anul 1 645, şi
cumpără moşii spre a i le face danie, In vreme ce Vasile Lupu zidea
la Tîrgovişte mănăstirea Stelea. In anii 1 645 ta, 1646 16 şi în următorii ani
Matei Basarab cumpăra părţi din satul Soveja şi din proprietăţile răze
şilor de prinprejur.
Este posibil ca in timpul construirii mănăstirii Soveja să fi lucrat
meşteri munteni din satele domneşti Rucăr şi Dragoslavele, după cum
este posibil ca satele şi moşiile cumpărate de Matei Basarab spre a înzes
tra mănăstirea să fi fost populate cu munteni fugiţi de teama rumâniei.
La 17 noiembrie 1 646 • Vasile Lupu întăreşte urie lui Matei Basarab păr
ţile de ocină din satul Soveja, ţinutul Putna - partea Ungureanului,
partea Bogdăneştilor şi partea Strău leşt i l or, pe pîrîul Cîrligaţilor şi pe
Dobromirul 17•
Nu rezultă din documente ce reluţii s-au stabilit între cetele de
musceleni de aici şi domnitor dar este cert faptul că pămînturile vîndute
mănăstirii aparţineau răzeşilor şi că starea lor liberă, existenţa devălmă
şiei, au dat posibilitate aşezării în condiţii acceptabile pe aceste plaiuri,
a celor fugiţi.
Găsind satul Soveja organizat pe h<itri n i , după cum rezultă din docu
mentele citate, s-au aşezat în afaru vetrei, între munţi şi despărţiţi de
rucăreni, printr-un deal şi de piriul Dra,Q;omir. Toponimele celor două
cătune s-au păstrat pînă în secolul XX fiind în uzanţa serviciilor
topografice.
IJ Ibidem.
Matei D. Vlad, op.

H

15 Catalogul

cit., p. 70.
documentelor mo!do pr• ru•şt l

(CTlM) , II, B uc . ,
1959, nr. 1 8 1 4 :
. . . v î n d lui Matei Basarab douii p [l m î n l t l r i d i n Soveja, pe locul Iteştilor, din dealul
Babei. p î n ă în apa Şuşiţei..." .
Gt Ibi d em, nr. 1852 : " . . . vind!' l u i Ma t . - i Basarab a patra parte din satul
Sove.ia pe care-I stăpînea cu fraţii srt i rlP l a moşul lor Bogdan ... " ; nr. 1 396 : Negri
el i n Vrînceanu ş i alţi feciori a i l u i LPi l n l ;·l v i n d l u i Matei Basarab pentru m ă 
năstirea sa de la Dobromira, partC'a l o1· d i n mo·, i a So ve j a . .. " .
17 Ibidem, nr. 1930.
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Cei care nu au reuşit să se stabilească la Soveja, fie din lipsă de
pămînt, fie că numărul lor era foarte mare, au traversat munţii Zboina
şi Zăbrăuţi şi s-au stabilit la Caşin cu vite, dar mai ales cu oi, atraşi fiind
de faptul că ocupaţia principală a locuitorilor căşineni era păstoritul şi
creşterea vitelor 18.

N. Iorga, vizitind Caşinul la 5 august 1905, venind dinspre Soveja
consemna : "Biserica cea veche din Caşin cheamă deodată privirile. Ea
aminteşte in totul bisericile munteae şi este un frumos tip al acestora.
Caracterul ei muntenesc s-ar lămuri prin obîrşia locuitorilor.
Odată erau aici în Caşin două cete, care !?e fereau a se înrudi intre
ele : Rucărenii şi Dragoslovenii. Cum au venit aceşti ţărani din schelele
Cimpului Lung, din Rucăr şi Dragoslavele - şi la Soveja se intilnesc
aceste două cete - RU se poate hotărî deşi este posibil, ca acestea să se
fi intimplat pe timpul lui Vasile Lupu" 15•

Ceea ce confirmă că aceste colonii au venit de la Muscel şi s-au
stabilit aici este faptul că se găsesc mai multe familii cu numele de Dragu
şi chiar cătune separate a rucărenilor, dragoslăvenilor şi secărenilor.
După cum ne relatează N. Pîslaru, prezenţa lor la Caşin este semnalată
în timpul lui Gheorghe Ştefan : "Aceşti caspeţi au găsit satul Stăneşti
părăsit sau cu o populaţie rară, întemeind satul Caşin in hotar cu vechiul
Stăneşti" 20. Afirmaţia cu privire la intemeierea statului Caşin de către
musceleni nu este verosimilă intrucit acesta apare atestat documentar la
1443, "seliştea la Caşin" 21. Cit priveşte folosirea celor două denumiri de
sate Caşin şi Stăneşti, ele au fost utilizate deopotrivă incepind cu docu
mentele de la anul 1 655 cind Gheorghe Ştefan zideşte mai la nord de
Caşin o mănăstire. De atunci satul Caşin este găsit cu numele de Stăneşti
pentru a-1 deosebi de noul lăcaş de cult care a luat numele de Mănăsti
rea Caşin .
In anul 1679 satul Stăneşti "dăruit m-rii Caşin de către domnii de
mai imainte şi cu întăritura ·lui Duca voevod este scutit de galbeni, taleri,
sulgiu, iliş, miere, unt, ceară şi de cheltuiala balcibaşii, să dea numai de
mai şi august. De
asemenea
trei ori pe an la bir, la orinduiala lui
gorştina de oi şi de mascuri şi deseatina de stupi să nu le mai dea la
domnie ci să le ia egumenul..." 22 .

O trăsătură comună a celor două sate Soveja şi Stăneşti (Caşin) unde
s-au stabilit rucăreni şi dragosloveni o constituie faptul că ele devin sate
ale mănăstirilor Soveja şi CaşiR, învecinate de altfel. In schimbul pro
tecţiei pe care le-o poartă mănăstirile, satele aservite le plătesc dările în
natură şi in bani.
Primii emigraţii de la inceputul sec. al XVIII-lea in Vrancea, la
Soveja şi Caşin - Bacău, ii urmează a doua, la o sută de ani, la incepu18

1895,

Ortensia

�- 21 2 .

1

:D
21

22

Racoviţă,

Dicţionar

geografic

al

judeţului

N. Iorga, Sate şi mănăstiri, Ediţia a 11-<a, 1 916, p. 167.
N. Pislaru, op. cit., p. :>.
D.R.H.A.I., nr. 238.
C.D.M., IV, 1 970, nr. 426.

Bac4u,

Bucureşti,
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tul sec. al XVIII-lea, cind noi greutăţi au venit pe capul celor rAma�JI I A
Hucăr şi Dragoslavele. Războiul austro-turc din 1716-1718 de�fli!JI I I",,l
pe teritoriul ţărilor române a afectat populaţia de pe Valea Diml>ovl\e!l.
Armatele austriece sub comanda prinţului Eugeniu de Savoia au BC'Upat
Cîmpulungul, dărîmă şi ard mănăstirea. Starea de nesiguranţă, tulbură
rile permanente provocate de ocupanţi s-au resimţit şi in satele vecine,
Rucăr şi Dragoslavele, de unde mulţi săteni s-au hotarit să-şi părăsească
satele şi să se ducă in Moldova, la neamurile ce plecară acolo cu o sută
de ani mai inainte 23,
'In noul exod de populaţie poate să fi contribuit şi groaznica epide
mie de ciumă dinainte de 1720 din regiunea Birsei şi a satelor de lîngă
graniţa Ardealului.
Prezenţa bîrsanilor la Caşin este atestată în mai 1 727. Printr-un
document Grigore Ghica porunceşte pîrcălabilor de Bacău să cerceteze
pricina egumenului de la Bogdana cu bîrsanii de la Caşin, care nu i-au
dat banii pentru drijma cumpărată de pe o moşie, făcindu-i şi pagubă in
vite 25. De la această dată ii găsim prezenţi in documentele vremii, în rela
ţiile cu Mănăstirea Caşiu, .precum şi cu moşiHe din jur. Numărul birsa
nilor din j udeţele Putna şi Bacău nu era deloc de neglijat de vreme ce
la "cămară" să dea visteriei trei mii de lei într-un an, fiind scutiţi de
orice alte dări să-şi pască oile pe "locurile slobode fără a da nici o
dijmă, iar pentru stînile din timpul verii să se învoiască cu stăpînii
moşiilor 26• Documentul prezintă o deosebită importanţă deoarece con
firmă şi prezenţa cimpulungenilor in cele două judeţe Putna şi Bacău :
.,Aşişderea fiind ei oameni streini, neavind moşii aici în ţară, le-am dat
domnia mea voe, pă obiceiul ce au şi dmpulungenii (s.n.) ori pe a cui
moşie s-ar păşuna ei oile, de toamnă ·şi de iarnă, despre nimeni opriţi să
nu fie, şi de v,ară pă loc (uri) slobode încă să n�aibă opreală . . " 27. Or,
cine erau aceşti cimpulungeni din document decit cei emigraţi din
schelele Cîmpulumgului, de la Rucăr şi Dragoslavele. Birsanii care se
bucurau de inlesnirile date de domnitor aveau un precedent, şi anume
pe cel al cimpulungenilor care nu numai că se aşezase aici înaintea lor
dar determinase pe domnitorii anteriori să le acorde anumite privilegii
şi scutiri de dări. Aşezămîntul domnesc dat de Gr. Ghica, reînoit de mai
multe ori în cursul veacului de către Gr. Al. Ghica, Constantin Moruzi,
Alexandru Moruzi şi Constantin Ipsilanti, nu i-a scutit pe bîrsani
de conflictele cu egumenii de la mănăstirile Bogdana, Caşin şi Soveja.
.

Deosebiadu-se de oierii ardeleni, care veneau numai sezonier cu
turmele in cadrul păstoritului pendulant bîrsanii erau oameni stabili în
satele de munte Bîlca-Coţofăneşti, Hîrja-Oituz ş.a. cu centru la Stăneşti
(Caşin), pe moşia Mănăstirii Caşin-Bacău şi la Soveja-Putna (Vrancea).
Cf. 1. Răuţescu, Dragoslavele, Cimpulung Muscel, 1937, p. 44.
:M Ibidem, p. 45.
..
2.5 Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea, vol. II, Moldova
(DRA), Ed. Academiei, 1966, p. 16G-161.
:>& Ibidem, p. 210.
27 Ibidem, p. 2 1 1 .
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In aceste centre ei erau organizaţi î:m.tocmai ca şi cimpulungenii, cu cîte
un vornic ales ori numit dintre dînşii, care făcea legătura cu autoritatea
de stat şi stăpînii moşiilor 28.
Organizarea bîrsanilor avea un precedent creat
de cimpulungeni
care le-a servit ca model în cele două centre, la Stăneşti (Caşi:n) şi Soveja.
Nu este relatat şi un conflict dintre mocanii din Caşin şi bîrsanii din
Soveja, iar cancelaria domnească cere starostelui de Putna în anul 1 7 4 1
s ă cerceteze "pentru c-au jăfuit vornicul d e mocani d e l a Caşin, dezicind
c-au făcut trei cară pentru treaba .gospod şi bîrsanii de Soveja nu vor să
de şi ei agiutor la acele cară" 29.
Atit cîmpulungenii cît şi bîrsanii se ocupau pe lîngă creşterea vitelor
şi agricultura, cu vînzarea produselor pe piaţa internă in sate şi tîrguri,
sau la Galaţi pentru export. Aşezămintul dat bîrsanilor la 1 martie 1 740
reglementează astfel obligaţiile de vamă : "pentru miei şi alte bucate de
brînză, lină, cergi, burci ce ar duce la Galaţi şi la alte tîrguri de vinzare
şi orice ar vinde la oamenii noştri de ţară, nici o vamă să nu dea . . . Iar
ce ar scoate să vinz.ă intr-altă ţeară, pe acele vor da vama obicinuită" 30•
Aceste populaţii venite în Moldova au interesat domnia dar şi mănăs
tirile din preajmă datorită avantajelor pe care le puteau avea de pe urma
aşezării lor aici, după cum rezultă din cuprinzătorul aşezămînt dat de Gri
gore Ghica la 1 martie 1 740. Incepind cu atestarea documentară din
prima jumătate şi pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea bîrsanii îşi păs
trează independenţa, ca ruptaşi ai visteriei ; ei au rămas în afara nivelă
rii cu ceilalţi locuitori, ca îndatoritori către domnie şi stăpînii de moşii.
Dat fiind ocupaţia lor preponderentă creşterea oilor, Recensemin
ţele populaţiei Moldovei de la 1 7 72-1 773 şi 1 774 31 îi consemnează sub
numele de Mocanii din Caşin cu 230 de case, separat de oamenii Mă
năstirii Caşin cu 93 de case. Soveja avea 282 case, 40 fiind al mănăstirii
Soveja 32•
Bîrseni i şi cimpulungenii care s-au bucurat de o anumită stare de
protecţie din partea domniei pe tot parcursul secolului al XVIII-lea în
schimbul plăţii birului la visterie au fost supuşi aceluiaşi regim fiscal
ca şi localnicii, după cum rezultă din Condica Liuzilor pe 1 803, unde
figurează cu numele de "liudi".

In această statistică Sovej a apare cu 240 liudi dintre care 40 sînt
ai mănăstirii. Caşinul cu 1 70 şi Mănăstirea Caşin cu 1 1 0 liudi care plă
tesc birul anual, în patru sferturi.

28 V. Mihordea,
Relaţiile agrare din veacul al XVIII-lea in Moldova, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1968, p. 146.
2� N. Iorga, Studii şi documente, voi. VI, nr. 750, p. 322.
30 D.R.A., vol. II, Moldova, p. 2 1 1 .
31 Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1 772-1773 şi 1774 in Moldova
in epoca feudalismului, vol. VII, partea a II-a, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1975,
p. 344-348.
32 Idem, partea I, p. 299-30 1.
33 Th. Codrescu, Uricarul, voi . II, Condica Liuzilor pe 1803, p. 297 şi
306.
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De la această dată statisticile nu mai fac nici un fel de pred�m ,.
în legătură cu apartenenţa etnică, procesul de omogenizare desfăşurin�
du-se jent, aproape pe nesimţite.
Cercetările etnografice şi lingvistice efectuate asupra acestor po
pulaţii dovedesc originea lor munteană. lncă de la sfîrşitul veacului
trecut P. S. Radianu consemna "caracterele etnografice ale locuitorilor
din munţii Vrancei şi ai Oituzului'"' ca fiind munteneşti, arătînd că
"locuitorii din Caşin şi M-rea Caşin sint curat munteni, prin port şi
limbă, veniţi de la Rucăr din judeţul Muscel" 3".
Investigaţiile de teren şi cercetările etnografice au consfinţit ori
ginea etnică a acestor populaţii, care au păstrat, o serie de caracteris
tici etnice, argumente "vii'"' in sprijinul datelor istorice.
Legăturile pe care populaţia de pe valea Caşinului le-a avut cu
Muntenia, Ţara Vrancei şi Transilvania sînt oglindite şi de prezenţa
unor elemente de port de influenţă din aceste zone, cum ar fi : chimi
rul, fota cu fir, cămaşa ·cu chiniŞti, ştergarele de cap, căiţa cu două
ciocuri, acestea fiind asimilate de populaţia locală. 35 ln portul femeiesc
şi al ciobanilor de la Caşin şi Soveja s-a păstrat sarica, o piesă stră
veche confecţionată din lînă ţurcană, din cergă dată la drîstă, similară
celor din zona .Muscel. 36 O altă piesă de port, folosită la găteala capu
lui, căiţa cu două ciocuri, ne ajută ca un argument în plus la preciza
rea specificului etnic al mocanilor de la Caşin, care au păstrat, în con
diţiile vitrege ale dezmoştenirii lor, portul popular aşa cum îl aveau
în zona de unde au venit. 37 "Femeile poartă căiţa in acelaşi mod ca
cele din Muscel'"', consemnează P.S. Radianu atunci cînd se referă la
caracterele etnografice ale locuitorilor din munţii Vrancei şi ai Oituzului. 38
Un obicei comun, întîlnit atît în satele muscelene cît şi în cele
moldovene Soveja şi Caşin, îl constituie "focul lui Sumedru" sau ,fo
cul lui Sin Metru". In ajun de Sfîntul Dumitru, seara, copiii fac un
foc mare şi apoi umblă pe la porţile vecinilor şi încep să strige : "Hai
Ia focul lui Sumedru ! '"'. Femeile ies la poartă şi aduc copiilor daruri
(mere şi nuci), iar cenuşa o pune pe stratul unde vor sădi varza.
Multă vreme cele două cete de rucăreni şi dragoslăveni nu s-au
căsătorit între ele. Endogamia a dispărut treptat la nivelul cetelor, dar
s-a păstrat autonomia faţă de populaţia locală. Pînă Ia începutul seco
lului al XX-lea cîmpulungenii şi bîrsanii, cunoscuţi acum cu numele
de "mocani" nu contractau căsătorii cu "cojanii'"', lucrători de pămînt.
Aceasta a determinat păstrarea nealterată a specificului etnic a mun·

:v. P.
S. Radianu, Judeţul Bacău - Studiu agricol şi economic, Bucureşti,
1889, p. 28.
35 Dorinel Ichirn, Portul popular românesc de pe valea Caşinului, in Carpica,
VII, Bacău, 1975, p. 241-252.
36 Cf. Paul Stahl, Paul Petrescu şi alţii, Arta populară din zonele Argeş şt
Muscel, Ed. Academiei.
37 Dorinel Ichirn, O variantă de căită necunoscută de pe valea Caşinulut Bacău, in Revista muzeelor, nr. 1, 1977, p. 52-59.
38 P. S. Radianu, op. cit., p. 28.
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tenilor, a căror obiceiuri de naştere, nuntă şi înmormîntare s-au 'trans
mis nealterate şi neinfluenţate încă multă vreme după sosirea lor. La
această conservare a caracterului etnic muntenesc a contribuit şi limba
care s-a păstrat sub forma graiului muntenesc. ln stratul fonetic al
limbajului mocanilor din cele două sate din Moldova nu se întîlnesc
alterările specifice graiului moldovenesc. Nu are loc palatalizarea con
soanelor !n cuvinte ca : piatră, picioare, bine, abia şi inchiderea vaca
lei finale în cuvintele : şi, pe de ce, trăsături definitorii ale graiului
moldovenesc.
Din punct de vedere al arhitecturii culte, biserica mănăstirii So
veja, construită de Matei Basarab şi biserica din Caşin, cu pridvorul
la apus, confirmă
originea lor muntenească,
după cum arăta şi
N. Iorga. 39
Spargerea şi .,pustiirea" sutelor de sate munteneşti în secolele XVII
şi XVIII a dus la înfiinţarea de sate şi cătune noi in Moldova, unde
s-au bucurat de un regim preferenţial din partea domnitorilor. Avind
o viaţă economică prosperă aceste sate de mocani au creat o artă po
pulară autentică, cu un pronunţat specific local.

RESUME
L'auteur presente les conclusions de la recherche des documents historiques
corroborees aux investigations concernant l'appartenance ethnique des habitants
des villages moldaves Soveja et Caşin.
On explique les causes et les circonstances qui ont determine les emigrations
massives des deux villages du Pays Roumain. A cause de l'haute exploitations
des boyards exercitee sur les paysans de Rucăr et Dragoslavele ceux-ci s'enfuient
dans la Moldavie ou U fondent, au commencement du XVII-e siecle, les hameaux
Rucăreni et Dragoslăven1 pres de Soveja. D'ici ils ont passe les montagne de
'
Vrancea et ils se sont etablis dans villages Caşin, Bîlca et Hîrj a.
Apres cent ans, au commencement du XVIII� siecle grâce a l'occ upation
autrich ienne, une nouvelle vague d'emigrants ont quitte les deux villages et sont
venus en Moldavie chez leurs confreres. Ici ils forment une categorie a part, et
en echange des impâls payes a la tresorerie du pays, ils deviennent les proteges
du prince regnant de la Moldave.
L'affirmation de l'auteur est fondees sur concernant l'appartenance ethnique
"munteană" est fondee sur les arguments historiques, toponymiques, linguistiques
et ethnographiques.

ar, N. I orga, Sat e şi mănăstiri , Ed. a II-a, 1916, p. 167.

TRAD IŢIE ŞI ACTUALITATE IN

ARTA

POPULARA
Steluţa PARAU

Frecvent în literetura de specialitate se opereazA cu termenii tra
diţie-inovaţie, tradiţie-contemporaneitate, tradlţle-adualltate.
Dacă am avea in ved ere sensul termenilor ce consti tuie al doilea
element ,aJ acestui raport şi dacă i-am analiza, am ·1nţelege că de fapt
această aparentă opoziţie a existat d intotdeauna.
Este fapt ştiut că orice inovaţie aparţine prezentului, că sparge tra
diţia, d evenind ulterior ea însăşi trad iţie. Astfel pentru fiecare moment,
un motiv ornamental nou, un punct de cusAturA sau alesătură noi au
reprezentat contemporaneitatea şi nu m a i dupA ce au fost acceptate de
comunitate şi selectate de timp au deven i t lrl'lsături ale artei tradiţio
nale.
Orice inovaţie echivalează cu o caracterlstlcâ şi conturează un mo
ment d in evoluţia culturii materiale şl R pl rl tu a le a poporului.
Aşad ar, pînă la ce etapă vorbim de trndlţie ? Poate că ar fi util să
definim fiecare din etapele evoluţiei artei noastre populare prin : a) tra
diţională ; b) contemporană ; c) actuală.
Astfel, consid erăm noi, s-ar putea !'Ubl inia trăsăturile pertinente ale
artei populare româneşti, s-ar slnbi l l mni bine influenţele şi adaptarea
acestora la matricea artei autoh tone, s-ar putea defini creaţia populară
actuală.
Desigur că aceste probleme nu pot fi elucid ate in paginile de faţă,
ce sînt o simplă intervenţie, d ar ad ucerea lor in discuţie constituie un
punct d e plecare în cercetarea a par ţ i nînd istoricilor de artă cît şi etno
grafiei, avind în vedere că elementul inovator a însemnat întotd eauna
factorul activ al oricărei mutaţii.
Deosebirea dintre etapa la care sîntem martori şi perioadele ante
rioare este determinată de rapiditate, aceasta incluzînd în cazul nostru :
1) rapiditatea cu care ruralul cunoaşte prefacerile din mediul urban
2) rapiditatea cu care sînt receptate aceste prefaceri.
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3) rapiditatea transformării unor aspecte ale mentalităţii locuitorilor din
mediul rural şi de aici aspectul eterogen şi caracterul de tranziţie în
etapa actuală a artei populare ţărăneşti.
I n acest context mai putem vorbi de artă popuiară ţărănească ?
Aceasta este întrebarea sub semnul căreia se desfăşoară cercetările noas
tre de teren, pentru cunoaşterea fenomenului contemporan rapGrtîn
du-1 permanent la creaţia ţărănească anterioară.
anumite caracteristici
Ul.·mărind aceste aspecte am putut releva
pentru creaţia populară actuală nord-dobrogeană.
Practicarea în continuarea ca îndeletnicire a ţesutului, alesului şi
1.
cusutului. Desigur că intervine aici fenomenul actual : ţesutul şi ale
sul doar a cuverturilor şi nu a scoarţelor tradiţionale sau a ştergarelor ;
cusutul unor textile decorative moderne şi nu a pieselor de port sau
a celor din ceremonialul de nuntă.
Cert este că aceste aspecte ale industriei casnice textile se perpe
tuează ca îndeletniciri.
2.
Transformarea în meşteşug (îndeletnicire specializată) a unei în
-

-

deletniciri tradiţionale nespecializate.

l n acest caz menţionăm ţesutul şi alesul pieselor de port tradiţio
nal nord-dobrogean. Dispărut la începutul secolului al XX-lea datorită
condiţiilor social-istorice specifice Uobrogei şi descoperit in urma cer
cetărilor noastre, portul popular nord-dobrogean a devenit costumul
echipelor artistice. Astfel, valorificat, acest element al artei populare
dobrogene şi-a îmbogăţit semnificaţia prin înscrierea tradiţiei in con
textul actualităţii. Dacă altădată orice femeie îşi alegea şi cosea piesele
de port, astăzi tehnica alesului pieselor de port a fost reluată in satul
Rachelu, satul devenind un centru specializat iar confecţionarea elementelor de port, un meşteşug.
.

3.
Receptarea anumitor aspecte ale artei
populare tradiţionale şi
modelarea lor la cerinţele vieţii moderne rurale şi urbane.
-

In acest ultim caz, fenomenul se realizează in două ipostaze : a) in
dividuală ; şi b) colectivă.
a) Receptarea individuală are loc atit in mediul rural cit şi in cel
ueban, cunoscătorul tradiţiei preluînd, în genere, motivistioa şi CI !l'ma
tica, folosindu-se atit pertru sine cit şi pentru ceilalţi. Raportul care se
stabileşte între creator şi consumator nu mai este cel din comunitatea
tradiţională. Vechiul raport creator = consumator are acum două laturi
a) creator = consumator
b) creator = consumator,
deoarece creatorul îşi îmbogăţeşte repertoriul nu numai prin inovaţia
adusă de el ci şi prin elementul cerut de consumator în cazul în care
acesta este altul decît persoana creatorului.
[n momentul în care consumatorul impune creatorului un element
din afara zonei, specificul zonal se dizolvă şi creatorul, bun meşter,
tinde să devină artizan. Păstrarea însă a anumitor elemente locale în
creaţia unui meşter necesită colaborarea unui complex de factori intre
care etnografului îi revine un rol deosebit.
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b) Receptarea colectivă a tradiţiei se realizează prin intermediul uni
tăţilor meşteşugăreşti.
In acest caz nu mai putem vorbi de inovaţie, de caracter spontan
al creaţiei populare. Fantezia se dovedeşte în folosirea motivisticii sau
cromaticii şi combinarea lor într-un spirit modern fără a strica însă
regulile originare ale creaţiei. Organizarea creatorilor şi meşterilor în
cooperative a dat "posibilitatea revitalizării
activităţilor tradiţionale,
stimulării creaţiei şi producţiei". I n acest context este important de re
levat faptul că în cadrul cooperaţiei meşleşugăreşti, caracterul spontan
şi individual specific creaţiei de artă populară pe alte trepte de evoluţie
a societăţii, propriu şi eficient în respectivele condiţii date a fost înlo
cuit de caracterul organizat al producţiei, coordonat şi investit cu fina
litate de ordin economic, social şi cu ltural-artistic" 1•
Dacă în cazul receptării individuale menţionăm modificarea rapor
tului creator-consumator, subliniind creşterea rolului consumatorului,
în cazul receptării colective, rolul consumatorului este preponderent.
Artizanul este un intermediar între trud iţle şi actualitate.
Pe de o parte se preiau doar acele aspecte ale artei populare pe
care publicul le receptează, pe de u l tu sint valorificate doar anumite
tehnici şi motive din arta tradiţională pe care artizanul le poate exe
cuta uşor şi repede, răspunzînd astfe l cerinţelor producţiei cooperatiste.
La aceste a se adaugă o serie de alţi factori (omologarea produselor, pre
ţul de vînz.are, etc). Iată aşadar că valorlflcarea artei .populare tradiţio
nale necesită cu adevărat o receptare colectivă, dincolo de interesul
etnografului, intervenind interesul soclologului, al economistului. De
aceea atenţia etnografilor trebuie indreptatil acum nu atît spre descifra
rea sistemului şi limbajului artei populare t<irăneşti cit spre modul de
receptare al acesteia în etapa actuală.
Este necesar ca astăzi să se studieze condi ţi ile receptării artei ţă
răneşti şi influenţele diferiţilor factori In receptare. Considerată în etapa
actuală, fenomen de masă, cunoaştereu urtel populare ţărăneşti şi ur
bane este un fenomen pe care etnog ra fu l trebuie să-1 aibă în ved ere.
Aceasta pentru a stabili competenţu cu care I n d i v id u l sau creatorul de
modele receptează autenticul, pentru u-1 transmite apoi publicului larg.
Care sînt tendinţele acestei receplărl d t şi ule creaţiei ţărăneşti actu
ale, iată o întrebare la care gîndim cu toţi i .
N u n e putem pronunţa deoarece alei h1tervine "orizontul de aştep
tare" de care se vorbeşte azi în critica literară.
Potrivit acestui concept pe care il aduce în discuţie Jaus 2 rezistă
operele literare care se integrează "orizontului de aşteptare". Tot astfel
vor constitui elementele caracteristice ale etapei actuale ale creaţiei ţă1 Olga Horşia, Paul Petrescu, Meşteşuguri artistice în România, UCECOM
Buc., 1972.
2 Reprezentant al criticii literare actuale din R.F.G. Referitor la activitatea
sa şi la conceptul de ,.o:roizont de aşteptare" vezi : Paul Cornea, De la exegeza
literard la sociologia lecturii - prelegere susţinută la Cursurile de informare şi
documentare de la Piatra Neamţ, 27 iulie - 3 august 1978.
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răneşti numai acele care depăşind "orizontul de aşteptare" şi perioada
necesară selecţiei, vor reprezenta continuitatea şi nu ruptura in con
textul culturii populare.
Acest concept va putea defini mutaţiile actuale ce pot aparţine in
dividului, colectivităţii sau naţiunii.
TRADITION UND AKTUALITĂT IN DIE VOLKSART
(ZUSAMMENFASSUNG)
In die Spezialitătliteratur benutzen wir jetzt die Ausdriicke : Tradition-Inno
vation ; traditionell-zeitgenossisch ; Tradition-Aktualitat Betreffs diese Aspekte und
dass die Neuerung immer war, legt die Autorin die Ausdriicke : 1) traditionelle
Velksart ; 2 ) zeitgent>ssische Volksart ; 3) aktuelle Volksart vor.
Die Verfasserin unterstreicht dass in die gegenwartige Etappe wird die Ent
wicklung von die Rapiditat festgesetzt.
Auch die Autol'in herverhebt linigen Charakteristike betreffs die gleichzeitige
und die aktuelle Volkskreation aus Tulcea-Gebiet : 1 ) In die etnograpfischen
Gebiete setzen die Frauen zu weben und zu năhen fort. Sie weben jetzt die
Bettdecken. Diese Aspekte der Volksart sind auch in die aktuelle Etappe die
bauerlichen Beschăftigungen. 2) Eine Bauerbeschăftgung wird in eines Handwerk
transformiert. Zum Beispiel : In Tulcea-Gebiet wird die Volkstracht nur als die
Festvolkstracht gewebt. Diese Volkstracht wird nur in Rachelu-Dorf gewebt.
3) Die moderne Rzeptivităt der traditionellen Volksartaspekte. Betreffs d1e aktuellen
Richtungen der Volksart legt die Autorin die Theorie liber "Wartenhorizont" zu
anwenden vor.

JOAGARUL CU "DUBA" DE LA MOTNAU-DUMITR.EŞTI
JUDEŢUL VRANCEA.
Ghtorghe CONSTANTINESCU

In cursul anului 1978, cu ocazia cercetilrllor efectuate d e un grup
de etnografi participanţi la cursurile d e perfecţionare iniţiate d e Consi
liul Culturii şi Ed ucaţiei Socialiste în judeţul Vrancea, s-a depistat î n
zona Dumitreşti - satul Motnău
o instalaţie ţărănească pentru pre
lucrarea lemnului, avînd o nouă soluţie teh n i că 1 cu privire la utilizarea
cît mai eficientă a forţei motrice a apel curgătoare. Este vorba de joa
gărul cu " d ubă" construit în anul 1935 <'C aparţine locuitorului Bentea
E. Stan.
Această instalaţie amplasată pe pi riul Motnăului cu un debit mic
de apă, caracteristic zonei d eluroase ulc sud-vestului judeţului Vran
cea 2, a fost în activitate pînă în anul 1 975, cînd i s-a rid icat d reptul
d e a mai funcţiona d atorită unor luC'ri1rl de amenajare a drumului co
munal. 3
Este ştiut faptul că, cu cît debl tul de apă al unei surse d e energie
d
hi raulică este mai mic, cu atit mal di ficilă este transformarea ei în
energie mecanică, necesitînd astfel soluţii noi în îmbunătăţirea ad mi
siei. In cazul nostru, Motnăul, cu un debit mic de apă, a d eterminat
proprietarul acestei instalaţii să introducă o soluţie nouă, ad ecvată con
d iţiilor d in zonă, in ved erea obţ i n eri i unei surse de energie.
Elementul funcţional care a fost creat în acest sens este " d uba",
un jgheab d e formă conică cu buza in sus, cu ajutorul căruia se reali
zează mărimea impulsului transmis paletelor roţii hi draulice prin pro
ducerea compresiunii.
Duba confecţionată d in scinduri de stejar, lungă de 9 m., la capă
tul superior descriind un pătrat cu latura de 1 m, se micşorează la par
tea inferioară ajungînd la jum11tate.
-

1

Pe

teritoriul judeţului Vrancea nu se mai găsesc asemenea exemplare.
Grumăzescu, Ioana Ştefănescu, judeţul Vrancea, Ed. Academiei, R.S.R.,
1970, p. 46.
a Informaţie obţinută de la proprietarul instalaţiei.
2 H.
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Conicitatea canalului interior al "dubei" face ca apa care intră în
partea superioară a ei, să găsească la capătul de jos, un loc de scurgere
de diame•tru mai redus, ceea ce crează în interiorul acestui tub uriaş
o compresie care determină creşterea vitezei de evacuare a apei. Astfel,
se obţine un jet de apă cu presiune mare punînd în mişcare roata cu
cupe dispusă vertical.
Prezenţa dubei, care la început a constituit o soluţie impusă de
condiţiile nefavorabile hidrologice, a dus cu timpul la realizarea unui
dispozitiv de admisie perfecţionat, care să permită reglarea acestuia în
funcţie de variaţia debitului, precum şi a acţionării propriu zise a joa
găru lui . "
Acest sistem de folosire a apei a cunoscut o mică frecvenţă în ju
deţul nostru (văile bazinului hidrologic Zăbala - Rîmnic) datorită de
bitelor de apă satisfăcătoare, ajungînd ca pînă-n zilele noastre să dis
pară complet. Ele se mai menţin, astăzi, în ţară, intr-o altă variantă
denumită moară cu "buton" pe văile din zona Cerna :- Caraş din
Banat. 5
Instalaţia tehnică populară de pe valea Motnăului - Dumitref1ti,
prin specificul ei, dat fiind rolul j ucat în viaţa rurală, a fost luată in
evidenţa muzeului judeţean spre a fi conservată în situ sau transferată
in Rezervaţia etnografică din Crîngul Petreşti.

4 Ulterior acestei instalaţii i s-au adăugat două mecanisme de prelucrare a
furajelor - Ul'luitoare şi o tocătoare.
s Cornel, Irimia, Anchetă statistică în le17ătură cu reţeaua de instalaţii teh
nice populare acţionate de apă pe teritoriul Romdniei, Cibinium, 1967--68, p. 448.

CONTRIBUŢII NOI LA ISTORICUL lNVAŢAMINTULUI PUBLIC
DIN COMUNA ClRLIGELE JUDEŢUL VRANCEA
,

Ionel BUDESCU

Nevoia şi setea de carte a făcut ca încă din cele mai vechi timpuri
înainte de organizarea învăţămîntului public - să funcţioneze pe
lîngă biserici şi mănăstiri, şcoli.
Cu tot caracterul lor religios, aceste şcoli au contribuit la răspîn
direa ştiinţei de carte, insuflînd locuitorilor satelor noastre dragostea
faţă de îm·ăţătură.
O astfel de şcoală de "grămătici" a funcţionat şi în comuna Cîrli
gele, pe lîngă Mănăstirea Dălhăuţi, a cărei existenţă a fost confirmată
şi de marele savant Nicolae Iorga 1 .
La această şcoală pe lîngă călugării din mănăstire, fără să li se
pretindă vreo plată, erau primiţi şi fiii de săteni dornici de învăţătură,
din Dălhăuţi şi din împrejurimi.
Prog,resul eaonomic înregistrat în ţări-le române Ja începutul se
colului al XIX-lea şi nevoia de oameni cu ştiinţă de carte pentru dife
rite ramuri de activitate, punea în faţa societăţii ca o măsură imediată,
organizarea şi generalizarea învăţămîntului public, in toate localităţile
din Principatele române.
Invăţămîntllil. public sătesc a fost instituit în Ţ.ara Românească in
anul 1838.
Printr-o adresă trimisă de către ·Inaltul Departament din Lăuntru
(Interne), Eforiei Şcoalelor se arăta că urma să se întocmească "şcoli
prin toate satele dintr-acest principat (Ţara Românească), potrivit cu
legiuirea din Regulamentul Organic" 2.
Primii tineri recrutaţi de prin satele judeţului Rm. Sărat, pentru a
urma cursmile Şc..olii normale din Focşani, au rfost "feciori de popă sau
Iorga, România cum era în 1918, vol. II, Bucureşti, 1972, p. 273.
Arhivele Statului, Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cul
telor, dosar 606911838, f. 14.
1 Nicolae

2
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grămătici" 3, care trebuiau să posede "ceva începuturi de citire şi
scrierel.4 4.
Din comuna Cîrligele erau înscrişi la această şcoală următorii can
didaţi de învăţători : Stanciu sin preot Ion-Cîrligele, Constantin sin Pe
trea Curcă-Bildari, Costache Beldea-Dălhăuţi şi Bonţeşti 5•
După absolvirea cursurilor ei se vor întoarce
în comună, fiind
primii dascăli ai şcolilor din Cîrligele, deschizători de noi orizonturi
spre lumină şi înţelepciune a tinerilor din localitate.
Candidaţii de învăţători urmau timp de 2 - 3 ani de zile cursu
rile de vară ale şcdlii normale, pînă ce "dobîndeau cunoştinţele trebuin..,.
cioase pentru a lor indeletnicire" apoi primeau din partea profesorului
şcolii normale un "inscrisi.4, prin care erau repartizaţi ca învăţători prin
satele judeţului.
,Jnvăţătorul satului pentru a dobindi acest titlu, trebuia să posede
următoarele cunoştinţe : să citească "slobod", să scrie "frumos şi des
luşitl.4, să cunoască "pe dinafară şi înţelesul său, catehismul legii creş
tine şi cîntările bisericeşti", aritmetica in "toată întinderea cîtă are ne
voie pentru trebuinţele din toate zilele ale căsniciei", să deţină cunoş
tinţe de medicină veterinară pentru "căutarea vitelor de boală1.4 nece
sare "locuitorului ţăran", toate acestea fiind descrise în "cărticele ti
părite într-adins pentru asemenea învăţători" 6•
In anul 1 840 la Şcoala Cîrligele este numit învăţător Tudor Neagu
care va funcţiona neîntrerupt pînă în 1 846, iar la satele Dălhăuţi şi
Bonţeşti figura în continuare ca învăţător Costache Beldea. 7
Trei ani mai tîrziu, în anul 1 843 la Bonţeşti funcţiona ca învăţător
- Ion Croitoru iar la Cîrligele - Vătăşescu Radu.
Statul neavînd mijloace financiare pentru plata acestor învăţători,
urma ca ei să fie întreţinuţi de locuitorii satelor, fără deosebire de ca
tegoria lor socială, plătind fiecare familie cîte doi lei pe an. Banii după
ce erau strînşi, erau depuşi la ocîrmuirea j udeţului, de unde erau îm
părţiţi învăţătorilor satelor, de două ori pe an, primăvara la Sf. Gheor
ghe cînd începeau cursurile de perfecţionare la şcoala normală şi
toamna la Sf. Dumitru cînd învăţătorii terminau aceste cursuri şi re
veneau la şcolile lor pentru începerea cursurilor şcolare.
De multe ori locuitorii satelor comunei Cîrligele, neachitînd la timp
contribuţia pentru întreţinerea învăţătorilor, aceştia din lipsă de mij 
loace materiale, părăsesc satele preoţindu-se, aşa cum s-a întîmplat cu
primul dascăl de la Şcoala Cîrligele - Stanciu sin preot Ion şi urmaşul
acestuia. 8
�

Ibidem.

4 Arhivele Statului Bucureşti, fond Vornicia din Lăuntru, dosar 5390 I II-a/-1838,

f. 1 50.

5 Ibidem, dosar 5390-I!B/1838, f. 109.

6

Ibidem, dosar 5390-III-A/1838, f. 350.
Statului Bucureşti, fond Ministerul Instrucţiunii Publice, dosar
3393/1840, f. 484.
8 Arhivele Statului Bucureşti, fond Vornicia din Lăuntru, dosar 5390-III-B/1838,
f. 1 1 1 .
7 Arhivele
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Eforia Şcoalelor din cauza frec v cn tel o r parastn a şcolilor de că
tre învăţători, caută să le îmbunătăţească uccstora mijloacele de trai,
însărcinîndu-i şi cu funcţia de ţircovnlc snu cîntăreţ de biserică, pri
mind pentru aceasta din partea fiecărei f a m i l ii a satului, anual cîte
două "chile" de bucate din. magazia de rezervă a satului.
Totodată Eforia Şcoalelor intervenC'a pe lîngă Departamentul din
Lăuntru, ca acesta să dea dispozi ţie udm i nislratorilor de moşii, să-i scu
tească pe învăţătorii proveniţi din rindurile bîrnicilor, "de clacă, dijmă
şi celelalte ale proprietăţii" It cit ş i de plata capitaţiei.
Aflîndu-se ,la începutul organi:d&rii învăţămîntului nu existau incă
localuri construite special pentru �eol i , cursurile ţinîndu-se în casele
de sfat sau în diferite case particul are.
�n satele Cîrligele şi Bonţeşli, pri mele localuri de şcoală s-au ri
dicat încă din anul 1 839, de c;H r<' l ocuitorii acestora, ele fiind termi
nate în anul 1 840. Aceste şcoli au fusl construite din gard în paiantă,
"aşezate pe tălpi, învelite şi poditc cu scîndură", cu o singură sală în
lungime de 6 stînjeni şi jumutai P �i l ă ţ i mea d e 4 stînjeni corespunzînd
planului şcolilor săteşti, trimis dP J·:fo r i a Şcoalelor. 10

Incă de la începutul desch ide rii şcolilor publice săteşti, acestea au
fost bine organizate, fiind î n zestrate cu localuri, material didactic în limita posibilităţilor de atun d , metodă de învăţămînt - lancaste
riană (monitorială) - impusă d e lipsa de învăţători, programă şcolară
pentru fiecare treaptă de i nvaţ;"uni nt, manuale, învăţători şi preocupări
de îndrumare şi control.
Cursurile şcolare cu ropi i i satelor se ţineau numai în perioada lu
nilor de iarnă, de la 1 noiE'mhrle pină la sfîrşitul lunii mai, pentru ca
în celelalte luni de vară ('O p l l i să fie folosiţi la "lucrarea cîmpului, adu
cînd ajutor părinţilor".
Lecţiile se ţineau dimineata şi după-amiaza cu şcolarii din clasele
a 1-a şi a 11-a. Progresul real i zat de elevi cît şi purtarea, erau consem
nate în catalog.
La sfîrşitul perioadei şcolare se ţinea examen în faţa aleşilor sa
tului şi a părinţilor copiilor. Apoi învăţătorul făcea un raport asupra
desfăşurării examenului care t rebuia semnat de aleşii satului, fiind în
tărit cu pecetea satului .
Lipsa de învăţători, l l psa de fonduri pentru plata unui număr mai
mare de cadre didactice, n determinat adoptarea în şcoli a sistemului
lancasterian sau a învăţămintului mutual. Această metodă era folosită
şi la şcolile din Comunn Ctrligele, care erau înzestrate în anul 1 840 cu
un număr de 95 table lancnsteriene. 11 Folosirea sistemului lancasterian
era obligatoriu pentru clasa I şi a II-a.
9

f. 766.

IO

Arhivele Statrulul Bucureşti, fond Vornicia din Lăuntru, dosar 5390-I-A/1838,

Arhivele StatWui Bucureşti,
3393/1840, f. 323.
u Ibidem, f. 154.
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Pentru aceasta sala de clasă era împărţită în două, într-o parte
erau aşezate băncile şi în cealaltă - semicercurile. Catedra învăţătoru
lui era aşezată în mijloc, spre a putea supraveghea întreaga activitate
din clasă.
Prima bancă era folosită pentru exerciţii de scriere. Avea partea
de deasupra orizontală şi încadrată cu pervazuri la margine spre a nu
cădea nisipul. Cu degetul sau cu un condei, şcolarul începător făcea
exerciţii de scriere a literelor. Ceilalţi elevi mai deprinşi cu scrierea,
unii treceau cu monitorii lor la semicercuri şi învăţau după tabele
lancasteriene iar alţii scriau în bănci, după o oră se schimbau între ei.
O bancă, la capătul căreia se găsea un monitor, corespundea unei trepte
de învăţătură. Cel care trecea în ultima bancă absolvea clasa.
Principala sarcină a şcolii în această perioadă era educaţia moral
- religioasă a elevilor, urmărind să formeze oameni evlavioşi, sl.llp uşi
legilor şi ocîrmuitorilor.
In comuna Cîrligele in perioada de început, tot ca urmare a lipsei
de învăţători, erau folosiţi învăţătorii ambulanţi, aşa cum a fost Ion
Vintilescu, care se deplasa dintr-un sat în altul, predînd la mai multe
şcoli.
Şcolile care funcţionau prin sate se numeau comunale, cele de
prin plăşi "unde se vor alege revizorii", se vor numi preparante, fiindcă
aici aflîndu-se doi învăţători, se puteau pregăti candidaţi de învăţători.
In anul 1 840 funcţiona ca revizor la plasa Marginea de Sud, jude
ţul Rm. Sărat, din care făceau parte şi satele comunei Cîrligele, învă
ţătorul Iordache Melete de la Şcoala Popeşti 12• Revizorii de plasă erau
promovaţi din rîndul învăţătorilor mai "deprinşi şi mai deştepţi în
slujba lor", avînd obligaţia să inspecteze fiecare şcoală din plasa sa,
cel puţin o dată pe lună, verificînd cunoştinţele acumulate de elevi, sta
rea materială a şcolilor etc.
,J nvăţămîntul public instituit în Ţara Românească, a cunoscut, în
ciuda unor mari piedici, (lipsa de material didactic, frecvenţa slabă etc.),
o dezvoltare pînă la 1848.
Neplata lefilor la vreme, achitarea uneori parţială, numai şi după
multe insistenţe, accentuase sărăcia învăţătorilor,
care vor îmbrăţişa
ideile revoluţiei de la 1 848.
După înfrîngerea revoluţiei, şcolile din principate, sînt închise,
printre care şi cele din comuna Cîrligele, deoarece învăţătorii fuseseră
"cele mai sistematice căpetenii a feluritelor răzbunătoarei şi tulbură
toarei mişcare".
Departamentul din Lăuntru (ministerul de Interne) cerea cîrmui
torilor judeţelor să pună sub "poliţienească priveghere" pe toţi învăţă 
torii care vor mai încerca "cea mai mică revoluţionară mişcare." 13
Multe cadre didactice participante la revoluţie, vor fi îndepărtate
din învăţămînt şi arestate, printre acestea numărîndu-se şi profesorii
12
13

Ibidem, f. 443.
Arhivele Statului, Bucureşti, fond
1460v'l848, f. 35.
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,(·ulii normale din Focşani, Alexandru Fortunatu, care va ajunge mai
l i rziu inspector şcolar al judeţului Rîmnicu-Sărat şi profesorul Gheor6lhe Teodorie, care în timpul revoluţiei îndeplinise funcţia de comisar. 1-\
După înfrîngerea revoluţiei constatăm o preocupare oficială pen
tru reorganizarea învăţămîntului naţional.
Astfel la 1 1 ianuarie 1857, caimacanul Alexandru Ghica, fost dom
nitor în timpul căruia se înfiinţase învăţămîntul public la sate, va da
afişul nr. 1 2, privind redeschiderea şcolilor săteşti. 1"
Şi pe plan local se constată încercări pentru redeschiderea şcoli
lor anterioare anului 1 857, acestea datînd din anul 1854 şi 1 855, prin
tare se propunea ca şcoala Dălhăuţi, sat în care erau 66 de familii, să
se unească cu cea din Faraoane, iar şcoala
din Bonţeşti, sat în care
erau 99 de familii, să se unească cu şcoala din Blidari, sat care avea
51 de familii. 1G
Se impunea această măsură, deoarece aceste sate erau în apropiere
unul de altul, şi totodată nu existau învăţători suficienţi.
După promulgarea Legii Instrucţiunii Publice în anul 1 864, sub
memorabila domnie a lui Alexandru Ioan Cuza, învăţămîntul public a
luat un mare avint în toată ţara.
Lipsa de învăţători va face însă ca şcolile din comuna Cîrligele să
funcţioneze cu intermitenţă, fiind în continuare întreţinute de locui
torii satelor. Astfel , bonţeştenii contribuiau în anul 1890 cu suma de
240 lei la menţinerea şcolii, iar şcoala Blidari, nemaiputînd fi întreţi
nută de săteni, trece în anul 1888 sub patronajul judeţului.
,In anul 1 899 şcoala Bonţeşti avea un efectiv de 73 elevi, iar în
anul şcolar 1 904-1 905, numărul elevilor care urmau cursurile şcolii
era de 75, fiind promovaţi la sfîrşitul anului 40 elevi. 17
In urma stăruinţelor învăţătorului Nicolae Dragomirescu se cons
truieşte în anul 1 8 9 8 în satul Cîrligele un nou local de şcoală care se
menţine şi azi.
La şcoală Dălhăuţi, localul fiind foarte "primitiv cu ferestrele astu
pate ca la cramă, în care nu se poate face nici curăţenie şi nici venti
laţie" 18, aşa cum constata organul de control, nu existau condiţii pen
tru desfăşurarea unui învăţămînt de calitate, impunîndu-se ca o mă
sură de urgenţă construirea unui nou local, ce va fi ridicat în anul 1903
cu contribuţia obştei satului.
In timpul răscoalei din anul 1907 şcolile din comuna Cîrligele sînt
închise, iar în...-ăţătorul Nicolae Dragomirescu, care era arendaşul unei
moşii, de frica răsculaţilor fuge din localitate în Focşani.
Printre figurile de dascăli de la aceste şcoli care au slujit cu dă
ruire interesele satului şi ale obştei, menţionăm pe învăţătorul Ion
1� Idem, dosar 1494/1848, f. 19.
G. D. Iscru, O încercare de redeschidere a şcolilor săteşti în Ţara Românească în anii 1851-1853, în Revista Arhivelor, nr. 1, Bucureşti, 1970, p. lll'7 .
16 Recensămîntul copiilor de vîrstă de şcoală 1 904-1905, Bucureşti, 1905, p. 176.
l7 Arhivele Statului Bucureşti, fond Min. Instr. Publice, dosar 3052/1876, f. 2 1 .
1 8 Panait Poiană, Istoricul Şcolii Dălhăuţi, la Arhivele Statului Bucureşti,
fond Minist. Culturii Naţionale, dosar 721/1942, f. 17.
15
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Georgescu de la şcoala Bonţeşti, care împreună cu Octavian Beldescu,
scoteau în anul 1 9 1 4 la Bonţeşti ziarul săptămînal "Zorile", un adevă
rat sfătuitor al ţăranului.
tin timpul primului război mondial, printre cei care au apărat cu
arma în mînă glia strămoşească, au fost şi slujitorii şcolii, printre care
se numără şi învăţătorul Dumitru Gh. Constantinescu de la şcoala din
Bonţeşti. Concentrat in regimentul 9 infanterie Rm. - Sărat, a participat
la luptele de la Dragoslavele cît şi de la Oituz, unde cade ca un adevă
rat erou pe cimpul de luptă, apărîndu-şi patria.
Un alt învăţător, născut pe aceste meleaguri, care s-a identificat
cu interesele maselor populare, a fost Ion T. Nicolau de la şcola Dăl
hăuţi.
Acesta în timpul improprietăririi din anul 1 920 a luat apărarea
obştei satului, luptînd împotriva moşierului Ferhat, care nu voia să
cedeze ţăranilor pămînt din moşia sa şi care promitea sume mari de
bani aceluia dintre săteni care va reuşi să-1 omoare pe învăţător.
In cele din urmă o parte din moşie se expropiază şi satul pome
neşte şi astăzi cu respect numele fostului învăţător.
Pentru munca şi meritele sale, ca dascăl la această şcoală, Ion. T.
Nicolau a primit mulţumiri din parte ministerului, fiind decorat cu
"Răsplata muncii clasa a II-a" 19
Din galeria dascălilor de seamă ai şcolilor de pe aceste meleaguri :
desprindem şi numele învăţătorului Panait Poiană de la şcoala Dăl
hăuţi, care ne-a lăsat un document istoric al acestei şcoli şi învăţăto
rul Simbotin Mihai, mare pasionat al istoriei acestor locuri, culegător
de folclor şi neobosit animator al vieţii culturale locale.
După 23 august 1 944, prin măsurile luate de partid şi de stat
invăţămîntul românesc va cunoaşte noi dimensiuni, el slujind intere
sele economice, sociale şi culturale ale întregului popor.
Prin reforma învăţămîntului din 1 848, organizîndu-se cursuri de
alfabetizare, neştiinţa de carte din comuna Cîrligele, plagă ruşinoasă a
vechii societăţi, a fost lichidată definitiv.
Astăzi, prin generalizBJrea învăţămîntului de 10 ani, cei peste
560 de elevi care învaţă 1a şcolile din comuna Cîrligele, beneficiază de
şcoli noi, cu săli spaţioase, înzestrate cu un bogat material didactic şi
cadre cu o bună pregătire de specialitate.
Astăzi, pe şantierele ţării lucrează zeci de specialişti care au învăţat
primele slove aici, aducind prin priceperea şi cutezanţa lor cinste sa
tului de unde au plecat.
Mulţi tineri ce au învăţat în aceste şcoli urmează cursurile dife
ritelor licee de specialitate din ţară, alţii cursurile universitare, bucu
rîndu-se de manuale gratuite şi burse de merit acordate de stat.
Şcoala din Cîrligele cu frumoasele ei tradiţii adunate in cei Reste
140 de ani de existenţă, constituie pentru cetăţenii comunei principala
instituţie de cultură, izvor de lumină şi înţelepciune.
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RESUMI!:

L'enseignement dans la commune de Ctrligele a des traditions anciennes.
Avant 1838, l'annee de la fondation des premieres ecoles, a existe dans cette
localite une ecole de "grămătid", apres d u monastere de Dălhăuţi.
En 1838, dans les documenta d'archives sont, mentionnes les premiers maitres
de ces ecoles : Stanciu Sin pr�tre Ion, a Cîrligele, Constantin Sin Petrea Curcă
a Blidari et Costache Beldea ă Dălhăuţi et Bonţeşti, tous des gens du pays.
En 1840 on a construit les premiers edifices destines aux ecoles dans les
village de Bonţeşti et de Cîrligele.
L'ecole de la commune de Cîrligele, avec ses belles traditions, acquises durant
140 annees, d'enisteme a donne a notre pays des personalites remarquables avec
un conscience avance, qui ont consacre leur vie a la prosperite du peuple
roumain.

Fig. 2.

Prima şcoală din Dălhăuţi, amenajată în crama
Dumitru Rîpeanu.

1. Ion Nicolau, învăţător şi
lilţean ::tl acestor meleaguri.

Fig. 3. l nvăţătorul a m bula n t
Ion Vintilescu.

Fig. 4. învăţătorii
din
Rîmnicu
Sărat,
căzuţi
la
d atorie,
în
primul
război m on d i a l . Al trei
lea din
stînga, rîndul
al doi lea, este învăţă
torul D u m itru Constant i nescu din Bonţeşti.

I NFLUENŢA ISTORICILOR ANTICI

ŞI RENASCENTIŞTI ASUPRA

OPEREI UMANISTULUI NICOLAUS OLAHUS.
DANIL Luca

Momentul in care scria Olahus, dezvăluie un reviriment al scrisu
lui istoric. �n Ungaria are predecesori şi contemporani străluciţi, cu
! nteres spre istorie. Olahus reia unele teme care au fost atinse de isto
ricii unguri sau străini. N u a fost străin de realizările istoriografiei
umaniste, s-a delectat cu istoricii antici, după cum relatează : "Nu vor
Leşte unor urechi refinate, Ptolemeus cel priceput, descriind cu bagheta
cîte se afllă în univers. Nu răsună elocinţa celebră a plăcutuJui C:rispus
{Salustiu) nici a lui Trogus cel prea !Înţelept la sfat. Nu se aude [n chip
plăcut nici Livius cel născut în cetatea Patavium superb prin talent
şi stăpîn pe m eşteşug, ca unul ce a sorbit cu cumpătare apa fintinii
Castalia, ci doar cel pe care nu 1-a crescut la sin !nvăţata Tha:lia şi cel
ce nu a avut răgaz pentru studii, ci multă nelinişte şi îngrijorare" 1•

Reveria operelor clasice s-a impus pentru umanistul nostru ca izvor

şi indreptar. Clasicii 1-au influenţat pe Olahus in stil şi iformă, păs
trînd in unele aspecte .retorismul clasic. Istoricii antichităţii revin ca
.Jrgument sau apoc în mod explicit în o pera sa, fiind menţionaţi nominal.

Pe baza unor aspecte din lucrări se pot stabili puncte de contact
intre opera umanistului român şi pontiful umanist, Eneas Silvius Pic
colomini. Acesta inaugurează o linie nouă, prin lucrocea "Historia Eu
ropae", "moccînd un spor de interes pentru .faptul văzut şi trăit, pen
tru fenomenul contemporan" 2. De la acesta, potrivit afirmaţiei istori
cului Pompili:u Teodor, Olahus împrumută atît erorile privitoare la ori
ginea românilor cît şi maniera de a scrie 3•
1 1. s. Firu, C. Albu, UmanistuZ Nicolae OZahus (Nicolae Românul). (14931568), Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1968, p. 125.
2 Teodor PompHiu, Umanistul Nicolaus Olahus, în "Revista bibliotecilor", 1,
1968, p. 43-37.
3

Ibidem, p. 43-47.
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Utile în această direcţie sînt şi studiile privind um�nistul italian,
semnate de A. Armbruster.
Referindu-se la lucrarea lui SHvius Piccolomini "Historia rerum
gestarum locorumque descriptio", după ce se acr-ată că e primul istoric
care sublinia originea romană a românilor, se relevă concepţia uma
nismului italian care credea că întemeierea Valahiei s-a făcut de co
mandantul roman Flaccus, de la care derivă numele ţării de Flaccia :
"Postremo Romanis armis subacti ac delecti sunt. Et coloniam Roma
norum quae duces cercet eo deducto, duce quodam Flacco, a quo Flac
cia nuncupata" � .
Această explicaţie pe baze etimologice, porneşte intr-un fel poa1e
de .la Ovidiu, care în "Epistolae ex Ponto", cartea IV, elegia a IX-a,
aduce acee�i relatare 5.
O interesantă observaţie asupra acreditării teoriei menţionate o
aduce Armbruster, relevînd consideraţiile care s-au mai făcut asupra
valorii fonetice apropiate a lirterelor V şi F. Demonstrează prin afir
maţia lui Armbruster, conducătorul cruciadei a III-a care străbătînd
teritoriu'! Ţării Româneşti, menţiona "opulentam Flachiam" 6,
Olahus cunoştea probabil opera celebrului umanist. Preia explicaţia
acestuia lfără rezerve critice : Valahia "şi mai de mult se numea Flaccia,
de fa F.Iaccus care o adus acolo o colonie de romani" 7•
Apariţia rivalităţii dintre familiile Drăculeşti1or şi Dăneştilor,
menţionată �i de Silvius Piccolornini, credem că dezvăluie un parale
lism. Informaţia aparţine indubitabil lui Olahus, sursa fiind pentru el
părintele său Ştefan. Olahus, menţionează că cele două familii sînt amin
tite de Eneas Silviu în capitolul II ai lucrării .,Europa((.
Tendinţa umaniştilor de a căuta etimologii e tnice cu conţinut is
toric Teal chiar dacă avem de-a face cu aceste înlocuiri ale unor de
rivări mistice şi biblice prin explicaţii istorice anunţă o nouă mentali
tate. E. S. Piceolomini sublinia originea romană : "Valachi genus
italicum sunt'' s.
In acest sens se fixează un strămoş eponim Flaucus, I1alicus. Nu
lipsită de interes, pornind de 1a această constatare este explicaţia lui
Olahus care motivînd invazia popoarelor, transmutarea focuitorilor au
tohtoni din Dacia în Dania (Danemarca), s cria : "Tradit vetus nostrorum
chronicon Daciae huius Hungaricae regione olim Danos coluisse losque
metu postea Hunnorum advenientum perculsos ad ea maritima septen• Adolf Armbruster, Romanitatea Românilor (Istoria unei idei), Bucureşti, Ed .
Academiei R.S.R., 1972, p. 48.
s Ibidem, p. 48.
6 Ibidem, p. 50.
7 1 . S. Firu, C. Albu, op. cit., p. 1 16-117.
8 Adolf Annbruster, op. ctt., p. 58-61.
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trionis loca, ubi nunc Dania est et Norvegia, cum suis migrasse quo d
ut non satis pro comperto sit, ita non omnino inficios iverim. Non ipsa
Dacie et Daniae . ... non parvam mihi fi dem praestat Daniae, quae nunc
septentrionalis est Dada Hungariae, quam forte olim Dani coluerint
nomen esse in ditum" 9.
O personalitate care va marca d estinul lui Olahus se impune a fi
Bonfinius. Umanist de origine italiană Bonfinius (1427-1502) îşi pe
trece perioada cuprinsă între 1 486-1502 la curtea Ungariei. Cunoscător
al originii române a regelui Matei construieşte legen da familiei, des
cinsă din nobila gintă Corvina, al cărei fondator este Valerius Volusus,
un roman mai vechi d ecît Roma. Acest neam se continuă pînă în timpul
lui Diocleţian, fiica acestuia Valeria este aceea care stă la baza numelui
Valachia. Explicaţia este de or din etimologiJc, transformarea în Valachia
se produce datorită pronunţiei dalmatine 1o.
Opera fundament.ală a umanistului Bonfinius este "Rerum Un
garicarum decades quator cum dimi dia".
Referitor 1a influenţa celebrului umanist, Maria Holban, frapată
de asemănarea izbitoare dintre unele pasaje ale lui Olahus şi Bonfinius
se întreabă în ce mo d s-a exercitat influenţa asupra lui Olahus.
Cred e că s-ar fi exercitat o anumită înrîurire intr-o prob abilă con
cepere a lucrării "Attila" ca început a unei istorii a Ungariei. De fapt
nu pare de crezut !Că Olahus să fi ignorat acel text celebru pe care 1-ar
(
fi putut ve dea frecvent în biblioteca "Corviniană( .
Raportul �nire influenţa exercitată, receptare �i mai ales crearea
operei personale, "Attila" nu-i apare ca unul servil, de simplă repro
ducere a operei menţionate. Jn acest sens trebuie văzut ca un îndreptar,
influenţa concretizînd u-se în reminiscenţele lecturilor operei bonfiniene
care oferă un model îndepărtat şi o autonomie evi dentă 1 1 .
Elementele comune care denotă unele similitud ini şi o anumită con-"
vergenţă sint depistate în evocarea Bu dei, a Visegradului, a regelui
Matei, în povesti.Jrea prirvin d bătălia sîngeroasă d e la Cîmpia Piinii.
Temeinica analiză a italianului Sanrte Graccotti, certifică influenţa
lui Bonfinius. Autorul umanist Bonfinius, .primeşte din partea edito
rului său Sambuccus titlul de Titus Livius maghiar. Există elemente si
gure ale cunoaşterll lui Bonfinius, indici de această natură d escoperim
in lucrarea 1ui Olahrus, în pasajele ce privesc cuvintarea lui Nicasius,
a eremitului, a lui Aetius, a surorii Ursula, in disc1..1rsul lui Athila la
Aquieleia şi în :fine intr-al papei Leon 12.
9 Colomanus Eperjessy, Ladislau Juhasz, "Nicolaus O lahus - "Hungaria"
"Athila", Btidapest, cap. III, 1938, p. 12-13.
1o A dolf Armbruster, op. cit., p. 59.
u -Maria Holban, "NU:olaus Olahus et la description de la Transylvanie"
in
"Revue Roumanie d'Histoise" , tom VII, 4, 1968, p. 503.
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DispaTiţia operei lui Bonlfinius pma m 1549 îi determină probabil
maghiari L. Junasz şi Colomanus 'Eperjessy să ignore con
tactul cu autorul menţionat.
Influenţa ·lui Bonfinius este reţinută de Ti!bor Kordos şi Bela Nagy 13,
Se recurge şi la unele comparaţii de texte foarte apropiate intre tex
tele lui Olahus şi ale lui Borufinius.
Bonfinius reprezintă prin creaţia sa un punct de cotitură în isto
riografia maghiară, începînd din acest moment, e un adevărat scris
istoric umanist "modelat după ideea lui Cicero - Historia magistra
vitae - şi după exemplul <lui Titus Livius " H.
Un alt autor, căruia Olahus îi datorează mult este J oannes Thu
roczi, creatorul lucrării cunoscute sub munele de "Chronica Hunga
rorum".
Exegetul italian, remarcă furnizarea unui material narativ de bază
în respectiva cronică a lui Olahus. La umanistul Olahus diferă modul
în care sînt dispuse capitolele luorădi, observîndu-se că expoziţiunea
este mai amplă de asemenea partea retorică are un •rol mai mare 1!1.
Ilustrînd pe texte, comentează peisajul in care eremitul adus în
faţa regelui hnn, în spiritul umilinţei creştine, se consideră "vermicu
lus terrae", care nu poate da răspuns unor întrebări prhrind voinţa di
vină faţă de soarta lui AttHa.
Edificatoare în privinţa similitudinilor între Bonfinius şi Olahus
ne apar textele : Nicasius manibus silentium indicans paucis <dloquHur.
Video ego, milites fortissimi vos a verorum fortiumque utiil.itwn san
guine longe degeneravisse ac mansuetudinis quae plerisquae etiam fe
ris animentibus 16,
Deşi se indică o incontestabilă i nfluenţă a •lui Bonfinius, trebuie
spedficat că umanistul Halian, naturalizat in Ungaria este precedat in
ceea ce priveşte preocupările faţă de "Athila", de conaţionalul său Cal
li.machus intrat în serviciul curţii polone. Cunoscut sub nwnele adevărat
de FHlipo Buonacorsi da Gemignano, transfugul italian acuzat de com
plot .împotriva pontifului Pavel II, ·reuşeşte să scape de răzbunarea
papală. Are meritul fondării primei societăţi umaniste literare polone :
,.Sodalitas litteraria Vistulana" i l _
pe editorii

12 Sante Gracciotti, L'Athila di Mikl6s Olah fra la tradizione italiana e le
filiozioni slave, în "Venezia e Ungheria nel Rlnascimento" Firenze, Leo S. Olski
Editore, 1973, p. 291.
13 Ibidem, p. 290.
'� Ibidem, p. 291.
15 Ibidem, p. 288.
16 Colomanus
Eperjessy, Ladislau Juhasz, "Nicolaus Olahus-Athila", Buda
pest, 1938.
17 1. C. Chiţimia, Umanistul polonez Filippo Buonacorsi-Callimachus şi ori 
ginea latină a poporului român, în "Romanoslavia" , XV, 1967, p. 203-205.
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Opera sa [ace referiri şi la poporul rromân, discutînd orLginea noa

stră. "Athila" a lui Call.limaohus apare în
Sante Graociotti

o

caracterizează

H89.

ca o

scriere

politică,

prezentîn

du-se ca un "opus oratorium" nu in sens livian, sallsrtian d !in acela pe

care umanistul nemulţumit de a alinia o galerie de peTSonaj e exem

plare, serv�te pentru a propag a un ideal.

Opera lui Cw.J.imachus nu este in traldiţia illui Iordanes ci se vor

"Athila", ca de un legislator, a cărui' legislaţie se fundamen
tează pe două convenţii sancţionate de principe şi lege 18.
beşte de

Olahus menţine titlul operei lui Buonacorsi şi in parte o combate.

Există două moduri dLferite d e a crea La
aspecte de

scenă �războinică,

ac � ti doi autori. F·rescei cu

Olahus :ii contrapune un ideal abstract,

un mit naţionail, în ultima instanţă

un

model retonic 19•

De la Callimachus sînt preluate unele modele retorice şi proble

mele politice pe care Olahus le receptează.

Umanistul rom ân are meritul să reinvie trecutul ca un patriot ,
şi sentiment, după cum se observă in capitolul XVIII all lucrării

punind

"Athila"

unde

se relatează întîmplări cu secuii

Explicit şi adesea menţionat de
Veneţiei.

d in

tinere ţea s a.

Olahus este Sabellicus,

istoricul

Olahus împrumută fo rma 'literară generală, discursul livian in care
Bonfinius este m aes tru . CaHimachus îi oferă lui Olahus un model de

gen

literar cartea politică, şi Bonfinius

discursul Jivian.

Sabellicus

e mult

un model de tehnică literară,

prezent dar această

influenţă

nu

este in di c ată prin citate decit de două ori : discursul lui "Athlla" către
ostaşi la expedi.:ţia din Italia şi cuvîntarea papei Leon către Attllia
Opera lui Olahus are o personalitate •proprie, necurmînd stilul sal
lusti.an al lui CallimachUJS nici cel livian al lui Bonfinius, dar superior
ultimei opere.
In conţinutul politic al operei e incoronată ·întreaga figură a pro

tagonistului său. Iniţi al Olahus se inspiră din citatul homeric, aflat la

Iordanes, pe care 1-au utilizat şi Simon de Kem, Thuroczy, Bonfi nius 20.

Dacă Olahus receptează anumite scrieri, remarcăm la el acordarea

creditului cu reze rvele impuse de spiritul de discernămînt. Menţiunile

frecvente făcute ia ad resa autorilor care-i oferă informaţie, în special

Sabehlicus, Thuroczy indică �respot15abilitate in d ifuzarea anumitor ştiri.

Incertitudinea o subliniază. Discutin d e x pediţia huniJ.orr in "Hispania",
in:forrm aţia "dintr-o oconică a noas·tră " nu i se pare demnă de crezare :
"Nu îndrăznesc să afiTm acest lucru in mod sigur" 21 .
ts

Sante Gracc iotti, op. cit., p. 279-285.

21

Oolornanus E}petjessy, Ladislau Juhasz, op. cit., cap. IV, p. 4.

19 Ibidem, p. 286-288.
20 Ibidem, p. 291.
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O altă informaţie preluată de la Callimachus, referitoare Ia poporul
Tungrhlor nu este lipsită de mai puţină interpretarre : "Intr-adevăr dac ă
s e judecă bine, Tungri sînt poporul Ebronum - popor situat n u departe
de Masa (Meusa) pe pămîntul Lud.iensi" 22,

Remarcăm şi prezenţa scriitorilor antici şi creştini. Aflăm în acest
sens, utilizarea pentru clarificarea încadrării temporale a unui

eveni

ment, a unei date .presupuse de Eusebiu, care pledează pentru anul
ş i Sigebertus

444,

era vorba d e invadarea Italiei 23. Aceeaşi doi autori

se referă la data •m1orţii lui Athila stabilită de unul ·la

lalt la

454

:Y..

Iordanes ap�e in operă
în peisajul

441

rcleritor

sub numele

de

453

Iornandes.

iar de celă

E

menţionat

in trimiterea de către Athila a "solilor 1a Martianus,

care este ameninţat că dacă nu-şi respectă promisiunile va fi atacat" 2'.

,pe

Olahus H acuză

Iordanes, apărut ·tot sub grafia de Iornandes de

părtinire. ContestA legenda acestuia referitoare la originea care o sus

ţinea prin combinarea unor vrăjitoare din neamul său cu spirite. Ri

posta lui Olahus este vehementă nici nu se gîndeşte să admită o ase
menea explicaţie : "nec ossa habere rnec alium quem piam, quam ho
rnirnem

ex

naturali

comixtione

generare

aurt odio .gentis Schyticae, quia fuerit a
oriundus " 26.

hominem
Gothis

posse

i pse

per Hunnos

tamen

expulsis

Se poate sesiza o influenţă violentă a lui Titus Livius. Caracteriza
rea lui "Athi1a" &-e ca model opera Uviană, probabil ,portretul ideal al

unui conducător. La fel cu Titu Lirvius şi Homer, Olahus procedează la
acea idealizare a figurii' conducătorului 27.
Analizînd

opera

lui

Olahus

distingem

în

prezentarea

informaţiei

mai muHe aspecte.
Dacă pentru problematica în care se recur-ge la investigaţia retro
spectivă,

viaţa relativ lungă, îi

permite cunoaşterea unor evenimente

fie din experienţa personală fie din relatările pe care nu ezită să le
utilizeze în "Hungaria" sau mai evident în "Chronicon".
Influenţa exercitată de autorii antici sau renascentişti nu s-a reper
cutat negativ asupra umani:stului Olahus, care şi-a păstrat personalitatea
scriitoricească prin

tematica abordartă,

interes�tă

prin

aplecarea

asu

pra trecutului neamului, a moda!lităţilor de realizare.
22

Ibidem, cap. IX, p. 5.
23 Ibidem, cap. XIII, p. 3.
24 Ibidem, cap. XII, p. 16.
25 Nicolaus Olahus "Athila", cap. XVI, p. 13.
28 Nicolaus Olahus "Hungaria", cap. I, p. 157.
27 Titus Livius, "Ab urbe condtta", voi. III, cartea
reşti, p. 19.

XXI, cap. IV, Bucu
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RESUME
L'INFLUENCE DES HISTORIENS DE L'ANTIQUITE ET DE LA RENAISSANCE
SUR L'OEUVRE DE L'HUMANISTE NICOLAUS OLAHUS
L'expose appartient a un materiei plus vaste consacre ă. l'activite historique
de l'humaniste Nicolaus Olahus.
Personnalite complexe, de reputation europeenne, il a beneficie de l'attention
de l'historiographie de l'entre-deux-guerres et recente. Pour comprendre son oeuvre
on a considere necessaire l'etJude mintieuse de certains aspects concernant la cap
tation des oeuvres de l'Antiquite et de la Renaissance par Olahus. Pour mettre
en evidence ces aspects on a profite des determinations exactes de l'historiographie
contemporaine, dues aux historiens Armbruster Adolf, Holban Maria, Teodor Pom
piliu, Albu Corneliu, Sante Gracciotti. Eu meme temps on a fait remarquer la
presence des influences ayant comme principal element l'analyse des oeuvres
"Athila", "Hungaria" et "Chronicon" en relevant les interferences de forme ou
les remaniements narratifs communs ou assimiles par Olahus de Eneas Silvius
Piccolomini Sabellicus, Callimachus, Iondanes, Ponfinius ou Thuroczi. On specific
a la fin que ces assimilations se sont integrees organiquement dans l'oeuvre de
notre humaniste par une elaboration creatrice, dans une conception unitaire.

ASPECTE ALE GENEZEI ŞI INCEPUTURILE STATULUI FEUDAL
ŢARA ROMANEASCA REFLECTATE IN OPERA LUI C. D. ARICESCU
NATALIA Luca şi DANIL Luca

Intemeierea statelor feudale româneşti, cum este definit momentul
final al unui proces evolutiv, marcat printr-un salt calitativ sub aspect
economic, sodal, demografic, evident prin definitivarea organizării po
litice, a suscitat interesul constant al isto:ciografiei Tomâneşti. S-au con
sacrat studii .problemei menţionate, încă din perioada analelor şi cro
nicLlor aj ungind pînă in epoca noastră. Lucrarea îşi propune să dezbată
un moment în vastul peisaj istoriografic divers şi contradictoriu dedicat
genezei statelOT feudale Tomân�ti. Am optat pentru Aricescu, intrucit
este un autor mai puţin ctmoscut, iar in materialul pe care 11 oferă de
ţine suficiente aspecte interesante. Conturind fizionomia Jstoricului Ari
cescu, se poate afirma că se încadrează în generaţia i·storicilor paşop
tişti, influenţat şi marcat de aceştia, în special de Bălcescu, conferă
scrisului său o notă ·romantică •Pf'in conţinut şi dezbateTe, cît .şi prin
retorismul formei. Preocupări'le sale în studiul istoriei de-a dirijat spre
perioada contemporană, apropiată lui, realizînd o utilă culegere de do
cumente şi o monog�rafie, consacrată revoluţiei de la 1 82 1 .
In creaţia s a depistăm aplecarea spre începuturJle evului mediu, prin
lucrarea monografică care prezintă istoria Cimpulungului, ca prima
" reşedinţă a României14• Valoarea operei sale istorice apare grevată de
insuficienţe informaţionale, fireşti în stadiurl respectiv, de ponderea ele
mentului subiectiv, care-1 duce la concluzii .forţate sau la atitudini păr
tinitoare. Anali�nd viziunea istoricului Aricescu asupra genezei sta
tului Ţara Românească, precizăm că se încadrează in modul de dezba
tere caracteristic secolului al XIX-lea, privind stabilirea coor1donatelor
întemeierii ţăiri•lor române.
Pentru a-l inţelege :pe Arr'icescu, a-l incadra am considerat necesar
o scurtă trecere [n revistă a opiniilor numeroase, exprimate in privinţa
originilor şi formării statelor feudale. După cum este fi.Jresc istoria fie
cărui popor îşi găseşte o matrice şi un punct temporal iniţial. de unde
se derulează firul celorlalte evenimente.
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Cronicarii au stabilit existenţa unui descălecat de fa Hîm şi a unui
al doilea descălecat care coincide cu formarea statelor feudale de sine
stătătoare. Teoria descă!lecatului şi-a păstrat valabilitatea pe parcursul
evului mediu pînă Ja 1 848, intr-o perioadă definită de Ştefan Ştefă
nescu, de lipsă a analizei fenomenuhli 1• Dacă teoria descălecatului a
fost pusă sumar în discuţie de Bălcescu şi Kogălniceanu, ulterior este
reluată, B . P. Ha�eu î ntr-o dezbatere mai amplă, infirmă teza, des
chizînd o polemică cu Xenopol, susţinător al teoriei, amintite, etiche
tîndu-1 ca "ultraconservator în ştiinţă".
Dim.Hrie Onciul care şi-a legat numele de cercetarea originilor prin
cipate1or române, a supus unei analize serioase problema. Respinge
"Descălecatul Ţării HomâneşW', ·considerind valabile ştirile cronicarilor
despre descălecarca Moldovei.
·

In perioada interbelică Gh. Brătianu, reia teza descălecatului fără
a găsi suficienţl adepţi. Cercetarea perioadei face obiectul studiilor isto
riciJor Ştefan Pascu, Barbu Cîm.pina, C. Cihodaru, Ş tefan Olteanu sau
Ştefan Ştefănescu. Fără a insista, menţionăm că aceştia consi deră fe
nomenul intemeierii statelor feudale ca rezultatul unui îndelungat pro
ces de dezvoltare economică, de formare a unei clase sociale stăpîni
toare de pămin t. Diferenţierile sociale, cristalizarea relaţiilor feudale,
în condiţiile unei relative prosperităţi, necesitau existenţa unor institu
ţii coercitlrve şi mai ales de apărare într-o oonjunctură externă favora
bilă datorată bulversărilor în hanatele tătărăşti. Nu se exclude în schimb
existenţa unui spor de populaţie transilvăneană, explicabil in condiţiile
exercitării unor presiuni social-politice din partea regalităţii şi nobilimii
maghiare.
Climatul istoriografic al secolului al XIX-lea se impune prin crea
rea şcolii nuţionale de istorie, magistral prefaţată de Cantemir, cori!feii
şcolii Ardelene, chiar grecii Dionisie Fotino şi DaniH Philipide, care
acordă atenţie unui areal înglobat în hotarele vechii Dacii, care se voia
România vii toare, fundamentind pe baze etnice, lingvistice, filologice
şi prin tăria argumentului istoric, imperativele politice ale unităţii şi
neatîrnării, punind concomitent în discuţie probleme majore vizînd la
tinitatea limbii române, romantitatea, continuitatea. Ponderea cercetăr i i +
istorice cunoaşte o deplasare după primele două decenii ale secolului
al XIX-lea spre Ţara Românească şi Moldova ilustrată concludent prin
prezenţa lui Bălcescu şi Kogălniceanu .cărora le datează mult şi C. D.
Aricescu.
Investigind opiniile formulate de AI'icescu în problema descăleca
tului ŢăTii Româneşrt i, considerăm necesar să .prezentăm date referi
toare •la construcţia acestuia, •la izvOBI'ele utilizate, din care şi-a extras
materialul şi .pe baza cărora şi-a form.rulat concluziile. Pdvind in ansam
blu opera istorică creată de Aricescu se poate observa prezenţa izvoa
relor sarise {documente, hrisoave, diplome) găsindu-se :in materialele
studiate. Diplomele domneşti ale Cîmpulungului (hrisoavele moşnenHor
t Ştefan' Ştefănescu, Intemeierea Ţării Româneşti şi a Moldovei. Tradiţia des
călecatului din Transilvania, în Studii şi articole de istorie, XVII, 1972, p. 91.

Inceputurile statului feudal Ţ. Rom. în opera lui C. D. Aricescu

237

cîmpulungeni), Condicile mănăstirii catolice din Cîmpulung ; apar izvoare
epigrafice printre care inscripţiile cruciJor şi bisericilor, acordind credit
tradiţiei, inserînd episoade 11elatate de bătrînul Aninoşeanu. Integrarea
în operă a legendelor privind descălecatul afectează caracterul veridic
al acesteia prin faJbulaţia romanţioasă care le caracterizează.
Pozi,tiv de menţionat faptul că sint utilizate surse ale şcolii istorice
naţionale indicind în prefaţa sa "Istoria R omânhlor" de Petru Maior,
sau luorarrea lui August Treboniu Laurian, făcînd referiri şi la Can
temir. C oncomitent, denotă o bună 'CUnoru;; tere a unor autori străini,
fapt evidenţiat prin citarea eruditului Gibbon. Edificatoare pentru ca
racterizarea rfacturii operei sale apare şi afirmaţia prin care se indică
�a adept al concepţiei şi stNului istoric .promovat de Bălcescu, în care
se conferă istoriei o funcţionalitate combativă şi pragmatică, dorinţă
a realizării dezideratelor sociale. "A nu se ocupa istoricul numai de
oare care persoane privilegiate ; ci a arăta poporuJui român cu insti
tuţiile sentimentele şi obiceiurile lui in deosebite ·vremi" 2•
Epoca vizionarilor specid'ică pru;;optismului şi-a pus amprenta asupra
istoricu�ui Aricescu. Găsim nu odată comparaţii , pornind d e la epoca
medievală ,la timpurile moderne, cu puternice accente de critică so
cială. Discutînd î ntemeierea statului feudal Ţara Românească, porneşte
de la naraţiunea care-1 prezintă pe Radu Negru sau Negru Vodă,
ca fondator al ţărrii. Afiilma,ţ iile şi le ediifică bazindu-se pe cronici, sau
inscripţiile existente la diferite biserici. !n procesul de formare al sta
tului ,feuda'l con:stderă că un rol important 1-a aV'l.lt intensa activitate
economică şi politică din această zonă. RuineJe romane de la Jidava sau
Jidova, corelate cu detaliile furnizate de Laurian, vorbesc de o existenţă
a unei cetăţi pe care, o identifică cu Romula. Firesc că exagerarea
este evidentă, mai ales cind încearcă să demonstreze că această cetate
de la poalele Carpaţilor, a avut un rol similar cu ,al Craiovei faţă de
Bucureşti, dacă raportează Jidava la Sarmizegetusa. Conchide că Jidava
rămîne o cetate dacică, colonizată uHerior de romani.
Controversatei perioade a secolelor prefeudale ii consacră un spa
ţiu impodan,t incercind să surprindă evoluţia procesului care a făcut
posibilă formarea statelor feudale. Interesant e faptul că intuitiv nu
admite un gol de popuLaţie în spaţiul etnogenezei româneşti, vorbind
doar de o reti'agere temporară în locuri mai ferite, de unde ulterior
au coborît in cîmpie. Informaţia şi-o edifică citind şi discursul rostit de
Kogălniceanu [a deschiderea cursului de Istorie Naţională. Continuind
prezentarea perioadei de tranziţie a secolelor III-X î.e.n. ajunge la con
duzii viabile. Pledind pentru prezenţa continuă a populaţiei autohtone,
formulează teza potrivit căreia ţăranii şi păturile sărace preferau "dom
nia străină pribegiei", fundamentîndu-şi afirmaţia şi prin citarea en
glezului Gibbon. Consemnează readucerea unei părţi a terr-itoriului fostei
provincii Dacia Romană sub autorritatea imperia'lă in �timpul împăraţi
lor Constantin cel Mare şi Valente (Valens) sec. IV e.n. Ţinem să men2

C. D. Aricescu, Istoria Cîmpulungului - Prima reşedinţă a Rom4niei, Bucu

reşti, '1855.
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ţionăm că prezenţa unor teritorii ale ex-provinciei Dacia sub stăpînirea
romană în secolul IV constituie şi în istoriogtrafia actuală un argument
de bază în infirmarea retragerii totale aureliene. Populaţia :rămasă,
cunoaşte in noile condiţii o adaptare în domeniile organizării social
politice.
Pornind de la opinia emisă de Petru Maior, în ,.Istoria pentru în
ceputtrl români•l or în Dacia" 3, certifică şi susţine existenţa unor mici
formaţiuni pe care le numeşte "ducate" sau ,.capitanate". Pei'Shstenţa
şi unor astfel de .formaţiuni este plauzibi•l ă, atestată într-un sens şi
prin prezenţa pînă tîrzilll a ţărilor românel'jti din depresiunile intra
montane. Dacă în reconstituirea unei epoci lipsite de izvoarele scrise,
re�eşte parţial să ajungă la raţionamente valaJbile, pe baze logice şi
prin analiza unor rformaţiuni sociale ancestrale de genul uniunilor de
obşti, şi dacă în acest sens cond uziile formulate s-au confirmat, asis
tăm la un fenomen interesant de creare a istoriei, datorat mai ales
carenţelor informaţionale. Se observă transpunerea unor fenomene ca
racteristice Europei Occidetale. Ne referim la afirmaţia potrivit căreia
o parte a !fostelor or� sau instituţii romane s-au conservat şi după
secolul al IV-'lea : ,.Aceste instituţii romane răspîndi·te pe toată supra
faţa Imperiului Roman, prin urmare a Galiilor şi a Daciilor fură res
pectate de bwbari şi regi în Franţa şi în România... " PopulaţiHe migra
toare au respectat organizarea autohtonilor, interesate în perceperea ve
niturilor. Creind imaginea unui teritoriu in care consemnează prezenţa
unor centre urbane, comHe o eroare. Constată o continuitate instituţio
nală potrivit cărora "comunele medievale nu erau decît nişte municipii
modificate d.e spiritul legii" 4.
Imediat după cucea-kea romană unele centre au fost locuite sporadic,
însă părăsite in secolele următoare. Vorbind despre existenţa intre anii
600-1200, a unor ,.comune" aşezate in special la poalele CarpaţHor
printre care şi Romula, pe care gr�it o localizează, identificind-o cu
Jidava aduce în sprijin argumentul cantemirian a l republicilor· Tighe
ciului, Putnei, Vrrancei ajungînd la o coillfuzie. Dacă Dimitrie Cantemir
definea prin termenul ,.republică" uniunile de obşti, Aricescu vede in
organizarea Ro mulei ca federaţie tipul caracteristic al unei republi�
antice. Continuîndu-şi raţionamentul subliniază că Romula identificată
cu Jidava, a fost între anii 600-1 200, capitală a "României Mari", sau
cel puţin a unui teritoriu mai mic cuprinzînd judeţele contemporane lui,
Argeş, Muscel, Dimboviţa. Privind guvernarea Romulei, o socoteşte au
tonomă, după ce s-a schimbat din municipiu in comună. Evident că
raţionamentul şi terminologia corespund realităţii istorice. Existenţa unor
formaţiuni politice organizate, pentru secolele XI-XIII ale perioadei este
posibilă, discutată sau relierfată documentar.
Inainte de a comenta modul in care se pronunţă asupra descăleca
tului, vom evidenţia prezentarea �realităţilor demografice, fundamentale
ale organizării politice. Sursele documentare indică prezenţa românilor
3
4

Op. cit., pg. 23.
Ibidem, p. 28.
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alături de migratori, atît [n exteriorul cît şi î n interiorul arcului car
patic, la venirea ungurilor ia 884 (corect 895) pe teritoriul fostei Dacii,
care se nwnea "PaţinachiaL', dator ită pecenegilor. Argumentea!Ză .pre
zenţa românilor prin patronimice, care au aparţinut unor conducători,
trecînd la extinderea lor asupra unor mase de populaţii, astfel că dacii
din Dacia Orientală (Moldova) se numeau "YoaniLL, din care ulterior a
rezultat numele de Bogdani, aceia din Dacia A<UStrală (România) se
nwneau Bucuri, iar cei din Dacia Centrală (T�ransitlvania) se nwneau
Iuliu sau Gelu.

Chiar dacă exag ereaz ă în acest sens, valoroasă rămîne ideea sublinierii
continuităţii românilor în teritoriu. Pe de altă .parte descălecatul din
TransiJ.vania, işi îngustează sfera de aplicare, prin aceea că exista în
Muntenia o populaţie sedentară, organizată instituţional, fapt relevat
şi de numeroasele formaţiuni .prestatale, astfel că optează şi descrie fe
nomenul oa un moment final, al organizării s tatale prin preluarea pu
terii de către legendarul Negru-vodă sau Radu-Negru.
Ce este interesant la Aricescu, că pornind de rla tradiţia descăleca
tului realizează o :genealogie fabuloasă cu ascendenţe patriciene, depis
tîndu-se la el concepţional o retardare şi rămîne sub influenţa unei mo
dalităţi de elaborare medievale. Se relevă existenţa a două familii
domnitoare înrudite intre ele, a NegrHor şi a Basarabilor. Basarabii, [şi
găsesc strămoşii printre rfamHiile ves·tite ale Romei, care au repurtat
victorii celebre în Arabia de Jos (Bassa-Aa-abia). Au colonizat o peri
oadă Dacia, ca după retragerea în secolul III să revină dn secolul al
IV-lea. Pe strămoşul familiei Negrilor îi i dentifică intr-un general ro

man, Nigeru.
Pornind de la elementele furnizate de iJ.e gendarra intemeiere a Ţării
Româneşti, potrivit cărora Negru Vodă a descins din Ţara Făgăraşului
prezintă acest teritoriu, insistînd asupra caracterului său !rOmânesc.
Popu1aţi·a de aici d�i de orig ine ;romană, afirmă că ar fi constituită din
tre creştinii persecutaţi în Roma. Conchide în final pe baza analizei
logice că nu a fost posi:bilă coloniza!r.ea unei "ţări" a unui teritoriu de
dimensiunile Făgăraşului, să populeze Ţara Românească, aprobînd des
călecatul conducătorilor care au luat în stăpînire teritoriul sud-carpatic
de unde au provenit.
Am ;reliefat genealogia oreată acestei familii legendare, stabilită de
vremuri imemoriale, după Aricescu pe teritoriul Ţării Româneşti. Por
nind de la disputa în privinţa datei descălecatului subliniată de cro
nicari :în 1 290, infirmată de inscripţia mănăstiJrii Negru-Vodă din Cîrnpu
lung la 1215 îşi propune să clarifice neînţelegerea intrucit diferenţa
temporală ma!re exclude rposirbilitatea unei singure persoane 'in cele două
momente 1215 şi 1 290. Ajunge la �oncluzia că au existat două persona
lităţi cu acelaşi nume, tată şi fiu, Radu Negru I şi Radu Negru al II-lea, care
s-a refugiat în preajma inrvaziei tătare in Făgăraş, iar peste cinci de
cenii fiul său din motirve datorate disputei intervenite între Negru-Vodă
şi nobilimea maghiară, iar pe de ·altă parte "pericolul turcesc", gravă
eroare a autorului, decide să reia in stăpînire scaunul din Cîmpulung.
Desarie lupta de sub zidocile Jidavei cu ,tătarii amintind sprijinul pri-
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mit de la "banul" Craiovei vrea să indice existenţa unor formaţiuni
politice româneşti, Aricescu comiote din nou greşeal,a să substituie insti
tuţiile perioadei cu unele mult ma i tîrzii .

Domnia Jui Negru-Vodă este consi derată ca o mare epocă refor
matoare, transpunind imperativele momentului �optist unei epoci struc
tural difer ite . "El dă Ţărei o constituiţi e colectivă. D0111n
1 ul era alesul
de Adunarea Genera lă a României care reprezenta toate clasele, toate
interesele, toate profesiunHe societăţii de J.a Vlădică rpină rla opincă. . . "
Utilizarea unor termeni cum ar fi " cons tituţie " pentru inceputu l evului
mediu constituie o mare exagerare.
In privinţa desd.lecatului, Aricescu, porn�te de la tradiţie bazată
pe -legendă, acordind credit acesteia. Tratarea problemei corespunde ni
velului istoriografic al secolului al XIX...J e a.
Cu toate că Aricescu, nu elucidează aspectele puse în discuţie, pri
vind întemeierea statelor feudale româneşti, considerăm meritorie pre
ocuparea rpentru perioada prefeudală, prin evoluţia căreia a încercat să
explice geneza.

Prin ·prezenta lucrare conturăm un aspect al problernaticii istoriei
asupra căreia s-a nplecat. Cu plusurHe şi cu minusur i le sale activita-tea
istoriograficA u lu i Aricescu constituie un moment al istoriei ;romantice.
Erorile �i exagerările care-1 caracterizează, sînt datorate unui studiu
limitat de d ezvoltare a ştiinţei istorice, dar sînt poate scuzabile, dacă
ne gtndlm, cA-l acordă istoriei o funcţi onalitate pragmatică pusă in slujba
idealurilor sociale şi naţionale ale epocii sale.
•

ASPECTS DE LA GENEsE ET DES ORIGINES DE L'ETAT FEoDAL LE PAYS
ROUMAIN REFLECHIES DANS L'OEUVRE DE C. D. ARICESCU

Le travall debat des aspects !ies a l'activi te de l'historien C. D. Aricescu.
Du polnt de vue historique, il s'integ re parmi les historiens romantiques du
XIX-e siecle, marque par Bălcescu et Kogălniceanu. Il s'est consacre les preoccu
patlons â la revolution de 1821, a la collection des documents ou a l'elaborati on
des monographles. Dans "L'Histoire de Cimpulung - Le premier chef - lieu de
la Roumant e" ou decouvrit de larges espaces concernant le genese du Pays Rou
matn. Le p robleme de la fondation (constitution) des etats roumains a suscite un
inter�t constant de notre historiographie jusqu'a l'epoque contemporai.ne. Dans
son analyse il prend pour poi-nt de depart la "theorie de la fondation" ajoutant
foi a la personnalite du legendaire Radu Negru. C'est positif le fait d'avoir sou
tenu la contlnulte des Roumains sur le territoire Carpato-danubien. Son debat
est greve par l'insuffisance des informations de l'epoque, par des erreurs qui lui
appartiennent. Ou assiste quelque fois a un processus de creation de l'histoire
en conferant a certai ns evenements des valences interpretatives bien differentes
du sens reei ou en transponant d'une maniere mecanique des institutions qui
caracterlsent l'epoque moderne dans l'epoque medievale (le Moyen Age) .
Son oeuvre constitue un moment dans le processus de cristaillisation de l'his
toriographie roumaine moderne.

DOUA DOCUMENTE FEUDALE DIN COLECŢIA MUZEALA
SATEASCA DIN COMUNA COTEŞTI {JUD. VRANCEA)
Lelia PAVEL

Pe teritoriul judeţului Vrancea, sub îndrumarea directă a colecti
vului muzeului ,judeţean, au fost organizate colecţii muzeale săteşti, care
tezaurizează numeroase măTturii legate de istoria locală. Cele mai multe,
create in mediul rural pun la dispoziţia vizitatorului un !bogat material
etnografic şi de artă populară, cu multe elemente particulare, specifice
epocii, şi zonei tin care au fost create, material ce ilustrează in modul
cel mai veridic viaţa de zi cu zi a oameni'lor, ocupaţiile, obiceiurile, daT
mai ales gustul pentru frumos al acestora.
ln alte colecţii, alături de acest bogat material etnografic, stau obi
ecte ce vin de peste miJenii sau veacuri să demonstreze că teritoriul
respectiv a fQSit Jocuit din timpuri străvechi, că viaţa şi-.a continuat cUJrsul
neîntrerupt pe aceste -locuri. IntHnim aşadar obiecte de categorii dife
dte : arheologice, numismatice, tipărituri şi alte valori documenwe.
Deosebit de interesante sînt documentele feudale prin intermediul
cărora facem cunoştinţă cu nume de localităţi şi persoane, cu viaţa eco
nomica-socială şi �relaţiile sociale din perioada Ja care se :referă docu
mentul, pentTU ţinutul Vrancea.
Colecţia muzeală sătească din comuna Coteşti j udeţul Vl1"8.ncea,
posedă un numă.ri de 33 de documente, datînd din secolele al XVIII
şi al XIX-lea, unele originale, altele copii făcute la cererea celor ce
le-au solicitat judecătoriei Putna. Din prima categorie lfac parte docu
mentele care se referă la danii şi schimburi de proprietăţi.
In materialul de faţă vom prezenta două dintre acestea şi anume
două zapisuri.

Primul este un zapis de danie, datat 1 753 (7261) mai 22, prin care
o anume Safta Căpăţănoaie face danie Mitropoliei din Iaşi patru po
goane de vie din Odobeşti impreună cu casa, crama şi cele necesare

lucrului la vie. Dania ·a fost făcută "inaintea domnitorului Constantin
Mihail Cehan Raooviţă şi a tot sănatului" - se consemnează în finalul
documentului.

Lelia Pavel
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Documentul este original, scris pe hîrtie cu cerneală neagră, în
limba română, caractere chirilice, avînd dimensiunile de 37,7 X 26,2 cm.
Zapisul este bine conservat.
Al doilea document, pe care îl prezentăm, datat 1 786 octombrie 20,
se rreferă la amanetul unei dughene din "tărgul Focşani" a cumătrului
lui Alexandru Stamatin. Zapisul este original, scris pe h1rtie cu cer
neală neagră, în Hmba română, carractere chirilice, avînd dimensiunile
de 3 1 , 7 X 22,5 cm. Este bine păstrat.
Documentele le vom prezenta în transcriere şi traducere, î mpreună
cu fotocopiile lor.
-

1

-

1 753 (72 6 1) mai 22. Zapisul Saftei Căpăţănoae pentru viile din Odo
beşti făcute danie Mitropoliei.

TRADUCERE
Adecă eu Safta Căpăţănoae fămeaia ,răposatului Ştefan Căpăţănă Cupec.
Adeverem cu acestu zapis al mieu, precum de nimeni silită, nici asu
prită ce de a mea bună voe, am dat danie sfintii mitropolii = 4= po
goane de vie făr ocirtă, ·ce săntu la Odobeşti pe uliţa Cimii, cu tot locul
lor, cu cramă, cu casă, cu = 11 = căzi,
2
dubeară, şi cu alte
vase ce săntu trebuitoare pentru treaba viilor, care vii şi mie mi-au
fostu rămase de la bărbatul mieu mai sus amintit Ştefan Căpăţănă, fiind
făcute dinpreună, însă aceste vii mai denainte vreme l e-am fostu dată gine
relui mieu Vnsăle Braşovanul ţăindu-mi o nepoată de sor anume Safta,
cu ltocmală ca aceasta, adecă în cătă vreme voi avea eu viaţă şi voi
trăi, el să mă sprijinască în casa lui şi să-mi poarte de grij, păzindu-mi
şi cinstea ca unii maice şi după moartea mea încă şi să mă grijască cu
toate cea-le obicinuite păn la anul ca pe o maică, dăndu-mi şi scrisoare
la măna mea. Care el mai .pe urmă de acea tocmală ce-au avut cu mine
nu s-au ţinut, de îndată au început .a mă ocără şi a mă hajocori in multe
rînduri, cu multe ocări necuvioas şi nesuferite, păn la cea după urmă
şi din casa-mi abră m-au dat. Deci văzând eu că î ncă ,trăind am atăta
ocară şi necinste de 1a dănsul, socotit-am dar că şi după moartea mea,
nici o pomenire sau grij sufletului meu de la dănsul nu va avea, pentru
aceia şi eu inaintea divanului mării sale Constantin Vodă Raooviţă am
stricat dania mea cea dentăi, şi toate alte cî.te i-am dat de la mine i-am
lăsat, iar aceste 4 pogoane de vie făr ocirtă de la dănsul le-am luat şi
le-am dat sfintii Mitropolii precum mai sus arată, pentru pomenirea
sufletului mieu şi a bărbatului. Iară de s-ar scula cinevaş ori din nea
mul bărbatului mieu, ori din neamul mieu să strice dania aceasta; care
de a mea voe am făcut-o sfintii MHropolii, un:ii ca aceia să fie blăstă
maţi de domnul dumnăzău IŞi de prea curata maica sfinţii sale şi de
toţi sfinţii. Dar şi sfinţia sa, pă·rintele mitropolitul ţării carele ar fi
după vremi, să fie ostenitoriu la moartea mea să mă prohodească, aşij=

=
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derea de 9 zăle, de 40 zăle, di giumătate de an şi de un an tot părin
tele mitropolitul să fie ostenitor a sluji sfănta liturghie pentru pome
nirea s ufletului mieu şi a bărbatului, scriindu numele noastre la po
melnicul Sfintii Mitropolii.
Dreptu aceia am dat acestu adevărat zapis al mieu de danie la
Sfănta Mitropolie .şi această danie a m făcut-o înaintea mării sale prea
inălţatului domnului nostru Constantin Mihail Cehan Răcoviţă voevoda
şi a tot sănatului mării sale, pre care danie sfinţia sa părintele mitro
politul să aibă a-şi face şi ispisoc domnescu. Pentru mai adevărata cre
dinţă neavînd pecete am pus deagetul mai gios.
Leat 7261 mai 22
Eu Sajta Căpăţănoae
Şi eu Iordache logofăt Sfintii
Mitropolii am scris acestu zapis cu zăsa
Saftii. Zapisul Căpăţinoae pentru viile ce-au
dat cfanie Mitropoliei la O dobeşti 7261 mai 22.
.

- 2 -

1 786 octombrie 20. Zapisul cumătrului lui Al exad r u Stamatin pentru o
amanet pentru suma de 600 d e lei, pentru trei ani şi j umătate.

dugheană

TRADUCERE
Adecă e u Al exandru sin Stnmatin Cl ucer adeverem cu acestu zapis la
dum nealui cumătrului Iordache s:n Ioniţă Diacu precum să să ştie
că la leat 1 784 noemvrie 23 m - a m fostu îndatorit eu de la dumnealui
m ăna
ru

patru sute de lei cu dobăndă din zăce unsprezăce şi giumătate, dar
pus d umnealui şi amanet o dugheană din tă.rgul din Focşeni
ce e s t e alăture cu altă dugheană a dumnealui ce o are cumpă,r ătură de
b scru-me Maria Copcioc. Dar tocmeala ne-au fostu ca să ţie acel ama
r e t doi ani de zile şi atuncea să-i dau banii cu dobănda lor, şi să-mi
eu zapisul amanetului, îns�i chiri-a dughenii de 1a 23 a ,l ui neoemvrie anul
84 şi păn l.a anul viitor păn ,]a zi întîi a lu i avgustu să fie chiria tot
a me, dar de aco:i e inainte şi păn la plinire vadelii banilor să e dum
nealui chiria şi cînd banii o lua să �e socotească in dobănda banilor
Deci a c um văzăndu eu că s-au apropiet vadeao banilor şi neavîndu ca
să-i dau banii şi să-m eu amanetul m-am socotit cu dumnealui pentru
d c .blndă care trecăndu la mijloc un an şi unsprezăce luni s-au făcut
dobănda 1 1 5 l ei 1şi scăzăndu-să chiria ce au luat dumnealui curnătru
i n tr...: u n an 32 lei 'rămăne dreaptă dobăndă 83 l e i şi cu 400 lei co tete.le
ii fac 483 :ei, a cum m-am mai rugat de dumnealui de meu dat 1 1 7 lei
de s -au făcut şăs sute de l ei şi iarăş am pus dumnealui amanet tăt acea
dugheană întru an şi g i um ătate şi banii cu dobăndă tij din zăce unspre
z<ice şi g iu m ă t a te, dar tănplăndu-să la aceia vreme ca să nu-i dau banii
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să fie dumnealui volnic a merge la divan cu acestu zapis al meu şi aş
face întăritură dupe hotărâre ponturHor şi pentTu credinţa am iscălit :
1786 octombrie 20.
Alexandru Stamatin

DEUX DOCUMENTS MOYENAGEUX DE LA COLECTION
VI LLAGEUSE - COTEŞTI, LA R�GION VRANCEA

RESUME
Ce material presente deux documents moyenâgeux en apartenant de la colec
tion museelle villageuse, riche en reliques de la culture materie.lle developpemente
dans cette rl!glon vinograde.
Parml les 33 documents de l a colection, ceux presentes par l'auteur se refe
rent au donatlon ou aux changements de proprietes.
Le prl!mler, le zapis de donation date en 1753 mai, 22, consemne la donation
faite ver� la Mitropolie de Iassy avec de vignoble d'Odobeşti ; le deuxieme, date
1786 octobrc 20, specifie le gage de la boutique de Focşani.
On connait ainsi avec des noms des localites et person.nes avec quelques
aspects de la vie economique-sociale de la periode dont se referent les documents
de la cont ree Vrancea.

1 753 (726 1 ) mai 22. Zapisul Saftei Căpăţănoae pentru viile din Odobeşli
făcute d a n i e Mitropoliei.
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1 786 octombrie 20. Zapisul cumătrului l u i Alexandru Stamatin pentru
o dugheană amanet pentru sum a d e 600 de lei, pentru trei a ni şi j u 
mătate.
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INSEMNAHI PE CARTEA VECHE ROMÂNEASCĂ
DIN PATRIMONIUL JUDEŢULUI BRAILA
Ionel CINDEA
"Ştiinţa şi învăţătura cărţilor, mai
preţioase cîştiguri..." Psaltirea, Iaşi,
1817, ultima filă albă.

Unice în felul lor, însemnă·rile de pe cartea veche românească se
numără printre sursele narative deosebit de pre.ţioase ale istoriei pa

triei. De aceea, de-a lungul timpului numeroşi cercetători le-au acordat
atenţie deosebită 1, iar în ultimul timp (1972), un colectiv restrîns din
cadrul Institutului de istorie Nicolae Iorga a �:eluat activHatea, mai
de mult începută, a culegerii acestor însemnări, in vede.rea publică
rii lor 2.
o

Publicarea acestor însemnări într-un corpus, cît şi criteriul de edi
tare, vor urma probabil linia deschisă de celelalte colecţii de izvoare
ale istoriei pa•triei, adică serii pe provinciile istorice 3• ·In cadrul aces
tora - credem noi - s-ar putea urma şi .alte subdivizuni, cum ar fi
judeţele, şi aceasta este cu atit mai firesc cu cît în cadrul acestora se
va realiza aproape simultan o repertoriere a cărţii vechi româneşti şi
străine, purtătoare a acestor însemnări.
Transcrierea textelor chirilice v-a utiliza metoda folosită de istorici
(ce-a fonetică - i ntoopretativă), iar însemnările în limbile slavă, latină
-.au greacă se vor publica în mod criti c 4.
In cele ce urmează, vom încerca prin intermediul cîtorva însemnări
de pe filele unor cărţi vechi din patrimoniul judeţului nostru, sau aflate
in alte depozite, să subliniem odată în plus importanţa acestora.
Relatarea unor evenimente politice cum sint : războiul austro-:ruso
turc din 1789, pribegia lui Alexandru Ispilanti in Ardeal, Rusia şi re1 Pentru insemnările pe cartea veche românească din judeţul Brăila vezi :
N. Iorga, Insemnări de pe căTţile vechii biserici a Sf. AThangheli din BTăila în :
Analele Brăilei, an II, nr. 2, 1930, p. 3-10.
2 Aurora Ilieş, lnsemnăTi de pe caTtea
teriale de istorie medie, vol. VI, 1973, p. 349.

3

Ibidem.

4 Ibidem.
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venirea în ţările române, la începu t ul �războiului rus a -turc d in, 1 8061 8 12 , ecoul revol uţi ei lui Tudor Vlad�mirescu şi al răscoalei eteriştilor,
războiul !'Uso�turc din 1 828, trecerea lui Alexandru Ioan Cuza prin
Buz ău în drum spre Bucureşti. după alegerea sa ca domn al Pri nci pa
telor Unite, deşi nu aduc de f ie care dată ·lucruri inedite, fac cel puţin
dovada dorinţei de păstrare în conş t iinţa poporului, peste veacuri , a
acestora.
Cele mai multe dintre însemnări se referă [nsă la circulaţia cărţii,
preţul acestora, modul de proourare, felul în car e se moştenesc precum
şi l a grija pentru p ăst r area l o r ( leg a r ea c ă rţ i l or) . Aceste aspecte aduc
me re u in a i e nţie blestemul, folos i t î n:că din veacul al-XIV-1ea in can
ceJ.aria dom nitori l or noştri, r eprezentînd unicul mod în care cineva
credea că işi poate impune vo i nţa peste vreme, in li psa unei legislaţii .
care să •reR lcmenteze raporturile acestora. Nu lipsesc însă aspecte ale '
vieţii culturale. Deosebit de însemnată ne apare astfel, însemnarea din ·
1 3 octombrie 1 3:�3, de pe Trlodul bi·s eriei i din Cuza Vodă, comuna S tăn
cuţa, in cari! autorul ei .a:'ată că "a î nvăţat carte românească de la Andrei
�:n Creţu ot Ul mu''\ la P a li ·,·anu, î ntre 1 831-1833. Dacă la Ulmu în
1 796 exlstn o şcoală \
' ne putem gindi at unci, la faptul că m ăc ar unii
din cel care au i ;wăţa t aco�o. la dndul lor au învăţat pe al ţii , in alte
sute a:e judcţu!ui, cum pc:r să a rate rîndurile aminUte (vez i nr. 30).
Sint re le vate de asemenea obiceiuri cum ar fi c orespon de nţa prin
răvaşe i n t re ş t iutorii de carte din acele vremuri, în care hîrtia era des-·
LUl de s c u m p ă �i r a ră . î n-tî lnim, de puţine ori e drept, şi crîmpeie de
poezie populară sau proverbe şi maxime, acestea din urmă, de cele mai j
multe ori l ua le din Vechiul Te stament.
In s firşit, dar nu în ultimul rind, cataclismele (cutremure, epidemii, 1
căderi de grindină), sau ecli psele, ie rnile neobi ş nui t de calde, anii sece- �
toşi, sint in mod f�ecv.e nt însemnate pentru ca viitorul să cunoască greu
tăţile prin eare strămoşii au trecut.
t\dnpt1n d sfatul lui Seneca privitor la modul de a citi o carte, se
poate spune şi despre -lectura aces tor însemnări că, "citind puţin ş i
bine, redtitc cu băgare de seamă şi meditate cu î ncetul " , ele pot uneori
,,!';A J u m i n l'zc mintea mai mult decît mii de cărţi..." 6•
1.
SA

- 1 763, Ploieşti

să ştie că aici am s cris eu Apostol l o.g ofă t sî n ră posatul lui

preot un u me chiar popa Petre, ce au fost protopop j udeţ[ului) Prahova.
Şi am scri'S cînd am venit de la Bucureşti fiindcă mersesem cu dum
nealor cămăraş ot Ocna Slănicului, încă fiind eu fecior al dumnealor la
ocnă. Şi venind eu aici in Ploieşti am scris ca să ştie că la acest an,
la :eat 1 763, in domnia m ării sale Io Constandin Nicolae voevod au fos t
vremea iernii îns uşi ca şi vara, nici zăpadă, nici ploaie, nici alte furtuni
reale, fă ră numai la începutul lunilor cîte o zi şi două vînd şi pu ţin tică
s Radu Perianu, O şcoală primară in judeţul Brăi!G
Istorică Română, XVI, 1 946, p. 282-284.
6 N. Iorga, op. cit., p. 6, (Didahile, Iaşi, 1837).
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zăpadă şi apoi iar să :făcea vremea tocmai ca vara. Şi tot într-acest an ·
la decembrie au scos măria sa seneturile şi apoi la ghenarie au scos
a j utorinţa şi la februarie la început au scos văcăritul în ţară, însă de
vi te po tale.rl. .. : apo•i şi fumăritul. Şi se grămădise toate odată şi era
la toată ţara va i .
Biblioteca j udeţeană Brăila, Cazanie, Buc., 1 742, f. 12.
·

2. - 1 77 4, B răi l a
eu

+ Şi cine va răbda pînă şa s f î r şit să va mîntui.
popa Iordache protopop al B ră i lii 1 774.
Corn. Ch i s c ani , j d . Br. , T·riod, Buda, 1 8 16, f. 65.

Şi

am scris

3. - 1 782, •a1ugust 8, Fouşani.
Această sfîntă şi dumnezească carte ce să cheamă Ohtoih este
popii lui Gh e org h ; c s i n popi San du ot F ocşan i . Şi i-am dat-o popii
Murguleţ să să ţ i e cu dînsa la sfinta b i s e rică . August 8 zile 1 782.
Cotu L u n g c o rn S : � işteu, j d . B r . , O c to i h , Buc., 1 74:6, f. 372 v.

a

,

4.

-

1 783, Brăila

Să sJ ştie că ac e:,t sfint şi d u m n e z e es c Triod este al mieu a •l ui
popa Vasile sîn popa Dedul ot oraş. Şi o am cumpărat cu să mi fie
· p;·e învăţi.i turt mie şi c op i i l or m i e i . I�r ci ne s-ur i spiti ca să o fu re,
: j f i e afurisi � .şi legat de cei trei sute sfinţi părinţi oteţi. Acea am scris
c u să să ţie minte la leat 1783.
Corn. Stăncuţa, j d . B r . , Tri o d , Buc., 1 786, f. 6 v. - 10.
-

5. - 1 7 85, februarie 1 , Focşani
Aceste sfinte

cărţi ce să numesc dousprezece minee sîntu cum

părate de mine, ne vrednicu şi smeritu între pr.e oţi popa Mihai ot Foc
şani, de la b i s e r ica Sfîntu:ui Nicolae cel Vechiu de la jupîn Ioan Hoa
giul ot Focşani dr ept taler•l 40 ad e c ă patruzeci, şi le-am dăruit sfintii

biserici Sfîntului Neculaiu cel Vechiu în zi·lele mării sale prea inălţatului
domn Ioan Mihai Co n stan di n Suţu voievod, domnind în Bucureşti şi
î n zilele prea sfinţiei sale părintelui episcopului Cazma. Şi le-am dat
ca să mă pomenească dt vor fi cărţile. Iar de le va IÎnstreina cineva de
la această sfîntă bisearecă să fie supt blestemul sfintului Nicolae. Amin.
Leat 1 785 februarie 1 .
Lacu Rezi, corn. Insurăţei, � d . Br., Minei pe aprHie, Buc., 1 784,
f. 1-129.
6. - 1 7 9 1 , Focşani

La .leat 1 787 mai, au trecut pă •la Focşani la ţarig·rad un han
de la Crîmu şi după aceea au pornit oaste turcii cu Rusia.
La octomvrii al anului următor, au venit Bechir paşa cu oaste la
Focşani, în zilele lui Petre Mavrogheniie voievod şi au fost nelipsiţi
pînă la leat 1 789 iulii 20. Şi fiindcă era Neamţul intru ajutor Rusii, au
ieşit pă la vama Oituzului, pe Trotuşu �i pe de altă pade despre Siret
au ieşit moscaUi de s-au întîmpinat �i au lovit patru ordii turceşti. Una
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ce era la Vadu Turcului·, pă apa PutnH ; al doHea era alta la satu la
Prunculeasă tot pe apa Putnii ; al treile ordiie era la gura Putnii, la
Papuciasă şi una î n Fo<liani. Şi i-au izgonit cu bătaie pă toţi păn la
Bucureşti. Şi oaste Muscalului au trecut Si'I'etul îndărăt şi s-au aşezat
la Birlad şi la Tecuci în păm�ntul Moldovii şi au şe:lJut amîndoao armiile

pin la septembrie. Şi viind vizkul de la Brăilă cum mulţime de turci
nenumărată, cît şi alte oştiri tot turceşti de la Bucureşti, au eşit Neam

ţul şi Rusul la bătae 1a Tîrgul Cucului şi s-au bătut ,pină �-au infrint pă
turci. Insă din proniia lu Dumnezău, căci dedese ploaie trei zile şi tre i

nopţi şi cei mai mulţi s-au înnecat, unii in apa Rimnecului, a lţii în Lacul
Negru s-au Innoroit. Şi vrînd să treacă Buzău la Gurguieţi, unde le era
pod, acolo s-au innecat mai toţi, numa� cît au scăpat vizîrul şi cu pu

ţintică oaste la Brăilă. Şi după aceea s-au pornit n emţi i la Bucureşti
octomvrie 20, de i-au scos şi pă oaste care rămăsese in Bucureşti păn
i -au trecut Dunăre la Ruşciuc 7• Tom a postelnicel.

Biblioteca Academiei R.S.R., Cărţi vechi româneşti, nr. 6 1 S. 5,
Indreptarea Legii, Tî rgovişte, 1 652, fo aia a cincea albă de la sfîr
şit v.

7.

-

1804 aprilie 4

La această carle au ajutat şi chir + Chiriac cu 5 lei. Deci să
se pomenească ; şi Troi şi Istrate. Am scris eu popa Vasile_ P.roHavu 1804
aprilie 4. La cu Sărat, Corn. Gh iscan i , jd. Br., Penticostar, Buc., 1 800,

f, 1 albă de la i ncepu t .

8.

-

1806 decembrie 22

Să să şme de cind au prebegit Epilant voievod din Bucureşti
in Ţara Ungurească şi s-au dus in Ţara Moscalului şi pă urmă, al doilea,

au venit cu moscalii in Ţara Moldovii şi în Ţara Muntenească. Şi �a
văleat 1 806 dechiemvrii 22. Şi am scris eu popa Neculai, să să pome 

nească ori cine va cim .

Corn. Gropeni, jd. Br., Penticostar, Buc., 1 768, f. 74.

9.

-

1 807, Buzău

La 1807 fiind răzmiriţă, moscali cu turcii, aflîndu-se domn mă
riia sa Io Costandin Alexandru Ipsilant voievod, s-au intimplat de a u
ieşit turcii brăileni şi au venit la Buzău, unde au făcut mari stricăciuni

tăeri, robii, foc. Iar eu scăpînd din Episcopie cu nasul tăiat, am venit
pînă aici Ia P in .

Ilarion I ero diaconu s.

Bibl. Acad., Cărţi vechi româneşti, n'I'. 42 D 1, Evanghelie Invăţă

t oare Govora, 1 642, p. 156.
,

7 A. Ilieş, op. cit., p. 354-355.
A. Ilieş, op. cit., p. 356.

s
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10. - 1 8 1 0 decembrie 18, Tătaru
Acest Leturghier împreună cu 12 minee de lună, fiind ale mele
le-am hărăzit sfintei biserici din satul Tătarul, unde să prăznue.şte
hramul Sfintei Cuvioasei Paraschiva. 1 8 1 0 decembrie 18, Ioan G. logo
făt Tătăranu.
Corn. Măx�neni, jd. Br. , Liturghier, Sibiu, 1 809, f. titlu v.

1. - 1812
S ă să ştie c ă această carte este a părintelui Dobre. Ş i d e s-ar ispiti
cineva să o .fure să-1 găsească bubele lui Iov şi cutremurul, căci, şi
să .fie afurisi t şi anatimat d e sfinţii 3 1 8 părinţi de o să putrezească pia
tra, iar să putrezească, iară trupul lui să nu putrezească. Şi am scris
eu logofăt Ion sin Stoian Filote. Şi umbJa leatul 1 812, i proci.
Lacu Sărat, corn. Chiscani, jd. Br., Penticostar, Buc., 1 800, f. 75

1. - 1 8 1 2 octombrie 2, Brăila
Să să ştie de cînd s-au făcut pace turci cu muscali, eram in
tîrgu Brăilei, cîndu s-au cetit poblecaţiunea [n biserica unde era popa
Sava şi am scris pentru ţinerea de minte la veleat 1812 octombrie 2 .
Minei pe decembrie, românesc 9•

1 3. - 1 8 1 4 iulie 14, Palivanu
Să să ştie că acest sfîntu şi dumnezeescu Ohtoih este al moşi popii
Bratului ot sat Pelevani. Şi să să ştie că am scris eu popa Gheocghe ot
Vizir", cind s-au irădicat satul de frica ciumii şi s-au dus prin cîmpuri
şi de pă acbl i-au adus tot bolnavi. Era Ja leat 1814 la iulie întîia zi.
Şi au mul'it N egoiţă Tuciuca în luna lui iunie 15. Ş i am scris eu popa
Gheorghe o t sat Peli.vani, pentru pomenire, aceasta. 1 8 1 4 iulie 14.
Cuza Vodă, corn. Stăncuţa, jd. Br., Octoih, Buc., 1774,

f. 227.

14. - 1 8 1 6 noiembrie 8
Iată am insemnat să să ştie că la leat 1 8 1 6 noiemvrie 8 din
voia cerescului împărat s-au arătatu s emnu pă cer, că s-au luat �umina
soarelui de să făcuse întuneric ca noaptea, atunci fiind şi inceputul iernii,
că într-acest an au început întîi a ninge de dimineaţă, iar semnul s-au
văzut ca la cinci ceasuri din zi. Şi am scris eu robu lui dumnezeu Du
mitrache Iancul .ginere al lui postelnic Stan.
Corn. Stăncuţa, Triod, Buc., 1 768, f. 355.

15. - 1 8 1 9 iunie 24
Să să ştie că acestu sfîntu şi dumnezeesc Ohtoicu este cumpă
ratu de mine în Drăgaică, iar nu de milostenie. Şi i-am pus leatul 1 8 1 9
iunie 2 4 . Popa Stan.
Corn. Stăncuţa, jd. Br., Octoih, Buda, 1 8 1 1 , f. 97 v.
9 N. Iorga, op.

cit., p. 6.
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16. - 1 82 1 iulie 20, Mînăsti·rea Tismana
ln anul 1 82 1 s-au început răzmiriţa cu arnăuţi. Şi au venit
turci şi au intrat Jn sfinta mînăstire Tizmana, iulie 20, într-acelaşi an,
fiind mitropolit preaosfinţiiasa păr-intele Saftis Dionisie şi egumen fiind
la sfînta mînăstire sfinţiia sa părintele Parthenie Arhimandrid. Iar după
ce au intrat turcii în mînăstire, atîta au fărîmat sfînta biserică, cît şi cele
dennafară ; iară călugări sfintii mănăstiri au fugit care pe unde, cît nu
ştia unul de altul. Iar la octomvrie 23 s-au sfinţit biserica, fiind fărimată
de păgîni şi s-a adunat şi pă·rinţii care de pe unde s-au aflat şi au venit
la mănăstire care-şi la starea lui. Şi am scris pentru ca să ştie. Silvestru
Ieromonah.
Bibl. Acad., R.S.R., Cărţi vechi româneşti, nr. 1 39 S 6, Noul Testa
ment, Buc., 1 703, ultima foaie albă 1o.
1 7 . - 1 82 2 mai 30, Brăila
Şi era la vremea răzmeriţii mari din pricina grecilor, 1 822 mai
30, marţi în deseară, pe la chindie.
Pe un Minei grecesc 11.
18. - 1 822, Brăi'la
Acest Octoihu este cumpărat de mine, de părintele Neculai sin
popa Dumitru protopop Brăilii şi frate său preotul Apostol iconomul,
care au mers la Gălaţi la Sf. Spiridon de au slujit. Şi s-au luat de la turci
pentru taleri 2 5 şi o Evanghelie .taleri 25 . . la anul 1 822.
Corn. Gropeni, jd. Br. , Octoih, Buda, 1 8 1 1 , f. 2
.

1 9. - 1 823 mai 10, Brăila
. . . s-au cumpărat î n zUele lui Antim arhiereul Proilav şi mitro
polit Drîstor. Şi eu am scris ca să nu să apuce cineva precum că este
altora, că eu am cumpărat cu bani de la Alixa de la Poarta Mică, care
au fostu şi alţi faţă ca să să crează. Eu Costandin bacan. Eu Lefterache
dulgher martor, eu preotul Stoian de la Vădeni martor. La luna lui
mai 1 0, 1 823.
Corn. Gropeni, jd. Br. Octoih, Buda, 1 8 1 1 , f. 2-18
20. - 1825, Palivani
Să să ştie de oîndu m-au apucat ghifuru cel mare aicea la
Palivani, umbla leat 1 825. Andrei logorfăt.
Cuza Vodă, corn. Stăncuţa, jd. Br., Triod, Buda, 1 816, f. 320 v.
21. - 1 827 iulie 24, Gropeni
Acest Octoic este al satului besericii din Gropeni, şi este cum
părat dinpreună ou sfînta Evanghelie. Şi pentru ca să să ştie cum, am
10 A. llieş, op. cit., p. 357. Această insemnare de pe filele Noului Testament,
Bucureşti 1703, aflat la acea vreme in posesia minăstirii Tismana, cred că poate
oferi o expl.icaţie, - avansată aici sub formă de ipoteză, - a prezenţei tiparului
sigilar al minăstirii sus amintite, datat 1820, la Mînăstirea Măxineni.
u N. Iorga, op. cit., p. 6.

251

Insemnări pe cartea veche românească

însemnat şi săteni şi săteni marturi. Şi sînt cărţile noastre, ale satului,

1 827 iulie 24.
Corn. Gropeni, Octoih, Buda, 1 8 1 1 , f. 105 v. - 106

22. - 1 828 iunie 9
Un corbu şădea pă o ramură iar vulpea îl văzu şi zise corbului :
ce şăzi .pă ramură şi te du încolo, în par. Şi zice că aicea nu ţi-i locul,
ş-acolo-ţi este locul, 1 828 iunie 9.
Corn. Stăncuţa, jl. Br., Octoih, Buda, 1 8 1 1 , f. 271 v.

23. - 1 828
La veleatul o mie opt sute douăzeci şi opt au venit moscalii a
patra oară. 1 2
Corn. Gemenele, jd. Br., Apostol, Blaj, 1 802, f. 35.

24. - 1 828 decembrie 6
Acest sfînt Treodu este cumpăratu de Ene Tatu şi de Iordache
sin Costandache şi fiindu ajutoare şi ceilalţi lăcuitori cu puţinte·l lucru,

şi să fie ctetor mai cu seamă acii doi fruntaşi. Şi pentru că s-au învred
nicit demnezeu de au cumpărat această sfîntă carte, să fie pomeniţi î n
veci, 1 828 decembrie 6.
Iar al doile însemnare : Pentru că dacă să vă întîmpla şi voi
peri cei bătrîni şi cari vor rămînea cei ce n e sînt feciori şi :fraţi, să-şi
poarte cheltuiala aceştii cărţi. De să va strica să aibă de a o drege. Stroe,
Dobre, Stoian, Stanca, Costandin.
Corn. Chiscani, jd. Br., Strastnic, Buda, 1 8 16, f. 1 1 0 v.

25. - 1 828, Râmicu Sărat
Taleri 23 preţul aceştii dumnezeeşti cărţi, după porunca preasfin

ţimei sale părintelui episcop dată prin mine pr[otopopul] Rî[mnicea]n 13.
Laou Rezi, Corn. Insurăţei, j d . Br., Cazanie, Buc., 1 828, f. 3

26. - 1 829 aprilie 25, Slobozia Cireşu
Să să ştie că s-au molipsit de ciumă pe-n sat Slobozii Cireşii, şi
au murit nevasta J.ui Ion fecior lui moş D ro ică şi nevasta lui Gheorghe
văcar. Andrei logofăt aprilie 25 1 829.

Corn. Cireşu, j d . Br., Apostol, Buc., 1 820, f. 1 78 v.

·12 Fireşte, autorul insemnării se referă l a venirea
locului pentru a patra oară (probabil satul Tătaru) .

muscalilor

prin

partea

13 Autentificarea pretJUlui prin sigiUul oval, în fum, al lui Chesarie episcopul
Buzăului în acea vreme (1828).
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27. - 1 829 noiembrie 1 3
Să să ştie d i cînd s-au cutremurat pămîntul a l doile după cel di
la vinerea mare l a velet 1 802. Şi aceasta au fost la velet 1 829 noiembrie
13 spre sfîntul Filip. 14
Corn. Gemenele, jd. Br., Apostol, Blaj, 1 802, f. 35.

28. - 1 829
+ Să să ştie că această sfîntă şi dumnezeească carte ce să nu
meşte Căzanie este cumpărată de părintele Ciistea din Tîrgul Buzăului,
taleri 35, adecă �treizeci şi cinci, cu bună î nvoială. Insă pen ca să-mi fie
mie de trebuinţă şi copiilor mei şi cine să va ispiti ca să o fure să fie
afurisit d e sfinţii părinţi pînă la al şaptelea neam al lor. Şi am scris eu
singur cu condeiul meu 1 829.
Lacu Rezi, Corn. Insurăţei, jd. Br., Cazanie, Buc., 1 828, f. 1 28.

v.

1 29.
29. - 1831 iulie 17
Să să ştie di cîndu s-au mutat către domnul duhovnecu.l nostru
părintele Costandin, văriu mie, sluşitoriu la biseri biserica cu hram Sfinţii
Voievozi. Şi s-au jntîm.plat petrecerea lui de hole,ră. Umbla leatul 1831
iulie 1 7. M. M . preot a m scris.
Corn. Gemenele jd. Br., Apostol, Blaj, 1 802, prima filă albă.

30. - ,1 833 octombrie 18, Pali'Vanu
Să să ştie de cindu am învăţatu eu carte ·rumnească in satul
Palivanul. Şi am învăţat de la ghenarie 1 831 pînă la octomvrie în 18,
1 833, la Andrei sin Creţu o t Ulmu.
Cuza Vodă, corn. Stăncuţa, jd. Br., Tdod, Buda, 1 8 1 6, f. 320 v.

31. - 1 834 februarie 25
Cu multă sănătate dumitale logofete Gheorghe.
Această carte a mea să te 'găsească pă dumneata jănătos şi să o
citeşti şi dumneata. Şi ţi-am trimis în scris cartea după porunca ce mi-au
trimis. 1 834 februarie 25, Radul sin popii Bratul.
Cuza Vodă, corn. Stăncuţa, jd. Br., Triod., Buda, 1 8 1 6, f. titlu v.

32. - 1 834 mai 13, Tătaru
Să se ştie de cîndu s-au legat aceste carte ce să numeşte Apostol
ci este a preotului P avel Cristia în sat Tătar. Şi s-au legat la vleat 1 834
mai 1 3. Pavel Cristie preot.
Corn. Gemenele, jr. Br., Apostol, Blaj, 1 802, f. albă de 1a sfîrşit
u Remarc aici neconcordanţa de dată privitoare la cutremurul din 180Gl intre
însemnarea de faţă şi cea de pe o Psaltire (Bibl. Acad., Cărţi vechi româneşti,
n,r. 97, p. 276) unde citim : "La let 1802 octombrie 14 s-au cutremurat pămîntul...
Cutremurul a fost la 7 ceasuri pol de zi şi au ţinut 4 minuturi. ..
"
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33. - 1 835 iunie 6, Focşani
Acest lunariu, adică mineiu al lunii lui iunie inpreună cu cele
lalte unsprezeci s-au cumpărat de mine, smeritu ântre ierodiaconi Teofi
lact şi le-am afierosit pentru bisearica monastirei Sfintu Proroc Samoil
din Focşani. Şi cine va îndrăzni a le �nstrăina de la acest sfînt lăcaş să
fie sub neblagoslovenia Maicii Domnului �?i blestemat ca un păgîn .de cele
şapte sfinte soboare pînă ce nu le va aduce iară la locul mai sus pomenit.
La anul 1 835 iunie 6.
Corn. Cazasu, jd. Br., Minei pe iunie, Mînăstirea Neamţ, 1 831 , f. 30 v.

34. - 1 838 ianuarie 1 1
Să s ă ştie d e cind s-au cutremurat pămîntul ·l a leatul o mie
optsute treizeci şi opt, ghenarie in 1 1 zile la patru ceasuri 30 minute. Şi
spre a să ţinea minte s-au scris pă această sfîntă Evanghelie. ':;
Corn. Mihai Bravu jd. Br., Evanghelie, Buzău, 1 837, f. albă de la
inceput.

35. - 1 838 ianuarie 1 1
Să să ştie di cindu s-au cutremurat pămîntul : v leat 1 838 ghe
nal"ii 1 1 de cu seară. Au ţinut 4 minute.
Corn. Gemenell.e , jd. Br., Apostol, Blaj, 1 802, f. 238

36. - 1 85 5
S ă să ştie c ă această sfîntă ş i dumnezeească Cazanie este cum
părată de preotu Hristea Bătrînu din satu Lacu Rezi cu lei 67 din Bucu
reşti la 1 824 aprilie 2. Am luatu toate cărţile cele -trebuincioase pentru
biserică. Aşadar las cu cuvîntul meu că n-are să se atingă de aceste cărţi
nici cît capu pă·rului. Că de se va atinge vre un om s-au 'VI'eo persoană
mai însemnată, că d i se atinge, să aibă a-i scoate sufletul lui cu cirligu
de feru din el şi din cpoii lui demonii şi duhurile necurate. Căci eu nu
le-am luat cu munca cuiva decît cu munca şi cu strădania mea. 16
Lacu Rezi, corn. Insurăţei, jd. Br. , Cazanie 1 828, f. 63-70

37. - 1 800-18 1 2
Istoria fetii .cei bătrîne.
Cîţi flăcăi în iumea mare
S-au viclenit ·foarte tare,
Nici unul crezămint n-are,
Cit să duce de la poartă
Rămîi cercei ifără toartă.
Lacu Sărat, corn. Chiscani, jd. Br., Penticostar, Buc., 1 800, prima
filă albă de la sfîrşit.

narie

1" O altă însemnare, Psaltire, Iaşi, 1 817, aflată la Gropeni, ne spune : "Ghe

12

spre

foarte tare".

miercuri

la

3

ceasuri

din

noapte

s-au

cutremurat

pămtntul

16 Cel puţin pentru Cazanie, tipărită în 1828 spusele de mai sus nu corespund
realităţii.
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38. - 1 800- 1 825
T o t omul beţiv v a sărăci ş i somnorosu s ă v a purta in haine
rupte. Pisar Mihai.
Corn. Chiscani, jd; Br., T.riod. Buda, 1 8 16, f. 65.

39. - 1 800-1825
Al sfintei biserici de la Sarai e acea sfîntă carte ce să numeşte
Strastnie, cumpărat de megiaşi din Saraiu.
Corn. ChisC'an i , jd . Br., Triod, Buda, 1 8 1 6, f. 40.

40. - ci rca 1 800-1825
Dat-am adeverinţa mea la mina dumitale Preda ot Cosoru şi
să-mi trimiţi C'arlea.
Lacu Sărat, Corn. Chiscani, jd. Br., Penticostar, Buc., 1800, fila a
doua al bii de la sfîrşit.

4 1 . -- cirl'U 1 8 1 1-1 840
Dăm adeverinţa noastră Ia mîna lui Alecse Văcar prec să se ştie
că 1-amu tocm i t la vitele noastre întru anu. Şi la sfîntu Gheorghe să aibă
a-i înplini bani to după unde sînt.
Corn. S t u ncuţa, jd. Br., Octoih , Buda, 1 8 1 1 , f. 263.

42. - ci rca 1 8 1 1-1840
Mă rog să-mi trimiteţi un antiriu şi un zăbun. Cu plecăciune
mă închin dumneavoastră.
Corn. Stiuw uţ a jd. Br., Octoih, Buda, 1 8 1 1 , f. 395.
,

4:J.

--

drca 1 8 1 1-1840

Omul fără bani ca corabia fără vetrilă şi ca o pasăre fără aripi.
Lacu Să rat, Corn. Chiscani, jd. Br., Penticostar, Buc., 1800, fila albă

de la s fîrşit.
44.
o

- --

•

•

189 1 octombrie 1
•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

La anul 1 858 F să uniră amîndouă ţările române : România Munteană şi
R omânia Moldavă, fiind surori bune de naţionalitate şi religie, subtu
neuitatul domnitor Alixandru Ioan I. Cuzea. Alesu de adunarea general ă
la 5 ianuarie in Ieaşi şi 24 ianuarie de adunarea generală în Bucureşti.
Eram în Seminaru Sf. Episcopii a Buzăului. L-am văzut de aproape, a
mas acolo pînă la 9 ore noaptea. l-am cîntat noi băieţii rugi şi imnuri
naţionale cu urări. A doua zi era duminecă, am mers la biserică printre
slavile de focuri. Pe ambele părţi armata din Buzău pedestră şi călări
mea pe altă distanţă mai întinsă. Apoi in curtea II Hora Unirii in strigăte
de "Ura ! ", "Trăiască Alexandru Ioan I Cuzea ! ", "De la munte pin la
mare Cuzea sfărîmă hotare", "Să tragă cu tunul să audă surdul"'. Fetele
17

Evident este vorba de o scăpare, anul corect

:

1859.
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juca la o parte �?i flăcăi la o parte în costum naţoinal şi avind fiecare
persoană steagu tricolor înfipt în brîu. Cînd s triga "Ura ! ", să mişca odată
toate steagurile.
La ora 1 2 a plecat înainte spre Bucureşti în strigăte de "ura" şi
în sunetu a patru clopote .. . Toţi cu bucuria că s-au unit două ţări şi că
s-a împlinit art. 54 din Tractatu de ia Paris întărit de 7 puteri în 1 856.
Aceasta lua moşiile din mîna călugărilor greci in 1 860 ; făcu
întîi un lagăr cu armata •Ia Cîmpina cu 60 de mii...
In 1 864 se promulgă legea rurală prin silinţa acestuia şi in 1 865
să împămînteniră clăcaşi.
Matei Chiriţescu.
Corn. Slacia Tudor jd. Br., Cazanie, Buc., 1 828, a doua şi a treia
filă albă de la început.
RESUME

La presente etude comprend, en ordre chronologique, les notes trouvees sur
les vieux livres roumains depistes dans le departement de Brăila jusqu'a la fin
de l'annee 1976.
Nous avons reactualise trois de ces notes, celles publiees par Aurora Ilieş
et qui se trouvent sur certains vieux livres appartenant au patrimoine de la
Bibliotheque de L'Academie.
L'interet pour ces notes est du aux nouvelles qu'elles nous communiquent
concernant certains evenements historiques passes dans la zone Brăila-Focşani,
ou bien au fait qu'elles eclarient jusqu'a un point, selon nous, des decouvertes
archeologiques du deparlement. Contenant des nouvelles historiques, sociales, ou
culturelles extremement interessantes, de meme que des evenements moins habi
tuels pour la vie de la societe, ces notes deviennent tres precieuses pour la
recherche de notre passe sous tous les aspects, justifiant ainsi la realisation d'un
repertoire national forme des repertoires de tous les departements.

r

COSIDERAŢII PRELIMINARE LA O VIITOARE ISTORIE
A MUZEOGRAFlEI ETNOGRAFICE ROM ANEŞTI
Mtrcea DUMITRESCU

Instituţie cu o istorie bogată, a cărei dq.rată cuprinde cel p1,1ţin două
secole, care înmănunchează eforturile stăruitoare ale unor personalităţi
de maximă însemnătate pentru ştiinţa şi cultura noastră şi al cărui
efort principal s-a îndreptat către salvarea, conservarea şi valorifiicarea
patrimoniului .cultural al unui popor a cărui istorie a cunoscut şi cu
noaşte puternice note originale, contribuind intr-o măsură poate nu
îndeajuns relevată la sporiorea tezaurului de valori ale umanităţii, mu
zeul etnografic românesc şi-a cîştigat o poziţie bine conturată in viaţa
culturală a ţării noastre. Această poziţie oarecum aparte este determi
nată de caracterul !complex presupus de activirtatea specifică şi de obiec
tivele deosebtte cărora instituţia muzeală trebuie să le răspundă, obiec
tive dintre care am menţiona :
- cunoaşterea amănunţită a organizării comunităţilor rwale tra
diţionale, avînd ca accent principal reconstituirea Urţei linii evolutive a
culturii şi civilizaţiei caracteristice, precizind semnificaţia fiecărei trăsă
turi particulaore pentru continuitatea şi pentru transformarea sistemului ;
- înţelegerea caracterului obiectiv al dispariţiei formelor tradiţio
nale ale cilviJiW;ţiei .ţărăn�ti, privit ca un proces istoric, [n cadrul
căruia au loc mutaţii hotărîtoare in insăşi aspectele definitorii ale q.�stui
tip de creaţie, care se adaptează schimbărilor revoluiţonare petrecu�
pe toate planurile vieţii economice şi sociale, devenind o componentă
majoră a ceea ce profesorul Mihai Pop denumea pe bună dreptate
"cultura societăţii globale" ;
- desigur nu in ultimul dnd, un alt obiectiv insemnat al activi
tăţii muzeului etnografic îl constituie relevarea caracterului de sinteză
şi în acelaşi timp de profundă originalitate al artei noastre populare.
După aceste consideraţii cu caracter foarte general, care în economia
lucrării noastre au doar rolul de a crea un cadru de referinţă necesar
temei anunţate, credem că puţem afirma că chiar dacă, la o primă
analiză, preocupările pentru cercetarea istoriei mueeografiei etnografice
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româneşti par consistente, constituind subiectul unei serii întregi de
studii şi comunicări, ne putem permite să îl abordăm din nou, deter
minaţi fiind de cîteva considerente la care ne vom referi în cele ce
urmează.
Dorim să precizăm 'Că analiza pe care o încercăm va fi prezentată
într-o formă mai mult d ecît sintetică, avînd în vedere spaţiul relativ
restrîns pe care îl avem la dispoziţie cît şi stadiul oarecum incipient al
propriei noastre documentări asupra unui domeniu care, prin însăşi
întinderea sa şi prin profundele conexiuni pe care le presupune va
trebui �. s e bucure de o tratare amplă, de pe poziţii bine precizate.
In această ordine de idei este lesne de înţeles deci că în actuala etapă
nu ne propunem decît - pe de o parte schiţarea unor coordonate de
natură metodologică şi documentară, care ar putea fi avute în vedere
în J,l'lomentul elaborării unei istorii a muzeografiei etnografice româ
neşti, iar pe de altă parte, chiar ca obiectiv distinct - demonstrarea
utilităţii şi necesităţii unei astfel de întreprinderi. Şi aceasta nu pentru
că cineva nr fi pus-o sub semnul întrebării sau ar fi negat-o , ci pentru
a ampliflcu interesul şi preocupările în direcţia menţionată.

Cu deplin temei se poate afirma că o astfel . de lucrare este absolut
n�cesară in stadiul în care ne aflăm, măcar pentru faptul că ar docu:
menta o serie de afirmaţii foarte des întîlnite în materiale•le de specia
litate şi pe care cred că le-am făcut - cu diverse oca�ii - aproape cu
toţii : este vorba despre ceea ce am denumit "tradiţiile muzeografiei

româneşti"; despre contribuţia sa la progresul general al acestei disci
Pline ştiinţifice, despre faptul că muzeo�afia noastră contemporană nu

avem o şcoală bine conturată, care a
abordat in manieră proprie numeroasele probleme cu care a fost con
fruntată şi că multe dintre soluţiile muzeotehnice ca şi rezolvările teore
tice la care s-a ajuns au reprezentat premiere mondiale, preluate apoi
şi de alte ţări. Sîntem în situaţia oarecum curioasă, dar explicabilă
tocmai prin lipsa unei lucrări de sinteză, de a redescoperi un Şir intreg
de ' metode şi concluzii aplicate în decursul vremurilor de cei care au
activat pe tărîmul muzeografiei româneşti.

s� nAsout pe un loc gol, c ă

Această situaţie este desigur inconvenabilă şi datorită faptului că
blochează eforturile unui mare număr de cercetători care ar putea fi
folosiţi cu mai bune rezultate pentru progresul real al disCiplinei, pen
tru elaborări şi proiecte proprii.

. lnainte de a prezenta - desigur pe scurt - punctul nostru de
vedere relativ la modul in care ar trebui concepută o istorie a mugeozra
fiei etnografice româneşti, vom încer.ca schiţarea stadiului abordării
problemei in literatura de specialitate, urmărind acest aspect pe trei
planuri : cantitativ, calitativ şi metodologie. Această analiză nu presu
pune in nici un caz dorinţa de polemică, ci intenţionează doar creionarea
unei imagini de ansamblu, ·pentru a putea aprecia mai corect momentul
în care ne aflăm, cunoscut fiind că progresul ştiinţei este cumulativ , că
el mi reprezintă creaţia unui singur om ci reuneşte munca a numeroşi
cercetători care în mod reciproc îşi revizuiesc şi îşi critică eforturile.
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Este îndeobşte cunoscută afirmaţia că dacă dorim cu adevărat ca munca
noastră să conteze, e a trebuie raportată la ceea ce s-a făcut înainte şi
la ceea ce se face î n prezent.
Odată încheiate aceste preciză·ri ne vom referi în continuare l a
datele de care dispunem pînă acum. Astfel, d i n punct de vedere canti
tativ, urmărind doar materialele apărute in Revista de etnografie şi
folclor, Revista muzeelor şi în publicaţiile muzeelor j udeţene, putem
semnala existenţa unui număr de 46 artkole care au ca subiect tema
pe care o discutăm ; lor li se mai pot adăuga încă circa 15 lucrări de
atestare aflate în biblioteca d ocumentară a CSPC.
La o primă privire numărul pare - dacă nu mare - cel puţin
considerabil, reprez-entînd un punct de pornire incurajator. Că lucrurile
nu stau însă chiar aşa ne putem da uşor seama dacă depăşim simpla
analiză numerică şi încercăm să ne oprim asupra acoperirii instituţiilor
din teritoriu şi asupra caracterului şi temelor abordate în aceste mate
riale. Putem constata astfel că dacă există numeroase articole care se
referă la unităţi mari, reprezentative pentru evoluţia generală a muzeo
grafiei etnografice din ţara noastră - şi în acest sens am cita Muzeul
satului şi de artă populară, Muzeul Brukenthal, Muzeul Ţării Crişurilor,
Muzeul etnografic al Transilvaniei şi într-<> anume măsură Muzeul Ba
natului şi Muzeul etnografic al Moldovei, rămîn neacoperite cele mai
multe dintre muzeele judeţene şi aproape toate muzeleele orăşeneşti şi
săteşti în care sînt sau au fost create colecţii de etnografie şi artă popu
lară mai ales în primele decenii ale secolului nostru.
Un exemplu grăitor în această d irecţie îl reprezintă Muzeul de
istorie şi etnografie din Focşani, a cărui istorie este caracteristică pen
tru deceniul 3 şi care rămine, în linii mari, necunoscută cu toate că
materiale interesante există.
Un alt aspect asupra căruia ne vom opri
materialelor 'CU această temă. Au fost abordate
comunică date relative la un moment anume
respective, marcînd de obicei date a niversative,
sonalităţi care şi-au legat numele de o instituţie

se referă la conţinutul
de regulă subiecte care
din istoricul instituţiei
iar altele prezintă per
sau alta.

Toate acestea sînt, fără îndoială, necesare şi utile, constituind puncte
de referinţă, dar nu se poate însă afirma că oferă o imagine de ansam
blu, golurile fiind mult prea mari chiar în aspecte esenţiale. Pentru a
mă referi din nou la municipiul Focşani, imi permit să semnalez activi
tatea - fără îndoială bine cunoscută de muzoeografii eaTe lucrează
acolo - unuia dintre cei mai stăruitori etnografi şi muzeografi români,
de al cărui nume se leagă în mod nemijlocit însăşi existenţa muzeului
etnografic din Focşani, şi anume Al. P. Arbore, ale cărui contribuţii
meritorii au rămas nesemnalate în literatura de specialitate din ultimii
ani. I n aceeaşi situaţie mai sînt, din păcate, încă foarte multe persona
l ităţi ale muzeografiei noastre etnografice şi doar spaţiul ne împiedică
să-i amintim : nu putem însă să nu constatăm că o istorie a muzeogra
fiei Iîu înseamnă doar activitatea lui Odobescu, Iorga, Vuia sau Gusti.
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Abordînd în continuare a�ele aspecte metodod.ogice care se desprind
cu mai multă pregnanţă, se poate constata că materialele publi�ate pînă
acum prezintă doar serii de fapte şi date, necorelatle şi fără a aco�i.
sistemati�. întreaga ţară. Transmiterea lor in acest mod, necomentate
critic şi fără a fi privite ca făcînd parte dintr-un sif\tem, nu este în
măsw·ă să contribuie prea mult la atingerea obiedivului care ne pre
ocupă. Dealtfel, în aproape nici unul dintre articolele la care ne-am
referit autorii nu şi-au propus să trateze tema în perspectiva unei viitoare
istorii a disciplinei.

O altă carenţă
poate cea mai gravă şi sigur cea mai des întîl
nită
o constituie faptul că muzeul este privit în sine, rupt de reali
tăţile social-politice şi culturale ale vremii, iar relaţia &a cu celelalte
instituţii simil are, de exemplu cu şcoala şi biblioteca publică, rămîne
neevidenţiată.
-

-

Lipsesc, de asemenea, preocupările ca şi rezultatele care să
ţieze evoluţia conceptului de muzeu etnografic, depăşind astfel
comunicare a unor date aniversative. Aceasta ar însemna insă un
stadiu de ge ne ralizare a problematicii specifice, stadiu mre la
materialului publicat nu se poate încă atinge.

eviden
simpla
anumit
nivelul

A in.qiM.a pină la negarea al tui punct de vedere in susţinerea ideii
potrivi t căreia trebuie acumulate cit mai multe studii mi cros co pice, pe
baza cărora, incet şi minuţios, vom putea construi o istorie a muzeo
grafiei romineşti, atunci cind toate aspectele particulare vor fi eluci
date, mi se pare că ar co nduce la un drum mult prea lent, a.le cărui
pe rspec ti ve de finalizare sint greu de întrezărit.

Nu este des igur cazul ca in acest context să ne referim la funcţiile
muzeului dar o vom face pentru a semnala o situaţie ce demonstrează
tocmai l i psa acelei viziuni globale de care aminteam anterior : este vorba
despre predilecţia autorilor de a trata doar aspecte legate de istoricul
cercetării muzeale şi de valorificarea cultural-educativă. In schimb se
resimte o lipsă acută de studii care să ilustreze evoluţia preocupărilor
privind conservarea şi restaurarea patrimoniului, deşi materiale de ar
hivă există.
,

După aceste citeva consideraţii considerăm că este momentul să
ne prezentăm punctul de vedere referitor la tema care face obiectul
acestei intervenţii.
,

O primă observaţie, constituind totodată şi un posibil punct de
plecare, o constituie aceea că muzeul face parte din categoria insUtu
ţiilor culturale, că acestea sînt parte i nteg·rantă a suprastructurii iar
specificul lor constă în faptul că deşi sînt fenomene obiective ele sînt
instituite de oameni în mod conştient şi voit, în conformitate cu sco

purile pe care le au diferite clase şi grupuri sociale de a transforma
sau de a conserva existenţa socială dată.

Din această perspectivă este limpede

că realizarea unei istorii

a

muzeului etnografic presupune în mod obliga·toriu analiza contextului
economico-social-politic şi cultural in care acesta a apărut şi s-a dez-
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voltat ; de asemenea, se impune abordarea temei avind permanent in
faţă imaginea globală a întregii muzeografii româneşti.
Asupra acestor două afirmaţii am dori să stăruim puţin în speranţa
că punctul nostru de vedere va fi astfel mai bine înţeles.
Cercetarea condiţiilor care au generat preocupările pentru colecţio
narea şi valorificarea pieselor etnografice prin intermediul unor insti
tuţii specializate trebuie să ţină cont de caracteristicile economico-sociale
ale dezvoltării istori'Ce a patriei noastre cel puţin în perioada modernă
şi contemporană. Se vorbeşte de regulă despre funcţiile muzeului, pome
nindu-se cele îndeobşte cunoscute : cercetare-dezvol,tare, conservare şi
valorificare : insă poate tot atît de corect ar fi dacă am analiza funf'ţia
economică, pollitică şi formativă a muzeului etnografic, toate ridicind
atît problema modelului uman, cît şi a tipului de comunitate care
trebuie creată sau conservată.
Este însă greu să realizezi o asemenea imagine fără o foarte atentă
analiză de ordin istoric. Chiar afirmaţiile pe care le facem cu toţii atît
de frecvent despre funcţiHe muzeului contemporan, despre resturile sale
în societatea noastră socialistă şi despre sarcinile cărora trebuie să le
răspundă, ar căpăta mai multă greutate dacă ar fi bazate pe cercetarea
unor aspecte şi fapte din trecutul muzeografiei româneşti.
In concluzie abordarea acestei teme va trebui să fie orientată

după istorie iar pentru a obţine o înţelegere comparativă problematica
se cere înscrisă într-un cadru istoric. Numai în acest fel va fi cu pu
tinţă obţinerea unor repere folositoare în analiza tendintelor şi se va
putea ajunge la o tipologie a fazelor. Materialele de istorie ne vor oferi
o sferă cu cuprindere mai largă sau mai convenabilă pentru subiect,
înţelegînd prin aceasta o gamă ce cuprinde variaţiile asupra unei cate
gorii de dimensiuni cunoscute.

O altă cerinţă care ar trebui avută în vedere este aceea că muzeul
etnografic nu poate :fi tratat în afara aspectelor concrete de istorie a
culturii ; marile curente culturale de la sfîrşitul secolului trecut şi din
secolul nostru au influenţat în foarte mare măsură evoluţia conceptului
de muzeu etnografic, stabilindu-i rosturi şi oferindu-i-o finalitate. Juni
mismul, semănătorismul, poporanismul, gîndirismul şi desigur nu în
ultimul rînd mişcarea socialistă şi comunistă şi-au lăsat amprenta atit
asupra modului în care era abordată cercetarea culturii populare dar
şi in ceea ce priveşte crearea instituţiilor de profil, ale căror rosturi
nu exclud ci mai degrabă presupun funcţii politice şi chiar economice,
după cum am mai avut ocazia să afirmăm.
De mare însemnătate pentru tratarea corectă a unei asemenea
lucrări este, de asemenea, elaborarea periodizării istoriei muzeografiei
româneşti, problemă dificilă, complet neabordată, cel puţin deocamdată
în literatura de specialitate.
Personal, mărturisim că oscilăm între trei posibilităţi fiecare pre
zentînd avantaje şi ·dezavantaje. Una dintre aceste posibile periodizări
ar fi cea strict istorică ; de asemenea ar mai putea fi luată în discuţie
cea oferită de cercetările de istorie a culturii iar a treia - care are

262

Mircea Dumitrescu

meritul că se referă în mai mare măsură la specificul instituţiei, ar
viza diversele etape ale evoluţiei conceptului de muzeu, corelate cu date
oferite de VBJriatele anterior pomenite.
Noi înclinăm către această din urmă şi pentru a fi mai convingă
tari vom încerca chiar să o prezentăm, desigur în liniile sale esenţiale.
S-ar putea vorbi astfel de o primă etapă - aceea a colecţiilor parti
culare deschise publicului ; de o altă caracterizată prin constituirea pri
melor muzee naţionale subvenţionale de stat, apoi despre. e tapa consti
tuirii unei reţele, în care se aplică o politică cen'traHzată şi de perspectivă,
urmărind acoperirea sistematică a întregului teritoriu cu instituţii de
acest gen. Acestui punct de vedere mai degrabă schiţat decît elaborat
cu toată atenţia i se pot aduce corective numeroase dintre care stabi
lirea etapelor intermediare şi o mai exactă definire a specificului fie
cărei perioade ni se par cele mai îndreptăţite.
In afara aspectelor semnalate pînă acum mai sînt numeroase pro
bleme încă insuficient sau deloc tratate şi a căror rezolvare se impune,
în contextul unei lucrări ca aceea la care ne-am referit.
Astfel, o atenţie deosebită va trebui acordată corelării istoriei mu
zeului etnografic cu cercetarea principalelor momente ale evoluţiei etno
grafiei ca disciplină ştiinţifică ; de asemenea, va trebui studiată siste
matic istori a legislaţiei privitoare la instituţiile muzeale, ca şi partici
parea ţării noastre la expoziţii internaţionale şi desigur nu in ultimul
rînd problemele referitoare la regimul monumentelor istorice şi de
arhitectură populară.
După cum se poate observa, aceste materiale nu şi-a propus altceva
decit prezentarea unui inventar de teme prioritare a căror tratare ar
contribui in mare măsură la crearea unor premise temeinice pentru
elaborarea C'O rectă a unei atit de necesare istorii a muzeografiei etno
gra fic·e romimeşti.

UN ASPOOT AL VALORIFICARII PATRIMONIULUI
DE ARTA ORLENTALA
Andra BELDESCU

Patrimoniul de artă se bucură în prezent de grija deosebită a sta

tului nostru. El este dezvăluit, ocrotit şi valorificat prin cercetări siste

matice. l n cadrul lui, arta orientală, mai puţin studiată la noi, oferă
investigaţiei ştiinţifice un materal bogat, variat şi in mare măsură ine
dit. Cercetătorul intimpină însă în acest domeniu greutăţi multiple, din
cauza instrumentelor de lucru şi a metodologiei încă nefixate. El
simte in primul rînd nevoia unui sistem de evidenţă şi a unui vocabu
lar standardizat, 'deoarece 'lipsa de unitate a acestora s tînjeneşte aU.t
procesul de identificare, inventariere şi evaluare a obiectelor de artă,
In condiţiile actuale,
cît şi studiile ulterioare luării lor în evidenţă.
cind problema evidenţei se pune cu mai multă răspundere ca niciodată,
elaborarea unor instrumente exacte de lucru este foarte acută. Ne pro
punem ca, pe baza analizei unor t i puri de înregistrare şi descriere, să
desprindem cîteva concluzii, preliminarii şi ele, privitoare la posibi
lităţile de uniformizare a structurii fişelor descriptive.
Am folosit următoarele izvoare, diferite ca domeniu, ca natură şi
ca puncte de vedere în chestiunea care ne interesează : 1. WERNER
GROTE-HASELBAG, Teppiche aus dem Orient, Ein kurzer Wegweiser.
Zweite Auflage, Leipzig, 1 936. 2. TAHSIN OZ, Turkish Ceramics, An
kara [ 1 95-]). 3. VERA KUBICKOVA, Persian Miniatures. Text by . . .
[Praga, 1 96-]. 4. ALEXANDRA ZIGURA, Covoare turceşti din colec
ţia Muzeului. Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, Bucu
reşti, 1 966. 5. ALBER.T HOPF,
Oriental Carpets and Rugs, London,
1 967. 6. LUDMILA KYBALOVA, Orientteeppiche. Text von ... , Praha,
1 969. 7. JACK HILLIER, Suzuki Harunobu. Cata!l.ogue by ... , Philadel
phia, 1 970. 8. Arta iraniană în colecţiile din Republica Socialistă Ro
mînia. Expoziţie, Bucureşti, 1 971. 9. [B. MARŞAK] Sasanian Silverware.
The Hermitage Colections. 1 1 (Şerebro sasanidskovo /rana. Kollekţii
Ermitaja. Viîpusk 1 1) Leningrad, 1 973. 1 0 . JEAN SOUSTIEL, Objets
d'art de l'Islam. 2. Presentation d'un ensemble d'objets d'art musulman
appartenant â Joseph Soustiel. Cataloque com;u et realise par. . . , Paris,
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1 974. 1 1 . Fine Japanese Prints. R. G. Lewis, inc. Original prints and
drawings, California [ 1974]. 1 2. S. MASLENITSYNA, Persian Art in
the collection of the Museum of Oriental Art. (Iskusstvo /rana v so
branii gosudarstvennovo Muzeia iskusstva narodov vostoka) [Leningrad,
1 975]. 1 3. [STELA RUSSU] Expoziţia "Covoare de rugăciune turceşti
din secolele XVII-XIX". Muzeul de Artă al Republicii Socialiste Româ
nia, Bucureşti, 1 975. 14.
[CONSTANTIN SUTER] Jurnalul expozi
ziţiei "Gravura japoneză din secolele XVIII-XIX". Muzeul de Artă al
Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1 975.

Din lucrările citate am extras următoarele elemente de struc t ură
a fişelor care descriu covoare, obiecte de ceramică, de metal şi de piele,
gravuri, miniaturi şi manuscrise :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Denumire.
Titlu.
Autor.
Caligrof.
Miniaturisl.
Semnătură.
Datare.
Locallzare.
Material.

9.
10. Tehnică.
1 1 . Performanţă

tehnicA.

1 2. Dimensiuni .

13. Inscripţii.
14. Legătură.
1 5 . Număr de
pagini.
16. Tiraj.
1 7. Circulaţia
piesei.
1 8. Stare de
conservare.
1 9. Subiect
literar.

20. Interpretare

plastică.

2 1 . Evaluare

artistică.

22. Frecvenţă.
23. Analogii.
24. Bibliografie.

25 Menţiuni speciale
26. Deţinător.
27. Număr de
inventar.
28. Provenienţă.

Datele acestea nu apar în izvoarele cercetate nici cu autonomia,
nici în ordinea cu care sînt enumerate mai sus. Denumirea, de pildă,
acoperă numele generic al piesei (covor, vas, placă, toporişcă, sabie, co
pertă, gravură, miniatură, pagină de manuscris etc.), însoţit sau nu de
alte menţluni (loc, material, tehnică, funcţie etc. : Covor Mudjur, Anato

Zischer Gebetteppich, Panneau de revetement en faience d'Isnik, Plats
de reliure. La gravură, miniaturi şi manuscrise, denumirea include ade

seori sursa literară (numele autorului, titlul operei, scena etc. care au
inspirat gravurn ori care au fost copiate, ilustrate) : A miniature of the
Nizami - Khosrow and Sitin. rn indicaţia de interpretare plastică sint
cuprinse date privitoare la compoziţie, cromatică, stil, geneză, semnifi
caţie, simbol, motive şi circulaţia lor etc.
Rigoarea descrierii sau natura unor obiecte neluate în considerare
aici (broderie, sticlă etc.) pot mări numărul acestor elemente, pe care,
în tabelul onexat, le notăm aşa cum le-am găsit în izvoarele amintite,
pentru a stabili frecvenţa apariţiei lor în fişele descriptive.
Din acest tabel putem desprinde următoarele concluzii privitoare
la ţinuta unei fişe descriptive.
Datele cu frecvenţa cea mai mare se referă la elementele : 1, 7, 8,
9, 10, 12, 26 şi 28, care sint indicaţiile comune şi necesare indiferent
de obiectul fişei. Datele cu frecvenţă mai mică se repartizează în ur
mătoarele trei categorii : (a) Indicaţiile 2, 3, 4, 5, 6, 1 3 , 14, 15, 16 şi 2 5
fac parte tot din elementele indlspehsabile, nu însă şi comune orică-
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rui obiect, datorită gradului lor mare de specificitate. De pildă, nu pu
tem să vorbim de tiraj sau de caligraf, miniaturist in cazul unui covor.
(b) ,Jn a doua categorie se cuprind datele 18 şi 27, a căror frecvenţă mai
slabă este explicabilă numai prin atitudinea celui care a intocmit fişa
şi care, probabil, nu a considerat importantă consemnarea stării de con
servare a obiectului sau care, avind de a face cu o colecţie particulară,
n-a mai fost în situaţia de a inregistra şi numărul de inventar. (c) Frec
venţa mai mică a datelor 1 7, 20, 2 1 , 22, 23, 24 şi, oarecum, 1 9 are drept
cauză dificultăţile pe care le implică abordarea obiectului din perspectiva
acestor elemente descriptive. Indicaţiile menţionate constituie de altfel
latura interpretati/Vă a materialului, deci nivelul superior de descriere
in :raport cu celelalte eilemente. In lucrările în care catalogul este pre
cedat de un studiu introductiv, absenţa sau numărul redus de date in
terpretative pot fi omisiuni normale, atita timp cît studiul abordează şi
depăşeşte ceea ce ar fi revenit fişei descriptive. In lucrările de tip ca
talog, frecvenţa slabă a datelor interpretative
nu poate fi motivată
decit in cazul cataloagelor de expoziţie, deşi tocmai în unele dintre aces
tea ele sînt foarte dezvoltate.
Observaţiile de mai sus ne îngăduie să stabilim o distincţie între
fişele descriptive după destinaţia lor. Pentru un repertoriu de obiecte,
fişa ar trebui să cuprindă numai datele primului nivel de descriere,
cu indicaţiile 1-16, 26, 27, 28 şi, eventual, 1 9 , obligatorii în totalitate
sau parţial, după natura piesei. Aceeaşi structură ar trebui s-o aibă şi
fişa catalogului de expoziţie, care este de fapt un repertoriu al expo
natelor. Al doilea nivel al descrierii, implicînd circulaţia piesei ( 1 7),
interpretarea plastică (20), evaluarea artistică (21), frecvenţa, raritatea
(22), analogiile (23) şi bibliografia (24), ar constitui pasul de început,
dar fundamental, al valorificării prin studiu a patrimoniului de artă
orientală, deoarece o fişă la acest nivel pretinde totdeauna o cercetare
aprofundată şi uneori foarte dificilă, precum şi putere de sinteză şi o
calitate a percepţiei artistice care nu vin de la sine. Un catalog bogat
în imagini, pentru o temă sau un domeniu anumit de artă orientală,
ar trebui să descrie fiecare piesă şi la acest nivel - exigent, dar singu
rul apt să formeze şi să dezvolte gustul şi interesul pentru artă al pu
blicului larg.
In stadiul actual al cercetărilor, întocmirea unei fişe exhaustive
întimpină încă mari dificultăţi. Totuşi, pe măsură ce patrimoniul naţio
nal de artă orientală va fi cunoscut, cu marile posibilităţi de care vom
dispune, putem spera că acest prim pas al studiilor de artă orientală
va fi făcut cu rigoarea de care au nevoie atît beneficiarul anonim, cît
şi specialiştii.
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SUMMARY
The author bas started from the idea that for a normal study of the inhe
nitance of the Romanian Sociailist Repul)lic we need improved standardized means
of information and especially descriptive files of a stable nature as well as a
standardized technical vocabulary.
The prezent paper, after analysing the sructure of varios catalogues and
studjes dealing with oriental art, draws the condusion that there are two Ievels
in the description of a piece of art : the forrner, a rpurely technical one, esta
blishing the identity of the piece and the latter, interpretative and evaluative,
representing a first step in the historicaJ. and artistical research. If the presen
tation i·n lndexes of pieces of art and exhibition cata[ogues can be restricted to
the fi.rst level, the requirements of selective catalogues are more exacting and
therefore, they sh ould use files including both levels of description, inforrning
both the resen rch- workers and wider circles of art amateurs.

EXPOZIŢIA "GETO - DACII DIN BAZINUL SIRETULUI"
GeMgeta. CARCADIA

Expoziţia "Geto - dacii din bazinul Siretului" se inscrie in ac
ţiunile prilejuite de aniversarea a 2050 de ani de la intemeierea pri
mului stat dac centralizat şi independent condus de Burebista - "cel
mai m� şi mai vestit rege al dacilor" cum il numeşte istoricul Strabon.
Materialul expus ilustrează bogata activitate arheologică din uiti
mile decenii desfăşurată la scara întregii ţări, care a scos la iveală
un valoros patrimoniu arheologic ce demonstrează dezvoltarea comu
nităţilor umane în toate planurile, arătînd o continuitate de locuire în
spaţiu şi timp pe întreg teritoriul românesc.
Din acest patrimoniu se detaşează prin semnificaţiile lui cel apar
ţinînd neamului geto-dacic care a avut o civilizaţie unitară şi complexă
pe întreaga întindere a României.
Acest bogat şi valoros tezaur se află în posesia tuturor muzeelor
care-1 valorifică suo diferite forme de la lucrări ştiinţifice la expoziţii
de bază şi .i;tinerante sau temporare.
Pentru valorificarea acestei complexe culturi materiale, acum cînd
prin diferite forme ne pregătim să serbăm in anul 1980, 2050 de ani
<le la crearea primului stat centralizat dac sub Burebista, muzeele,
aceste purtătoare de comori ale popoarelor, se străduiesc să-i găsească
forme noi de valorificare o formă fiind şi aceea a expoziţiilor interju
deţene, pe care Muzeul judeţean de istorie şi etnografie a deschis-o
la sediul său central în ziua de 18 octombrie 1978 in prezenţa organe
lor locale de partid şi de stat, a unor ilustri cercetători şi a unui nu
meros public.
Expoziţia "Civilizaţia geto - dacilor din bazinul Siretului" îşi
propune să ilustreze prin intermediul unui vast material original, ca
racterul complex şi infloritor al culturii geto-dacice în acest perimetru,
pe durata unui mileniu, incepind cu sec. VI i.e.n. pînă în secolul IV e.n.
La organizarea ei au colaborat Muzeele din. Galaţi şi Tecuci cu
vetigii de la Poiana (antica Piroboridava) şi din alte localităţi ; Muzeul
de istorie şi artă din Bacău cu ve!:tigii de la Răcătău (cetatea Tamasi-
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dava) şi din alte 1 1 localităţi ale judeţului ; Muzeul din Roman cu as
pecte de la Brad (dadea Zargidava) ; Muzeul de istorie al Brăilei cu
un valoros patrimoniu descoperit în 7 localităţi ale judeţului ; Muzeul
de istorie Buzău cu descoperiri din staţiunea Cîrlomăneşti .
Muzeul de istorie Focşani expune vestigii din descoperirile arheo
logice de la Cîndeşti, Virteşcoi, Pădureni, Mănăstioara, Tifeşti.
Expoziţia demonstrează pe baza unui material bogat că populaţia
geto-dacică ce se dezvolta în acest perimetru ospitalier cu reţea hidro
grafică bogată şi forme variate de relief a oferit, prin intermediul Sire
tului legătura cu zonele vecine, dînd unitate acestei culturi. Siretul
menţionat de Herodot în secolul al VI-lea î.e.n. sub numele de Tiaran
tos a ajutat la inflorirea culturii geto-dacice din acest perimetru. Astfel
apar cetăţi unde se desfăşura o intensă activitate de schimb, politică
şi spirituală, centre ale unor triburi puternice. Aşa sînt Piroboridava
sec. VI î.e.n. (Poiana, comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi) identificată de
profesor dr. Radu VULPE, Tamasidava sec. IV î.e.n. (Răcătău jud. Ba
cău), Zargidava sec. IV î.e.n. (comuna Negri, Brad, Bacău), deci bazinul
Siretului a fost o adevărată coloană vertebrală în jurul căreia s-au dez
voltat amintitele cetăţi şi alte aşezări.
Aceste cetăţi au venit în contact cu civilizaţia grecească prin inter
mediul Dunării (Barboşi) din care se inspira, aşa cum ne demonstrează
descoperirile arheologice din această zonă.
In sec. II-I î.e.n. apar aşezările fortificate în bazinul Siretului aşa
cum sint Barboşi, Cîrlomăneşti pe Buzău, Bîtca Doamnei (Petrodava)
pe Bistriţa, Utidava pe T,rotuş, toate apărate unitar prin zidm-i de piatră.
In secolul II cetatea Barboşi devine cap de pod pe unde se făcea
legătura cu Dobrogea Romană, iar la 1 05-106 important centru civil şi
comercial de unde pornea pe Siret în sus un bogat comerţ spre alte dave,
spre un vast domeniu controlat de romani aşa cum demonstrează te
zaurele, amforele şi alte produse de factură romană ce le găsim în expoziţie.
Tematica expoziţiei noastre şi-a propus să prezinte întreaga viaţă a
geto-dacilor incepind cu ocupaţiile : agricultura, construcţiile, pescuitul,
prelucrarea metalelor, ceramica, podoabele, întreaga lor viaţă materială
şi spirituală.
Expoziţia prezintă vizitatorilor 600 de piese ce demonstrează o con
tinuitate şi unitate de locuire perfectă, varietatea uneltelor şi materia
lelor din care se confecţionau acestea, genul artistic al populaţiei geto
dace.
Expoziţia "Geto-dacii din bazinul Siretului" prezintă piese de pa
trimoniu din principalele aşezări întărite sau deschise cît şi din necro
polele geto-dacice din bazinul Siretului şi îşi propune să înfăţişeze dez
voltarea comunităţilor geto-dacice pe parcursul unui mileniu (sec. IV
i.e.n. - IV e.n.) şi legăturile acestei civilizaţii cu celelalte curente ale
civilizaţiei antice.
·
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Expoziţia aduce în ochii vizitatorilor virtuţile strămoşilor noştri,
dovedite prin munca, lupta şi creaţia lor.
Munca de investigare arheologică începută de Pîrvan, continuată de
Radu Vulpe şi generaţia sa, a fost dusă mai departe de generaţia tînără
de arheologi care au preluat ştafeta ducînd cercetarea pînă la rezulta
tele muncii a două generaţii şi ea se cere preluată mai departe de cei
ce vor urma.
Expoziţia a poposit pină în momentul de faţă în toate muzeele aşe
zate în bazinul Siretului : Galaţi, Brăila, Bacău, Tecuci, Roman, Buzău,
Focşani de unde a pornit spre oraşele din Transilvania - Oradea fiind
prima gazdă, încercînd în acest mod să demonstrăm unitatea de cultură
a populaţiei geto-dacice pe întreg teritoriul românesc.
Prin acest mesaj expoziţia "Civilizaţia geto-dacilor din bazinul Si
retului" se integrează în festivalul "Cîntarea României", cea mai largă
manifestare a muncii, creaţiei şi spiritului românesc.

REZERVAŢIA ETNOGRAFICA DIN CRINGUL PETREŞTI
Mihai MAZILU

In cadrul acţiunii generale de depistare, cercetare şi coq.servare a
vestigiilor cultw-ii tradiţionale, în anul 1 976, Muzeul judeţean de istorie
şi etnografie din Focşani a trecut la organizarea unei rezervaţii de ar
hitectură populară vrînceană.
Prin cercetarea ştiinţifică şi valorificarea muzeografică a unităţilor
semnificative care au rezistat timpului ne-am prppus să contribuim la
o cunoaştere :rp.ai adîncă a mpdului de viaţă al comunitiWlor umane de
pe aceste meleaguri, precum şi a valqrilor artistice p� care acestea le-au
creat de-a lungul istoriei în chiar pr.o�sul făuririi bunw-ilor mat�pale.
Aflată la Crîngul Petreşti, prindp:al<ţ zonă de agrement a oraşqlui,
rezervaţia de ş.rhitectură populară cuprinde astăzi într-un ansamblu uni
tar 7 3 construcţii autentice grup�:�.te în 32 de cpmpleXE! cu peste q. 700
obiecte diferite.
Aţit q,njtăţile de arhitectură populară cît şi uneltele şi produsele
meşteşu�;lreşti întrunesc trăsături etnice specifice, tipice şi cqracteristice
şi sînt selectate astfel încît să reprezinte sub�ona de origine, epoca şi
statutul socioeconomic şi cultural al deţinătorului iniţial.
Conform planului tematic, rezervaţia s-a structurat distinct in două
mari sectoare formate din instalaţiile tehnice ţărăneşti şi gospoqăriile şi
construcţile de interes public.
Ştim că după economia naturală practicată in perioada formării ob
ştilor săteşti, Vrancea istorică a trecut la o economie de tip feudal, in
care s-au dezvoltat o serie de meşteşuguri bazate pe folosirea instala
ţiHor hidraulice ce valorUicau varietatea materiilor ,prime, ca : aemnul,
cerealele şi ţesăturille din lână.
Am ilustrat tehnologia prelucrării produselor cerealiere prin grupul
tematic al instalaţiilor de măcinat, respectiv al marilor de apă de la
Răiuţi şi Răchitaşu, pe valea Miloovului, Spulber pe valea Zăba!lei şi
Putna pe valea Putnei.
Instalaţiile pun in evidenţă două tipuri de moară unul cu roată on
zontală avind aducţiunea iQ.ferioară şi transmisia direcţă la pietre şi
unul cu roată verticală prev�zută cu cupe şi aducţiune superioară.
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Dirsta pentru îngroşatul cergilor, piua pentru îndesitul stofei de
suman şi iţari - aduse din comuna Nistoreşti -, precum şi joagărul de
la Tulnici - pentru fas onarea leml11lu
lll i, dezvăluie de asemenea un mod
avansat de prelucrare Pl materiilor prime.
Alte tehnici privesc economia viticolă din subzona podgoriilor. Aces
tea sînt ilustrate detaliat prin unelte şi instalaţii de vinificare, in crama
monument de la Coteşti, datată în anul 1 859.
Observăm şi in acest domeniu evoluţia considerabilă a tehnicilor
de vinificare, de la jgheabul prevăzut cu sac in care strugurii erau
zdrobiţi cu picioarele, la teascul de lemn acţionat manual, cu randament
superior.
Al doilea sector realizează o sinteză a tipurilor tradiţionale de gos
podării şi construcţii de interes public selectate din principalele locali
tăţi de pe văile Putnei, Zăbalei, Milcovului, Şuşiţei, Rîmnicului, Ri mnei
şi Siretului.
Din punct de vedere morfologic şi funcţional caracteristicile uni
tăţilor arhitecturale sînt determinate de factorii economici, sociali, isto
rici şi geografici, atît generali cît şi locali.
Casele satelor de munte sînt construite pe temelii de piatră, din
bîrne rotunde prinse la capete în "cheutori", lipite cu lut şi acoperite
în patru ape cu şindrilă.
Planul construcţiilor variază de la o singură încăpere forţată să
îndeplinească mai multe !funcţiuni '--, ca de exemplu casa de la Btrseşti,
de condiţie modestă -, la două sau trei încăperi, cînd pe Ungă o cameră
apare şi tinda sau tinda şi cămara. Aceste elemente, împreună cu prispa
liberă sau inchisă, cu sau fără foişor, cu stîlpi simpli sau crestaţi, expri
mă stilul arhitectural din zonă şi evoluţia lui în timp.
Casele de la Tulnici, din prima jumătate a secolului al XIX-lea. de
la Vrîncloaia sau Andreiaşu, prin vechimea lor, gradul de reprezenta
tivitate, tehnică şi realizare artistică, pot fi trecute în rîndul monumentelor de arhitectură populară.
·

Tipul anexelor gospodăreşti, ca şi stina din bîrne cu plan dezyoltat,
situată in preajma acestui grupaj, inP.ică una din ocupaţiile de bază ale
locuitorilor, în condiţii·le oferite de munte şi deal ; şi anume creşterea
animalelor.
Ca stil, construcţiile de interes public cum sînt primăria şi şcoala
se înscriu în arhitectura tradiţională a caselor din zonă. Prin amenajarea
fidelă a interioarelor ele evocă cadrul formal în care se desfăşurau ac
tivităţile administrativ-politice şi de învăţămînt la sfîrşitul secolului al
XIX-lea în Vrancea.
_C ît priveşte gospodăriile de pe văile dealurilor subcarpatice, în ge
neral ele păstrează pitorescul arhitecturii montane însă, în definirea
tipului specific, intervin unele particularităţi ca urmare în primul rind
·a modificării condiţiilor naturale.
Astfel cultura livezilor de pruni găsind condiţii favorabile, deter
mină îndeletniciri sezoniere de prelucrare a fructelor, fapt resimţit prin
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apariţia unor noi anexe în cadrul gospodăriilor, ca lojniţa pentru usca
rea şi afumarea prunelor, sau velniţa care adăposteşte cazanul cu reci
pientele necesare pentru fabricarea şi păstrarea ţuicii.
Gospodăria adusă de la Dumitreşti, cuprinde o locuinţă cu două
camere, tindă şi chiler, un grajd, precum şi o velniţă cu două încăperi.
Ea constituie o adevărată unitate economică productivă cu conse
cinţe fireşti asupra poziţiei în colectivitate a proprietarului.
Alte tipuri de anexe sînt impuse de practicarea unor meşteşuguri
specialimte. Gospodăria din comuna Vidt·a, cuprinde printre altele un
atelier de olar şi un cuptor de ars oale.
Coborind spre limita dealurilor subcarpatice întîlnim consecinţele
social-economice ale cultivării viţei de vie.
Casele sînt construite din paiantă şi au un plan mai dezvoltat, for
mat de obicei din tindă, chiler şi două camere din care una este şi bu
cătărie de iarnă, iar printre anexe apar frecvent cramele construite din
bîrne masive.
Negoţul intens cu vin, lemne şi diferite produse agricole a impus
in aceste zone de tranziţie dezvoltarea unor servicii sociale.
Hanul de la Odobeşti, apare ca o unitate caracteristică datînd de la
sfîrşitul secolului al XIX-lea.
In fine, gospodăriile de la şes se recunosc uşor prin arhitectura case
lor mai puţin zvelte, acoperite cu stuf sau paie, prin prezenţa pătulelor
pentru porumb, a şurilor şi a grajdurilor pentru adăpostirea recoltelor
şi animalelor, uneori a cîte unui şopron pentru unelte pescăreşti, con
struite din materiale specifice zonei : lut, paie, stuf, nuiele. Elementele
ornamentale ale caselor, atunci cînd apar, sînt realizate îndeosebi din
scîndură traforată.
Intr-o privire de ansamblu asupra interioarelor locuinţelor trans
ferate in rezervaţie constatăm ca o caracteristică de bază, la marea di
versitate de obiecte, imbinarea armonioasă a laturii funcţionale, care
motivează întotdeauna şi actul de creaţie cu latura estetică, exprimată
simplu şi cald.
Motivaţia geometrică a păretarelor vrîncene, realizată în culori na
turale, înseamnă de fapt reprezentarea stilizată a unor elemente sau
fenomene ale naturii care au impresionat adînc sensibilitatea creatorului.
Asemenea motive împodobesc majoritatea obiectelor şi sint fie cres
tate pe lada de zestre, tiparul de caş, furca de tors, bita ciobănească,
fie pictate pe ceramică sau pirogravate pe cofiţe.
Toate aceste mărturii etnografice, transmise pînă in zilele noastre,
atestă o remarcabilă cultură populară, durată de-a lungul istoriei, origi
nală şi in acelaşi timp unitar integrată în ansamblul culturii şi civili
zaţiei româneşti .
Prin amenajarea rezervaţiei de arhitectură populară de către colec
tivul de specialişti al muzeului, cu sprijinul larg şi nemijlocit al orga
nelor judeţene de partid, credem că o parte din bogatul patrimoniu et
nografic al judeţului şi-a aflat o inspirată valorificare ştiinţifică şi cul
tural educativă.

CULTIVAREA GUSTULUI ARTISTIC ŞI ESTETIC AL
OAMENILOR MUNCII, PRIN INTERMEDIUL UNITAŢI LOR
MUZEALE DE ETNOGRAFIE ŞI ARTA POPULARA DIN
JUDEŢUL VRANCEA
ARBORE Virginia

Aşa cutn rezultă din ultimile documente de ·partid şi din . practica
socială, unităţile de cultură din ţara noastră îşi aduc un aport important
în formarea omulUi de tip nou, cu o pregătire multilaterală.
..o importanţă deosebită pentru indeplinirea sarcinilor . fundamen
tale a dezvoltării multilaterale a noii orînduiri o are i:latensificarea acti
vităţii de educaţie, formarea şi dezvoltarea conştiin�i socialiste a ma
selor".1
In activitatea de educaţie a omului de tip nou un rol foarte important
îl au unităţile de cultură şi muzeele din ţara noastră.
Muzeul este o instituţie de cultură care are rolul de-a exista ca in
stituţie permanentă, trebuind să fie deschis pentru a fi vizitftt de către
public şi care funcţionează in folosul acestuia.
�ntreaga activitate cultural-educativă devine imposibilă fără asigu
rarea unei juste orientări ideologice, unei înalte ţinute ştiinţifice şi estetice in organizarea muzeului;!�
i
La muzeu se string lucruri deosebite, se salvează cele care s-ar pu
tea pierde sau deteriora din cauza intemperiilor sau a proastei păstrări,
se studiază şi interpretează, dar mai ales se organizează expoziţii de bază
sau temporare care să fie folosite in scopul instruirii publicului vizitator.
Prof. Nicolae Iorga scria : .,Un. muzeu... va fi nu numai un loc unde
se pot concentra sub o bună ingrijire, lucruri care altfel se risipesc sau
se distrug, nu numai un mijloc de-a iniţia pe străin uşor in ceea ce a
format originalitatea u n e i civilizaţii dispărute, dar şi altceva.
Va fi într-o epocă in care totul e in funcţie de cultura ce vom şti
să ne cîştigăm şi mai ales să o răspindim larg în masele populare _şi un
1
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muzeale. Revista Muzeelor nr. 1, 1964, pag. 51.
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complement de realităţi pentru instrucţia şcolară şi singura unealtă prin
care trecutul îşi poate întinde influenţa lui, invăţătoare şi înălţătoare".
Muzeul de astăzi, ca instituţie culturală de seamă este o carte des
chisă ce oferă publicului vizitator posibilitatea de a cunoaşte pe viu,
lucruri citite, dar neconturate in minte, el oferă învăţăminte bogate
despre viaţa poporului nostru. Odinioară, muzeul era considerat ca o
instituţie ce păstrează obiecte de valoare, rare. Astăzi noţiunea aceasta
s-a schimbat, muzeul devenind o instituţie cu o personalitate bine con
turată, făcînd parte integrantă din sistemul educaţional din ţară.
In judeţul Vrancea, dar in special in oraşul Focşani a pulsat din
totdeauna o viaţă culturală şi ştiinţifică de necontestat.
Focşaniul, capitala judeţului Vrancea, s-a impus de-alungul veacu
rilor ca un centru de-o mare efervescenţă spirituală.
Aici s-au născut şi au trăit oameni eu o reală valoare ştiinţifică şi
culturală, oameni ce au lăsat in urma lor opere nepieritoare pe plan
naţional. La aceste tradiţii culturale se adaogă noi valenţe culturale şi
intelectuale care participă prin activitatea desfăşurată, la programul so,
ci a l al ţării.
Astfel, in orqul Focşani funcţionează, pe lîngă alte instituţii de
cultură, Muze).ll de istorie şi etnografie pe Bd. Karl Marx Nr. 1, 6, 8,
cu o bogată !fi variată activitate cultural-ştiinţifică şi educaţională, mu
zeu care şi-a extins activitatea in intreg judeţul incit prin cercetările
de teren şi printr-o activitatea de colectare a valorilor culturale, ma
te riale şi spirituale a ajuns să organizeze in 15 localităţi muzee săteşti
şi colecţii muzeale cu patrimoniu valoros cu specific istorica-etnografic,
precum şi o secţie demonstrativă in aer liber pe Ungă secţia de etnogra fie.
.
· In noul peisaj social-cultural al judeţului Vrancea alături de cele
lalte instituţii culturale, muzeele şi colecţiile săteşti cu diferite profile
organizate in ultimll ani, ocupă un loc de frunte.
Muzeul etnografic din comuna Paltin, casa-muzeu din Valea-Sării,
colecţiile săteşti din Soveja, Străoane, Gugeşti, Coteşti, Vizantea-Livezile,
Vulcăneasa, Cîrligele, Boloteşti, Tătăranu, Jariştea etc., împreună cu mu
zeul de istorie şi etnografie Focşani, prin secţia de etnografie, contribuie
prin activităţile ce le desfăşoară şi prin exponatele acestora, la cultiva
rea gustului artistic şi estetic al oamenilor muncii.
Muzeul nostru are o experienţă bogată, dobîndită in decursul anilor
prin activitatea cu publicul variat ca componenţă. Formele cunoscute pînă
acum de-a · face educaţie vizitatorilor, de a-i atrage in muzee nu mai
corespund pentru că publicul de astăzi este deosebit de informat, foarte
exigent, atit in ce priveşte alcătuirea unui' muzeu, cit şi in modul de ex
punere a pieselor in cadrul creiat.
De aceia, muzeul nostru a căutat să folosească forme cit mai convin
gă toare şi variate pentru a putea atrage publicul vizitator şi a-i reţine
atenţia.
Unităţile muzeale de etnografie şi de artă populară din judeţul Vran
cea şi municipiul Focşani, prin alcătuirea lor au oferit un prilej deosebit
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de cunoaştere a creaţiilor populare cu valoare artistică, produse ale ta
lentului populaţiei localnice.
Muzeele sînt vizitate de tineret şi în mod deosebit de elevi, unde
aceştia au din partea personalului de specialitate posibilitatea de-a audia
expuneri ce constituie lecţii interesante de etnografie şi artă populară.
In muzeele noastre, exponatele sînt aranjate într-o tehnică modernă
şi într-o atmosferă de estetism superior, ajutind ca acestea să devină fo
care de prim ordin în formarea şi cultivarea tinerii generaţii, preocupare
de seamă a statului nostru socialist.
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, in 3 noiembrie 1 9 7 1 , spunea : "Crea
ţia literar-artistică, rezultat al muncii şi cunoaşterii, este chemată să răs
pundă cerinţelor făuritorilor de bunuri materiale şi spirituale, să îmbo
găţească şi să înfrumuseţeze viaţa spirituală a omului pentru a fi la înăl
ţimea imperativelor sociale, arta trebuie să-şi tragă seva din frămîntările
şi năzuinţele poporului... avem nevoie de-o artă care să fie suflet din su
fletul poporului, să redea şi greul şi bucuria şi visurile s p r e viitor ale
oamenilor muncii, o artă izvorîtă din realităţile naţiunii noastre profund
umanistă".
Ori, unităţile muzeale din judeţul Vrancea, organizate pe diferite pro
fite, îşi aduc o contribuţie importantă la răspîndirea acestei arte dinamică
prin continutul ei, ce-şi trage seva din creaţiile populare din trecut, per
petuind totodată ce este valoros în lumea contemporană.
Muzeele şi rcolecţiile săteşti din judeţ alătoci de secţia de etnografie
vin in întîmpinarea dorinţei vizitatorilor de-a asimila ce este frumos
şi bun in arta vrînceană şi pe cit posibil de-a perfecţiona ceia ce · are ne
voie de completare. Căci, fiecare om şi in special tineretul simte nevoie
de-a realiza mai mult decit ceea ce a moştenit, căutînd să dea ceva din
sufletu lşi personalitatea sa obiectului creat. El caută perfecţiunea, depli
nătatea vieţii. De aceea tineretul ce ne vizitează învaţă din ceea ce îi este
prezentat în muzee, materiale originale care contribuie deplin la forma
rea convingerilor despre viaţă, obiecte cu o mare valoare şi reprezentînd
chiar curiozităţi.
Specialiştii muzeografi din muzeul nostru s-au preocupat şi se preo
cupă pentru cristalizarea in mintea vizitatorilor, a caracteristicilor esen
ţiale ale artei populare vrîncene, au căutat să-i lămurească ce este au
tentic, ce este imprumutat sau lipsit de gust. S-a insistat prin formele
cunoscute in activitatea muzeografică (conferinţe, simpozioane, expuneri
in cadrul muzeului, ghidaje, publicaţii etc.) să se imprime publicului sen
timentele şi ideile pe care artistul popular a căutat să le transmită prin
intermediul obiectelor creiate, celor care au ocazia să le cunoască. De
asemenea, s-a demonstrat prin intermediul exponatelor cum elementele
de formă şi culoare, au dus la realizări artistice ce impresionează şi duc
la emoţii estetice creatoare. In modul acesta, în mintea vizitatorilor, s-a
trezit curiozitatea şi interesul pentru obiectele de a r t ă, demonstrîndu-se
permanenta spiritului creator al oamenilor.
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Pentru a transmite şi clarifica intenţiile pe care le-a avut creatorul
popular cind a realizat un obiect sau altul, specialiştii noştri s-au străduit
să se facă inţeleşi, atrăgind atenţia asupra celor mai reprezentative ele
mente, stîrnind imaginaţia şi predisptinind la o atitudine creatoare pe cei
ce au venit in contact cu obiectele din muzeu. Eficacitatea cea mai mare
în stimularea atitudinii creatoare, au avut-o explicaţiile calfe s-au dat
elevilo r, fn special elevilor din şc<>lile de arte plastice şi muncitorilor
de la secţiile de artă manuală.
Am fost solicitaţi şi am dat explicaţii in legătură cu motivele auten
tice tz:adiţionale, de pe covoare, textile, de pe costumele populare, tehni
ca de lucru la tiparele de caş sau pirgravarea cofiţelor.
In afara elevilor, ţesătoarelor din comunele judeţului constituite in
cooperative, au venit să se iniţieze in muzee şi să cunoască obiectele de
artă populară, cu realţ calităţi artistice, moştenite din generaţie in ge
neraţie şi noi ca specialişti am căutat să le cultivăm dragostea pentru
ceea ce este origitial şi autentic in arta populară străveche. In afara ex
plicaţiilor pe care le-am dat in muzeu, am folosit şi alte mijloace de co
municare cu publicul şi anume : articole in presă, informări la radio şi
t'eleviziun:e; pliante, afiŞe, flutul'âşi.

Prezentind arta populară vrindeană, făcind-o cunoscută maselor largi
populare, am sugerat celor interesaţi de cunoaştere aspiraţiile s'pre fru
mos ale oamenilor, ingeniozitatea Şi " munca depusă de generaţii in pro
cesul creaţiei transmise din generaţie în generaţie pînă în zilele noastre.
Secţia de etnografie şi de artă populară din Focşani, împreună cu
muzeele şi colecţiile săteşti cu acelaşi profil, sînt o sinteză a etnografiei
şi artei populare vrincene in ceea ce are mai reprezentativ, ducind o in
tensă activitate educaţională în rîndul maselor populare. Ele contribuie
la dezvoltarea cunoştinţelor omului nou, printr-o cunoaştere a acţiunilor
proprii populaţiei respective, devenind factori reali de dezvoltare puşi in
slujba tuturor oamenilor, a celor de azi şi de mîine.
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METODE DE VALORIFICARE A PATRIMONIULUI
MUZEELOR IN AER LIBER, FOLOSITE LA COMPLEXUL
MUZEEAL GOLEŞTI
Ion Mihail GORGOI

România, ţară cu un divers şi bogat patrimoniu spiritual, a acor
dat şi acordă o mare importanţă activităţii de valorificare a acestui
tezaur.
Muzeele sînt considerate instituţii investite cu inalta calitate de
a-şi aduce contribuţia la o mai bună cunoaştere între popoare la pro
movarea unei colaborări bazată pe descoperirea permanentă a valenţelor
spirituale comune 1.
Succesele deosebite obţinute de muzeografia românească in dome
niul cercetării, creşterii şi cunoaşterii patrimoniului existent, al per
fecţionării şi diversificării relaţiilor public-muzeu, au la bază o
preocupare permanentă de valorificare a rezultatelor.
Multe personalităţi de frunte ale culturii noastre naţionale au
acordat o mare importanţă valorii de document a obiectului muzeal.
Folosirea tuturor resurselor de care dispune o instituţie muzeală are
menirea să răspundă tuturor cerinţelor epocii şi mediului în care func
ţionează. Patrimoniul muzeal şi cel virtual permit o deosebită valorifi
care pe planul studierii, publicării, educării patriotice, ştiinţifice şi
estetice. Totodată, prin intermediul patrimoniului, muzeul are menirea
să informeze vizitatorii străini, asupra specificului realităţii româneşti
din cele mai vechi timpuri pînă astăzi, valorificarea presupunînd un act
de conturare precisă a prezenţei româneşti in contextul spiritualităţii
mondiale 2.
Astăzi, muzeul este o instituţie culturală, angaj ată în educarea
tineretului, realizînd prin aceasta o adevărată investiţie a viitorului.
Randamentul educţional depinde nu numai de bogăţia patrimoniului,
ci şi de modul cum este valorificat acesta, de specialiştii din muzeu.
Latura cea mai importantă a valorificării o constituie expoziţia de bază,
1 Antonescu, Ion, "Dezvoltarea activităţii muzeale - corolar al politicii cul
turale româneşti", in Revista Muzeelor şi Monumentelor, nr. 4, 1978, p. 3.
l Stoica, Georgeta, "Cercetarea şi valorificarea patrimoniului muzea:l", in Re
vista Muzeelor şi Monumentelor, nr. 4, 1978, p. 10.
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ea fiind aceea care oglindeşte specificul instituţiei respective. Expoziţia
de bază constituie un mijloc prin care se introduc in circuitul public
rezultatele cercetării in scop educativ şi instructiv a.
Etnografia românească este demonstrată complex tocmai de aceste
expoziţii care au rolu!l. de a arăta caracterul unitar al artei noastre
populare pe întregul teritoriu al ţării.
Muzeele oferă cu aj utorul ghidajelor, lecţiilor tematice, simpozioa
nele, serilor muzeale, contactul direct cu realitatea românească în
diferite epoci istorice, fiind de o importanţă deosebită în procesul de
formare a omului nou.
Marele geograf George Vîlsan sublinia că : "un muzeu e o casă de
învăţătură care trebuie dată cu folos vizitatorilor" 4.
Afirmarea funcţiei cultural-educative a unităţilor muzeale, implică
permanentizarea ;relaţiei muzeu-public . Astăzi a crescut în mod deo
sebit însemnătatea laturii de valorificare a patrimoniului muzeal, prin
tr-o gamă extrem de diversă de manifestări.

Muzeele etnografice şi de artă populară au, acum, principalul rol
în cunoaşterea, conservarea şi valorificarea patrimoniului de civilizaţie
şi cultură populară s.
Colecţiile muzeale fac posibilă dezvoltarea neîntreruptă a cerce
tării şi, bineînţeles, valorificarea re";ultatelor. Astăzi nu se poate întocmi
ştiinţific, nici-o lucrare de sinteză referitoare la istoria civilizaţiei.
culturii populare şi modului de viaţă de pe teritoriul statului nostru,
fără cunoaşterea amănunţită a patrimoniului muzeel�r şi fără contri
buţia specialiştilor din muzee, indiferent că este vorba de "Atlasul
etnografic al României", tratate de istorie a artei, etc. 6.

Expoziţiile de bază din muzeele · tie etnografie, oglindesc realitatea
culturii noastre populare din diferite localităţi, zone etnografice sau
pro'V'incii istorice. Muzeele cu expunere tn aer liber formează puncte
de reper şi referinţă ale reţelei muzeale etnografice, completindu-.se
fericit cu cele cu expunere, exclusiv pavilionară. Acestea ·oferă cele
mai largi posibilităţi de a face înţeles însuşi procesul creaţiei, folosinţa
şi modul de viaţă, rolul muncii creatoare şi importanţa acestuia în
viaţa societăţii şi pentru progres 7.
Cele 14 unităţi cu exprmere in aer liber, aflate pe intreg teritoriul
ţării, completează reţeaua muzeelor etnografice, contribuind la amplu!
proces de 'V-alorificare a creaţiei populare.
Complexul muzeal Goleşti, unitate muzeistică de sine stătătoare.
are, în localitatea cu acelaşi nume, deschisă din 1 966. Secţia viticulturii
şi pomiculturii din România, expoziţie cu caracter etnografic aflată în
sectorul în aer liber.
s Ibidem, p. 11.
4 Revista Muzeelor, V, 1967, 3, p. 229.
5 Irimie, Cornel, "Căi şi metode de valorificare a creaţiei populare prin mu
zee" , în Revista Muzeelor şi Monumentelor, nr. 4, 1978, p. 63.
6 Ibidem, p. 65.
7 Ibidem, p. 66.
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Fiind, relativ, nou infiinţată, această secţie are pînă la ora �t1,1ală
ce depăşeşte cu mult cifra de 15 000 de obie�te �l,lze
istice. Infiinţarea acestui muzeu etnografic in aer liber, la Goleşti
atestă, încă odată, ocupaţiile multiseculare ale locuitorilor acestor me
leaguri : viticultura şi pomicultura.

un patrimoniu

Unitate cu caracter naţional, singura de acest profil din lume,
Secţia viticulturii şi pomiculturii din România, are în planul ei te
matic, reprezentarea prin gospodării ţărăneşti tradiţionale, cu tot
inventarul specific, a tuturor zonelor pomicole şi viticole de tradiţie
din ţara noastră. Intrată in circuitul de vizitare, secţia are in expoziţia
permanentă de bază, 18 gospodării complexe de viticultori şi pomicul
tori din Muntenia, Oltenia, Banat şi Dobrogea, insumind peste 100 de
construcţii, urmînd în continuare să fie reprezentate şi celelalte zone
ale ţării.
Prima şi cea mai importantă valorificare a patrimoniului existent
expoziţia de bază a sectorului in aer liber, contribuie, prin exponatele
sale, începînd cu casele şi construcţiile anexe, ţărăneşti, care sint ade
vărate monumente de arhitectură populară şi terminînd cu textilele de
interior şi portul popular, la demonstrarea caracterului unitar al artei
noastre populare. In expoziţia de bază sint expuse unele dintre cele
mai valoroase obiecte cu caracter muzeistic aflate în patrimoniul insti
tuţiei, expunerea făcîndu-se pe zone etnografice şi pe specificul ocu
paţiei locuitorilor.
Ţinîndu-se cont de caracterul naţional al muzeului, expunerea
gospodăriilor ţărăneşti complexe s-a făcut după aşezarea geografică a
zonelor reprezentate. De reţinut faptul că, aproximativ, toate construc
ţiile aduse in sectorul in aer liber sint din secolele XVIII şi XIX.
Luate pe zone, gospodăriile au fost reprezentate prin case de locuit
cu o arhitectură specifică, acareturi sau construcţii anexe, toate acestea
avînd interioarele dotate cu obiecte originale din zona respectivă.
Urmind linia valorificării patrimoniului muzeal, unitatea noastră,
a deschis, în diferite localităţi ale j udeţului, la cluburi, cămine cultu
rale, case de cultură şi şcoili, expoziţii cu caracter temporar, a căror
tematică a fost legată de specificul muzeului. Au fost expuse obiecte
cu caracter etnog:rafic, alături de imagini din zona respectivă, toate
acestea urmărind linia tematică. Astfel, in luna iunie 1978, la Palatul
de cultură al municipiului Piteşti, a fost deschisă expoziţia : "Orna
mentica în arta populară pin j udeţul Argeş" , al cărei scop a fost, pe
lîngă prezentarea unor obiecte cu valoare deosebită din patrimoniul
existent, şi urmărirea creşterii numărului de vizitatori.
Pe lîngă expoziţiile temporare, au fost folosite cu succes, expoziţiile
itinerante, care, deşi, formate mai mult din imagini, obiectele originale
fiind expuse intr-un procentaj relativ redus, au avantaj ul că, in scop
publicitar pot fi mutate in diferite centre din j udeţ sau chiar din ţară.
Continuind linia expoziţională, trebuie remarcat faptul .că o parte
din obiectele de etnografie din patrimoniul nostru, au însoţit expoziţia

Ion Mihail Gorgoi

286

naţională; de artă populară, care a fost deschisă în cîteva oraşe din
R. F. Germania, iar colectivul nostru a avut o expoziţie cu obiecte în
R. P. Polonă, contribuind, astfel, la prezentarea creaţiei populare româ
neşti peste hotare.
In sesiunile ştiinţifice anuale cu caracter naţional, ţinute la Goleşti,
avind incluse în tematică şi zonele viticole şi pomicole ale ţării, s-au
prezentat multe comunicări făcute pe baza materialelor originale aflate
în colecţiile noastre, fiecare dintre ele fiind formată de darea în cir
cuitul de vizitare a unei gospodării din sectorul în aer liber. Toate
comunicările prezentate au fost tipărite în publicaţia periodică " M u
seum" patronată de Complexul muzeal Goleşti, al cărei volum II a fost
editat în 1978.
Tot în sensul valorificării patrimoniului muzeal existent, au avut
loc diferite simpozioane ţinute la sediul instituţiei sau în diferite loca
lităţi din j udeţ, la acestea fiind antrenat un număr mare de auditoriu
de vîrste diferite. Un astfel de simpozion, avînd ca temă "Rolul func
ţional şi decorativ al ţesăturilor din zona Argeş", a fost realizat în 1 878,
la acesta participînd elevii din şcolile şi liceele municipiului Piteşti.
Mulţi dintre specialiştii instituţiei au trecut anual în
muncă, conferinţe pe teme diferite, ca, spre exemplu :
- "Monumente de arhitectură populară tradiţională,
in Secţia viticulturii şi pomiculturii din România" .
- "Instrumentar, pomi-viticol, reprezentat
Secţiei viticulturii şi pomiculturii din România" .

în

planul

de

reprezentate

expoziţia de bază a

- "Tradiţie şi inovaţie in arta populară argeşeană" .
- "Muzeul-factor important de păstrare a comorilor artei noastre
populare" , etc.
In scopul atragerii unui număr mai mare de vizitatori din rindurile
tineretului, se organizează la sediu, sau in şcoli şi intreprinderi, con
cursuri, "Cine ştie, cîştigă" ?, pe baza unor întrebări legate d e
ofilul, activitatea ş i patrimoniul instituţiei şi unde ciştigătorilor l e
sint oferite drept premii, materiale cu caracter d e popularizare : vo
lume de publicaţii, pliante, vederi, etc.

pr

Afişul, mijloc de popularizare a tuturor acţiunilor întreprinse,
însoţeşte expoziţiile cu caracter temporar sau itinerant, el fiind şi acela
care prezintă publicului larg tematica şi scopul expoziţiei de bază.
Toate manifestările muzeelor etnografice în aer liber ar trebui
popularizate în presă, atît locală cit şi centrală, emisiuni radio pe pro
fil, precum şi emisiuni de televiziune, care contribuie, în mod esenţial
la ridicarea numărului participanţilor şi mai ales, prin mijloacele de
care dispun, la prezentarea manifestărilor şi a patrimoniului existent.
Astăzi, la Goleşti, pentru o mai bună distribuire a activităţii pro
fesionale a specialiştilor, se încearcă folosirea cu succes a acestei laturi
de popularizare, manifestările din acest an { 1 9 78), fiind de un bun şi
edificator exemplu.

Metode de valorificare a patrimoniului muzeelor în aer liber
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Intrate în tradiţie, manifestările cu şcolarii, în Secţia viticulturii
şi pomiculturii din România, se bucură de un mare interes în rîndurile
acestora, aici făcîndu-se primiri în rîndurile purtătorilor cravatei roşii.

Conform planului de optimizare a activităţilor cultural-educative,
în fiecare an, la Goleşti, se dau spectacole în aer liber, la care par
ticipă formaţii de artişti amatori sau profesionişti, laureate ale Festi
valului naţional "Cîntarea României" , prezentîndu-se concerte de mu
zică populară, dansuri populare etc.
Continuînd linia prezentării materialelor de popularizare, trebuie
să subliniem tipărirea periodică de pliante, plicuri, calendare, semne
de carte şi ilustrate cu aspect din muzeu.
Pentru o cunoaştere corectă şi amănunţită a obiectelor expuse în
secţia în aer liber, se vor edita cataloage pe gospodării, în acestea
făcîndu-se descrierea zonei din care sînt aduse construcţiile, precum şi
a obiectelor din patrimoniu, expuse.
In ideea prezentării profilului, activităţii şi patrimoniului Com
plexului muzeal Goleşti, la aceasta contribuind şi dorinţa de a face
cunoscută peste hotare arta populară românească, creaţiile ei de o
deosebită valoare artistică şi bun gust, se fac schimburi de publicaţii
cu diferite muzee din lume. Revenind la schimbul de publicaţii, tre
buie subliniat faptul că instituţia noastră are astfel de realaţii cu toate
muzeele din ţară.
Urmărind activitatea de valorificare a patrimoniului, legată implicit
şi de relaţia public-muzeu, datorită caracterului larg de popularizare
a acţiunilor întreprinse, anunţîndu-se, atunci cînd este cazul, şi noile
achiziţii făcute cu scop de îmbogăţire a colecţiilor, s-a constatat utili
tatea ei prin numărul mereu crescînd al publicului vizitator, prin
interesul deosebit manifestat de oameni de diferite vîrste pentru vizi
tarea muzeului.
Făcînd parte din reţeaua de muzee etnografice cu expunere în aer
liber, dispuse în diferite zone ale ţării, Complexul muzeal Goleşti,
unitate cu caracter naţional prin profilul ei, se integrează activ în
amplu! proces de valorificare a creaţiei populare, fiind una dintre
instituţiile de cultură care oferă pentru oricine (cetăţean sau străin)
posibilitatea de a cunoaşte convingător, puterea de creaţie a poporului
nostru, legătura lui strînsă şi vieţuirea neintreruptA pe acest teritoriu,
pe care s-a format şi în cadrul căruia a creat o civilizaţie şi o cultură
populară cu specific propriu.

RESUME
La valorification du patrimoine museal dans les expositions du secteur en
plein air est une preocupation permanente de la museographie roumaine.
La section de viticulture et de arboriculture de la Roumanie du Complexe
Museal Goleşti-Argeş s'est propose de resoudre ce probleme.
Dans cet ouvrage on a presente les prinoipales actions du Complexe Museal
Goleşti pour la valorification de son propre patrimoine.

DRAGOSLOVENI - CASA MEMORIALA "AL. VLAHUŢA"
lN LUMINA UNUI ARTICOL INEDIT
Venera CABALORTA

ln sistemul instituţiilor de conservare a valorilor de patrimoniu
naţional şi în procesul educaţiei patriotice şi ştiinţifice, rolul muzeelor
este determinant.
Judeţul Vrancea dispune de o reţea muzeală bogată, însumînd un
real tezaur cultural cu multiple funcţii educative. Colecţiile muzeale
săteşti, casele memoriale, îşi au fiecare rolul lor bine definit şi repre
zintă acte de cultură meritorii. Vrancea prezintă vizitatorilor o fru
moasă carte de vizită, prin păstrarea unor comori de artă şi spiritua
litate, acumulate de-alungul vremii şi puse astăzi la îndemîna tuturor.
Dragoslovenii, comună veche şi renumită, îşi subliniază existenţa
şi prin faptul că deţine pe teritoriul ei casa memorială "Alexandru
Vlahuţă" cetăţean şi scriitor, stabilit pe aceste
meleaguri, după
anul 1 906.
Casa păstrează şi astăzi atmosfera în care a trăit şi a lucrat scrii
torul. Muzeul din Dragosloveni înfăţişează publicului vizitator două
aspecte : unul memorial şi unul documentar.
Partea memorială reorganizată de curînd, respectă in limita posibi
lităţilor, veridicitatea. Obiectele expuse purtînd patina timpului, crează
o atmosferă de caldă intimitate.
Partea documentară, prilejuieşte vizitatorului o viziune clară a
omului şi militantului, expoziţia dînd posibilitatea ca în mod cronologic
să-i fie urmărită scriitorului întreaga viaţă şi operă. Expoziţia biogra
fică se bazează pe fotografii, documente, acte, manuscrise, extrase din
ziare, etalate într-o formă grafică modernă.
Dată fiind importanţa Casei Memoriale "Al . Vlahuţă" în viaţa cul
turală a j udeţului nostru este interesant să aflăm cînd şi cum a luat
fiinţă.
Răsfoind numere vechi din
revista
"România
Eroică", colecţie
aflată în arhivele Muzeului Militar Bucureşti, găsim în numărul 1 0 - 1 2
anul VII 1 926, un articol intitulat "Solemnitatea inaugurării aşezămîn
tului Cultural Al. Vlahuţă de la Dragosloveni" .
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Articolul consemnează că iniţiativa înfiinţării "aşezămîntului"
a
avut-o soţia scriitorului, Ruxandra Vlahuţă. Aceasta se va adresa pentru
fonduri, societăţii " Mormintele Eroilor", societate care a preei ind acti
vitatea scriitorului Al. Vlahuţă, a ţinut să-1 pună pe cel care în 1 9 1 7
a luptat c u pana lui puternică, alături de cei ce au luptat c u arma.
Casa, ded, va fi restaurată în vederea organizării "unui aşezămînt
cultural în memoria şi cu numele poetului" ("România Eroică" an VII
Nr. 1 0 - 1 2 - 1 926 pag. 5). Lucrările de restaurare au fost conduse
de inginerul Victor Ionescu.
Aşezămîntul urma să fie condus de Ruxandra Vlahuţă.
Articolul face o scurtă descriere a casei memoriale cumpusă din :
" . . . o bibliotecă (zeci de volume donate de Casa Şcoalelor şi Societatea Cartea Românească), un mic muzeu istoric, o sală de şezători şi
conferinţe şi un mic atelier de ţesătorie naţională pentru fiicele de
săteni" . . . dotat cu două războaie sistematice de ţesut.
Aşezămîntul cultural "Al. Vlahuţă" urma să aibă un dublu rol,
educativ şi practic.
Un basorelief cu chipul poetului, operă a sculptorului T. Burcă,
a fost montat la intrare.
Festivitatea de deschidere, a avut loc l a 31 decembrie 1 926, cu
participarea unui mare număr de personalităţi din Bucureşti şi locale.
D-na Goga a condus manifestările culturale ce s-au desfăşurat cu pri
lejul deschiderii casei memoriale. Au participat reprezentanţi din : Aso
ciaţia "ASTRA" Sibiu, "Societatea Scriitorilor Români", "Casele Naţio
nale" şi "Societatea Mormintelor Eroilor" .
Cuvintul de deschidere a fost susţinut de Jean Bart (Eugen P.
Botez) care a vorbit din partea prietenilor poetului.
Festivitatea s-a continuat, relatează articolul, cu o şezătoare literară
la care a vorbit Tudor Vianu "Caracterizînd opera şi viaţa poetului" .
Şcolarii din sat, conduşi de învăţătorul Spînu şi profesorul de
muzică - Marian -, au susţinut un mic program artistic.
S-au primit numeroase telgerame. Revista citează doar două.
Prima - trimisă de Nicolae Iorga - eminent om de ştiinţă însu
mează următorul text : "Ne asociem din toată inima pentru fapta fru
moasă făcută în amintirea scumpului meu prieten - Vlahuţă" .
A doua, emoţionantă, este semnată de Octavian Goga "Regret din
inimă că sînt reţinut la B ucureşti de chestiuni urgente şi că riu pot
trimite în amintirea lui Vlahuţă, decît sufletul meu plin de toată gra
titudinea" . . .
Articolul consemnează î n încheiere toată simpatia şi preţuirea d e
care s-a bucurat din partea prietenilor d e idei şi litere, omul ş i scriitorul
Al. Vlahuţă şi opera sa.
Tradiţia se continuă. In fiecare toamnă nucleul constituit de Casa
Memorială "Al. Vlahuţă" generează periodic "Salonul literar - Dragos
loveni" - act de cultură meritoriu.
Dacă muzeul de la Dragosloveni, ar fi numai un muzeu vizitabil,
ar fi mult.

Casa mem. ,.Al. Vlahuţă" în lumina unui articol inedit
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Dar el este mai mult de atît. Aici vin istorici, critici literari, poeţi,
scriitori.
Aici trăiesc tulburătoare amintiri, de neuitat.
Vizitatorii care păşesc dincolo de poarta masivă, trăiesc sentimentul
că de fapt sînt oaspeţii scriitorului care lipseşte doar pentru un moment.

REsUME
Le patrimoine nationele culturel comprende une riche reseau muzeale, ou
un lieu bien defini ont les demeures historiques, qui representent des acte gene
reuses de culture.
Cette curte notte, complete l'historique de l'apparition de la demeure histo
rique "Al. Vlahuţă" de Dragosloveni - Vrancea, dediee l'homme, ă l'ecrivaine
et a militant qui ont apporte une riche contributione au developpement de la
langue et de la litterature Rownaine.

IMPORTANŢA COLECŢIILOR PARTICULARE ETNOGRAFICE
SPECIALIZATE
Adrian Silvan IONESCU

In cadrul colecţiilor p articulare, cele orientate către etnografie şi
artă populară sînt în număr foarte mare şi destul de egal răspîndite
pe teritoriul ţării.
Sînt cazuri cînd deţinătorul unei colecţii complexe (artă româ
nească, universală, decorativă, istorie, etc.) să aibă - întîmplător sau
nu - şi cîteva obiecte etnografice, sau, dimpotrivă, ca unul să-şi atri
buie titlul de "colecţionar" posedînd cîteva icoane pe sticlă sau cancee
de serie. Aici se impune o încercare de definire a "colecţiei" şi implicit
a "colecţionarului " . S-a instituit, şi cred că pe nedrept, acest termen
generic de "colecţie" pentru orice fel de adunare la un loc a unor
obiecte mai mult sau mai puţin heteroclite. "Colecţie" este şi cea cu
două tablouri de gang şi o icoană pe sticlă banală - cine ştie prin ce
îmrpejurări ajunse la posesorul actual - şi cea cu 1 0 0 de icoane pe
sticlă care se vede că sînt luate "la grămadă" de un neiniţiat al cărui
scop, dictat de cupiditate sau de criterii economice era doar să strîngă,
să aibă cît de m\llte, indiferent ce şi cît de bune calitativ ; şi tot co
lecţie este şi cea cu
50 de icoane bine
alese, bine
păstrate, avind
eventual fiecare o fişe compusă de posesor (simplă : data, locul achi
ziţiei şi numele donatorului, dar posedind informaţii foarte folositoare
pentru noi) şi în orice caz fiind studiate cu devoţiunea operei de artă
ce o constituie. (Am ales exemplul icoanelor pe sticlă pentru că, după
cum se ştie, acestea au constituit ţinta principală a goanei colecţiona
rilor ad hoc de prin anii '60. Ele ocupă primul loc numeric în colec
ţiile etnografice, urmate imediat de ceramică, apoi, în număr foarte
mic, obiecte de lemn, textile şi port, şi foarte rar alte obiecte - cruci de
lemn, pristolnice, cornuri de pulbere, unelte ; încercarea de statistică se
referă doar la municipiul Bucureşti).
Ne punem întrebarea, care dintre cei trei este într-adevăr "colec
ţionar" : cel care le-a moştenit, dar nu ştie nimic despre ele şi e dezin
teresat ? sau cel care e interesat şi a făcut eforturi ca să le strîngă,
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dar finalitatea e de alt ordin decît propria trăire estetică în faţa lor ?
sau cel care, ia fel, a bătut ţara şi s-a trudit să-şi strîngă obiectele,
dar selectîndu-le cu grije după criterii evidente, reprezentative pentru
centrul ce le-a produs, meşter cunoscut, cromatică, tratare şi temă
iconografică insolită, sau pur şi simplu pentru că i-au plăcut ?
Colecţionarul autentic, sincer, il handicapează pe cel ad hoc prin
spiritul său - să-i spunem "spirit de colecţionar" - incompatibil cu
imboldurile mercantile ale celuilalt. "Spiritul de colecţionar" este re
ceptiv la orice este valoros, indiferent de gen, de provenienţă, de epocă.
El aparţine unui om cultivat, unui intelectual de rasă, care ştie ce şi
cum să selecteze,
ale cărui
preferinţe ţin de un
gust sigur, versat
într-ale artei, şi care îţi poate spune, în majoritatea cazurilor, totul
despre obiectele sale. Dar se poate ca şi colecţionarul ad hoc să devină
cu timpul un bun cunoscător ; ceea ce-l trădează însă este poate n u
cantitatea nemăsurată de obiecte strînse, cît faptul că se poate despărţi
uşor de ele pentru valorificarea lor prin diverse mijloace.
De la atenţia acordată în egală măsură tuturor lucrurilor, exta
ziindu-se în faţa unora oricît de mici şi de neînsemnate pentru alţi,
"spiritul de colecţionar" cîteodată îşi manifestă preferinţa doar pentru
cîteva categorii de obiecte, ajungîndu-se cu timpul la o specializare
acerbă a colecţiei. Vom întîlni astfel în ţară colecţii de icoane pe sticlă :
a lui Aurel Rău din Cluj , a lui Ion Apostol Popescu din Gherla ; de
linguri a lui Ion Ţugui din Cimpulung Moldovenesc ; de ceramică de
Kuty şi cornuri de praf de puşcă a lui Cornel Ciornei din Suceava ;
de bîte, baltage şi cornuri de pulbere a lui Serafim Fădor din Rădăuţi,
şi cite altele.
\. ln Bucureşti - aici fie-mi permisă o parafrază la o zisă a lui
Henry David Thoreau : "N-aş vorbi atit de mult de Bucureşti dacă ar
fi alt loc pe care să-1 cunosc la fel de bine" - găsim dteva foarte
interesante colecţii etnografice specializate, dezvoltîndu-se de la o sin
gură categorie de obiecte, supusă unei severe selecţii
(pristolnice în
col. Nic. Sculy-Logothetides ; cornuri de praf de puşcă în col. Ionel
Pop ; ceramică in col. Ion Sturza ; icoane pe sticlă în col. Klaus Kessler
şi Dumitru Dancu) la interesul pentru mai multe categorii de obiecte,
nu mai puţin selecţionate, cornuri cu pulbere, icoane pe sticlă ; col. Ti
beriu Puica - ceramică,
icoane pe sticlă,
cornuri de pulbere ; col.
Dragoş Morărescu - dulapuri de perete, cuiere, colţare săseşti şi cahle).
Chiar şi în cadrul acestor colecţii intervine o anumită specializare :
alegerea de obiecte dintr-o singură zonă sau centru (carnurile din co
lecţia Ionel Pop sînt numai din Transilvania ; Dragoş Morărescu strînge
numai mobilier săsesc ; sau colecţia Lucia Basacopol, încă nemenţionată,
unde sînt icoane pe sticlă numai din centrul Laz şi Maierii Albei Iulia) ;
uneori specializarea merge şi mai departe, precum alegerea unor icoane
lucrate de meşteri cunoscuţi, semnate
şi datate (col.
Basacopol, cu
multe exemplare de Partenie Poenariu) sau numai de obiecte datate
(ca mobilierul săsesc din col. Morărescu) ; sau formarea unei colecţii
din exemplare de excepţie pentru centrele producătoare, sau provenind
din zone de i nterferenţă sau centre necunoscute (ceramica din col.

Importanţa colecţiilor particulare etngorafice specializate
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Sturza ; icoanele din col. Kessler şi Dancu) ; sau, dimpotrivă, cu exem
plare caracteristice pentru anumite centre (col.
Puica ; col. Marcian
Bleahu pentru icoane pe sticlă). O analiză amănunţită a acestor colecţii
ar fi edificatoare pentru cele asertate, dar ar deveni aridă fără nişte
imagini aferente.
Prin piesele ce le conţin, prin felul alegerii lor şi selecţia riguroasă
care denotă nişte principii estetice solide, prin informaţiile pe care le
furnizează atît ele cît şi posesorii lor. colecţiile particulare specializate
şi nu numai de etnografie, care mi-au fost mai la îndemînă, ci pen
tru toate genurile artistice - îşi certifică în chip irecuzabil importanţa.
-

SUMMARY
This paper deals with the term of "collection". It is very important to
define this term in order to find the real collector - a man of high artistica!
and aesthetical training, who, unlike the counterfeit collector, loves all his objects.
There are presented also some private collections specialized in ethnography,
their main features and their selection methodes.

PROBLEME LEGATE DE ORGANIZAREA DEPOZITELOR
SECŢIEI DE ETNOGRAFIE
Arbore VIRGINIA
Ivancia LILIŞOR

Muzeele păstrează şi valorifică selectiv ceea ce oamenii au produs
de-a lungul veacurilo'I" sub raportul culturii materiale şi spirituale.
I n ele sînt adunate, clasificate şi păstrate cu grijă vestigiile trecu
tului, precum şi realizările contemporane, pentru a fi transmise gene
raţiilor viitoare, muzeele fiind considerate ca o arhivă a identităţii,
evoluţiei şi personalităţii poporului nostru în dezvoltarea sa istorică.
Judeţul Vrancea este un adevărat "tezaur etnografic", păstrînd încă
o mare bogăţie şi varietate a pieselor de port popular (cămăşi, catrinţe,
marame etc.) textile de casă, crestături în lemn, obiecte privind ocu
paţiile, obiecte de uz casnic, etc.
Procesul de transformare a vieţii rurale se desfăşoară rapid, încît
interesul de a culege cît mai repede ultimile mărturii ale trecutului este
mereu sporit.
:I n j udeţul nostru, acţiunea de strîngere a fost începută cu ani in
urmă din anul 1 928 şi apoi continuată în 1951 pînă în zilele noastre,
încît în momentul de faţă avem o secţie de etnografie pavilionară,
bogată în material etnografic şi aranjată după ultimele cerinţe muzeo
tehnice, o subsecţie in aer IJ.iber "Rezervaţia etnograficăl-4 din Crîngul
Petreşti şi depozitele bine dotate, cu un patrimoniu bogat.

Dacă problema expunerii in Secţia etnografică a obiectelor nu ne-a
dat greutăţi, in schimb, datorită spaţiului mai restrîns de depozitare,
patrimoniul muzeistic mărindu-se an de an prin achiziţiile efectuate de
către muzeu şi p'I"in donaţiile de Ia particulari, folosirea spaţiului actual
prin valorificarea fiecărui loc, atît pe orizontală cît şi pe verticală, a fost
preocuparea noastră, atît a muzeografului de specialitate, cît şi a con
servatorului.
Depozi•tele secţiei de etnog·rafie le-am organizat în 5 săli, nu prea
spaţioase. Prima problemă pe care a trebuit s-o rezolvăm a fost înde
părtarea egrasiei, deoarece localul este vechi. In scopul acesta am făcut
reparaţii serioase, prin îndepărtarea tencuielii vechi şi chiar a unei părţi
din cărămizile care prezentau umezeală.
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După ce spaţiile au fost salubrizate, s-a lăsat un timp pentru uscare,
ca apoi să aranjăm mobilierul adecvat.
Pentru depozitul destinat pieselor de port popular, s-au •lucrat l a
Intreprinderea Mobila d i n localitate, dulapuri speciale dintr-un lemn
uşor. Cu timpul aceste dulapuri au devenit neincăpătoare. :I n ultimul
timp, s-a inceput operaţia de tipodimensionare în depozite.
In tipodimensionare s-a ţinut cont nu numai de dimensiunile obi�c
telor, ci şi de natura materialului din care sint confecţionate, fiind gru
pate pe genuri.
I n anul 1 9 77, după cutremur, depozitele secţiei de etnografie au
fost reorganizate pe genuri de obiecte, textilelor de casă afectindu-li-se
un spaţiu mai mare.
In depozitul de port popular s-a extins spaţiul de depozitare pe
verticală, confecţionindu-se rafturi pe toată înălţimea depozitului. Că
măşile de femei, precum şi cele de bărbaţi, care erau amenajate pe ume
raşe s-au scos de pe acestea şi pentru a nu fi tensionate s-au aranjat
pe rafturi în poziţie de odihnă, invelindu-le in foiţă. Pe rafturi s-au
prins liste cu numerele de inventar, iar pentru protejarea cămăşilor de
praf, s-au confecţionat perdele din tifon, care s-au aranjat in faţa
rafturilor.
Catrinţele s-au aranjat in dulapuri, rulindu-se pe suluri special con
fecţionate, care au fost de asemenea, invelite in foiţă. Dulapurile avind
uşi ermetic închise, nu se mai pune problema depozitării prafului.
Dulapuri1e din depozitul de port popular sint prevăzute in partea
inferioară cu sertare, în carre s-au aranjat maramele, betele, brîiele etc.,
rulate şi invel ite in foiţă. Pe fiecare reft şi fiecare dulap s-au aşezat
săculeţe din pînză cu naftalină, pentru a se crea o atmosferă dezinfec
tantă, necesară prevenirii apariţiei biodeterioratorilor.
Textilelor de casă li s-a rezervat un spaţiu special, intr-o sală
salubră, prevăzută cu rafturi pe două părţi ale încăperii. Textilele de
casă (păretarele, covoarele, cuverturile, sacii de perete, cergile) s-au
depozitat rul ate, invelite in foiţă, protejate cu perdele de tifon. Şi i n
acest depozit, s-a folosit naftalina impotriva agenţilor biologici.
I n depozite\e destinate obiectelor de ceramică şi pieselor mici din
lemn, s-au prevăzut de jur imprejur rafturi din scîndură, pînă i n tavan,
cu spaţii de cea. 50 cm. In felul acesta s-a căutat ca intr-un spatiu de
depozitare destul de ingrat, să putem depozita cit mai multe obiecte.
Ele s-au aranjat pe rafturi după ce au fost deparazitate şi conser
vate, fiind grupate pe specificuri şi genuri. Şi aici s-au aranjat liste cu
numerele de inventar ale obiectelor.
Deoarece conservarea are un caracter preventiv, a .trebuit să creem
condiţii optime de păstrare a obiectelor, in mod continuu. I ntre natura
materialelor din care sînt confecţionate obiectele muzeistice şi condiţiile
mediului înconjurător există un .raport direct, de care a trebuit să ţinem
seama atit in aplicarea măsurilor de păstrare a lor in depozite cit şi
în muzeu. De aceea, conservarea a depins de menţinerea unui climat
corespunzător şi constant. Asigurind microclimatul in spaţiile de depozi
tare, am asigurat şi durabilitatea obiectelor in timp.
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Am folosit în depozitele noastre silicagelul pentru îndepărtarea
umidităţii şi aerisirea zilnică prin sită la geamuri incit atmosfera -este
primenită continuu. De asemenea geamurile sint acoperite cu un strat
subţire de vopsea, ca să nu pătrundă lumina direct pe obiecte, căci are
efect nociv, în special pentru ţesături. De altfel piesele care stau închise
în dulapuri, au asigurate condiţii corespunzătoare de păstrare.
tru

Curăţenia în depozite se face cînd este nevoie, cu aspiratoare, pen
evita ridicarea prafului prin măturare.

a

Acţiunea de conservare a pieselor la noi , atît în depozite cît şi în
<;ecţie, se face periodic, în fiecare vară, în felul acesta putînd să păs
trăm obiectele în condiţii mulţumitoare, păstrîndu-le şi pentru gene
raţiile viitoare.
Dezinfecţia periodică a dulapurilor şi a spaţiului de depozitare se
face preventiv, în scopul preîntîmpinării infectării obiectelor cu agenţi
biologici.
In încheiere subliniem că am conceput această lucrare ca o scurtă
sinteză asupra mijloacelor de depozitare în mod mulţumitor a unui patri
moniu muzeistic, fără a avea un mobilier pretenţios, făcut cu multă
cheltuială, considerînd să fie utilă tuturor celor care se ocupă de această
problemă.
Considerăm că în viitor, vom găsi şi alte soluţionări, dobîndind un
spaţiu mai mare şi un mobilieT realizat după ultimile cerinţe indicate
la cursurile de specialitate. Căci " ocrotirea bunurilor culturale naţio
nale este o necesitate imperioară a progresului spiritual al ţării,
constituie parte componentă a intregii activităţi de inflorire a civilizaţiei
socialiste şi comuniste in România" (Legea nr. 63/1974).
BIBLIOGRAFIE
Aurel Moldoveanu
Proiectarea activităţilor de ambalare, transport şi depozitare.
Revista Muzeelor nr. 5/1977.
Srnărăndiţa Stanci u
Evidenţa ştiinţifică, organizarea colr;·cţiei de port a Muzeu
lui de artă populară al R.P.R. Revista Muzeelor anul 1, 1964, nr. 4.
Corina Nicolescu
Muzeologie generală
Editura Didactică şi pedagogică, Bucu
Teşti, 1975.
Ştefan Mihail Ferenczi
Organizarea ştiinţifică a depozttului secţiei de istorie
veche a Muzeului de istorie al Transilvaniei. Revista Muzeelor nr. 1, 1973.
-

-

-

-

-

R ES UME
Dans cet ouvrage on nous presente la solution econornique du probleme de
l'organisation des d epâts de la section d'ethnographie du notre musee.

RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA
UNUI VAS-CHIUP NEOLITIC

Ioan CERNAT

o. c;aracteristică a epocii neolitice o constituie marea cantitate d�
ceram i ca ce a fos t pro dusă de oa menii acelor timpuri cultura Cucuteni
'
reprezentind cea mai infloritoare perioadă a epocii respective de pe
teritoriul Moldovei.
Referindu-ne in general la ceramică aceasta este plastică in stare
umed � dar, in urm a încălzirii la roşu, p ate să devină dură ca �iatra ,
stare �n car7 rămîne tot timpul, căci modificarea ce a survenit in tim pul
.
arderu este Ireversib ilă şi perman entă în efectele sale.
Fiind coaptă bine es te rezistentă şi la acţiunile chim ice, capată
atit rezistenţă încît rivalizează in stabilitate cu aurul r. O coacere defec
tuoasă produce o ceramică poroasă, care riscă de a fi fragilă la
umiditate.
or.
�e asemenea acţiunea sărurilor poate duce la degradarea pise e
Sarun le sint elim inate p rin imers ie intr-o serie de băi de apă succesive,
după care piesa, uscată, poate fi consolidată prin impregnare.
.
Deci restauratOTului ii revine sarcina de a cunoaşte foa rte bme
�mpoziţia piesei propuse pentru restaurare, a tehnicii sal e de confec
ţiOnare, trebuie să intuiască an umitele schimbări surveni te in n atura
intimă a obiectu lui in decursul timpului, toate a cestea fii nd necesa re
pentru a alege tratamentul potrivit.
Prezenţa r estauratorului pe şantier este obligatorie, el trebuie să
asigure asisten ţra tehnică materi a lului rezultat din săpăturile arheolo
g ice, deoarece această operaţiune poate să condiţioneze m ai tirziu . r eu:
.
sa
Şi ta unei restaurări cit mai perfecte. Iată criteriile de care treb�Ie
ţină seama restauratorul din momentul cind apar piesele arh eologi ce şi
pînă cind acestea vor ajunge în laborator :
in
1 . Evitarea expunerii directe a ceramicii la radiaţiile solare pr
depozitarea acestora sub umbra re ;

�

�

•

�

�

1 H. 1. Plenderleith, The Conserv ation of Antiquities and of Art, Lon don, Ox
ford Press.
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2. Evitarea pierderii totale a umidităţii ;

3. Legarea cu sfoară a vaselor întregi din care s-a scos pămîntul ;
4. Observarea atentă a fiecărei piese pentru a decide măsuri dife

renţiate de ambalare, evitarea uscării şi stabilirea urgenţei de trimitere
la laborator ;
5. Evitarea uscării poate fi făcută prin etanşarea în pungi de plastic
în care să stea in hîrtie umedă cu timol 1% ;
6. Evitarea şocurilor mecanice, a tensionării prin depozitarea pe
verticală, a contactelor dure şi neizolate.
Vasul a cărei restaurare şi conservare ne-am propus să o prezentăm
în lucrarea de faţă aparţine ceramicii de tip Cucuteni 'l, şi a fost des
coperit in urma săpăturilot arheologice efeduate în 1 9 7 8 pe teritoriul
comunei Urecheşti-Palanca, judeţul Vrancea.
Din momentul cînd piesa a ieşit la iveală, împreună cu arheologul
am trecut la curăţarea locuinţei :J şi a vasului în vederea fotografierii
"in situ" (fig. 1/1). Vasul era fragmentar, unele cioburi erau fisurate,
iar în interior era plin cu pămînt. Demontarea lui s-a făcut cu mare
atenţie. Pentru a îndepărta pămîntul din interiorul vasului am folosit
şpaclurile. Am avut grijă să recuperăm toate fragmentele posibile şi in
acelaşi timp să nu le înmulţim numărul ; ne referim la cioburile fisu
rate care la ceu mai mică neatenţie s-ar fi rupt. După ce am demontat
toate fragmentele în număr de 1 78 buc. (fig. 1/2), le-am împachetat in
hirtie după dimensiuni, apoi le-am trecut in sad de nylon. Fragmentele
fisurate au fost impachetate separat şi aşezate într-o lădiţă (deja pre
gătită) in aşa fel încît să se evite şocurile mecanice şi tensionările prin
folosirea polistirenului espandat. In felul acesta am reuşit să trans
portăm vasul la laborator in bune condiţiuni , după care am trecut la
restaurarea şi conservarea propriu-zisă, aceasta desfăşurindu-se în mai
multe faze şi anume :

1. Spălarea, curăţarea,

tratarea,

neutraiizarea,

uscarea şi impreg

narea ;
2. Etalarea, gruparea, asamblrea şi lipirea fragmentelor pentru re
constituirea vasului ;

3. Plombarea cu ghips a părţilor lipsă, dindu-i-se vasului o formă
cit mai apropiată de cea originală, refacerea ornamentelor şi colorarea
plombe'lor de ghips în aşa fel încît aceasta să se integreze discret in
cromatica originală.
Vom descrie detaliat cele trei faze de restaurare şi conservare prin
ca!re a trecut piesa noastră. OCnainte de a trece la cUJrăţarea efectivă am
desfăcut pachetele şi le-am ,lăsat citeva zile să se usuce la temperatura
mediului ambiant.
Spălarea am efectuat-o intr-un vas din material plastic in care se
afla apă. Am scufundat fragmentele in recipient în aşa fel ca ele să
2 V. Bobi ' Săpăturile de salvare din staţiunea arheologică Urecheşti - Pa
lanca, 1978
comunicare ţinută in cadrul celei de a XIII-a sesiuni anuale de ra
poarte Oradea, 1979.
3 Vasul a fost găsit în Locuinţa 3.
-
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fie cuprinse de apă în totalitate. După 1 5 minute am atins un fragment
cu mîna şi am constatat că pămîntul se poate desprinde uşor. Am con
tinuat acţiunea la toate cioburile utilizînd şi o periuţă de păr, aceasta
fiind folosită în special cînd s-au spălat ['Upturile. Fragmentele au fost
trecute în alt reciplent aşezat sub rubinet în gura căruia am aşezat un
furtun de cauciuc care ajungea pe fundul vasului. Am făcut aceasta,
deoarece, curentul de apă va fi dirijat de furtun de jos în sus şi va
deversa peste gura recipientului micile impurităţi ce s-ar mai afla pe
fragmente. Operaţiunea aceasta a durat drca 2 ore după care fragmen
tele au fost scoase şi aşezate pe planşete din pal, cu partea interioară
în jos. Planşetele erau acoperite cu hîrtie de filtru.
După spălare am putut trece la o examinare amănunţită a frag
mentelor şi am constatat următoarele : ceramica noastră este foarte
dură, are o culoare cărămizie, ceea ce înseamnă că arderea a fost efec
tuată într-un cuptor bine amenaj at, aj ungîndu-se la temperatura de
aproape 1 000°C.
Pe partea exterioară este acoperită cu un strat de barbotină aplicat
cu mîna, urmele lăsate pe verticală de degetele celui care a aplicat-<>
constituind decorul, iar pe partea interioară stratul aplicat este bine
lustruit, dar nu s-a păstrat peste tot în unele locuri semnalîndu-se coro
ziunea şi exfolierea. Aceste fenomene se observă în mod deosebit pP
fll'agmentele aflate la partea superioară a vasului.
La corodarea şi exfolierea fragmentelor pe partea lor interioară au
contribuit infiltrarea apei, sărurile existente în sol, îngheţurile şi dez
gheţurile. Pe partea exterioară unele fragmente aveau o culoare în
chisă - neagră făcîndu-ne să credem că este vorba de o ardere secun
dară, iar altele prezentau concreţiuni de culoare alb-murdar şi am pre
supus că sînt depuneri calcaroase. Pentru ca să ne edificăm bine am
luat un fragment şi l-am scufundat în soluţia de Hcl 30/o. Imediat a
inceput o reacţie puternică indicind faptul că pe suprafaţa ceramicii
există 'carbonat de calciu (CaCo3) depus în timp, reacţia fiind mmă
toarea :
CaCo3 + 2 Hcl (carbonat (acid
de calciu) clorhidric)

r.ac�

!

�clorura
de calciu)

+

co2 t

(bioxid
de
carbon)

+

Totodată am constatat că fragmentul nostru a rezistat foarte bine
experimentului la care a fost supus şi, în consecinţă, am hotărît ca şi
celelalte cioburi să fie tratate la fel 4•
Am efectuat selectarea fragmentelor cu depuneri calcaroase pe care
le-am introdus în recipientul din material plastic în care se găsea soluţia
de HCl 30fo unde au stat 5 minute, timp în care 'a m urmărit dizol
varea CaCo3 . Se subînţelege că fragmentele noastre erau saturate de

4 Caramica pictată o curăţăm de depunerile calcaroase cu acid acetic 50/o (CH3
COOH) sau Complexon III.
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apă deoarece nu au avut timp să se usuce. Le-am trecut intr-un alt
recipient cu apă care era aşezat în chiuvetă, sub robinet, unde au stat
2 ore. Şi la gura acestui robinet am aşezat un furtun de cauciuc pe
care l-am lăsat pe fundul recipientului pentru a stimula mişcarea cu
rentului de apă de jos în sus, în felul acesta asigurînd reuşita neutra
lizării.

Fragmentele care prezentau fisuri, corodări şi exfolieri pe partea
interioară, au fost tratate prin tamponare numai în punctele unde pre
zentau depuneri calcaroase, după ca!fe au fost supuse spălă:rii ca şi cele
lalte cioburi. Apoi au fost scoase din apă şi aşezate pe planşete din pal
acoperite cu hîrtie de filtru . Toate fragmentele au fost lăsate să se
usuce lent la temperatura laboratorului timp d e cîteva zile. Inainte de
a trece la impregnare, fragmentele au fost introduse in etuva termo
reglabilă încălzindu-le pînă la temperatura de l 1 0°C pentru ca uscarea
să fie perfect[\ .

Impregnurea a m efectuat-o c u nitrolac dizolvat in tiner în aşa fel,
încît această emulsie să nu formeze o peliculă lucioasă pe ceramică,
denaturîndu-i astfel aspectul normal. Fragmentele au fost ţinute în im
pregnant ti m p de 10 minute după care le-am scos cu penseta şi le-am
aşezat cu purtea interioară in jos pe o masă mare lăsîndu-le pînă a
doua zi pentru a se usca.
In vederea reconstituirii vasului, prima operaţiune a fost aceea de
a etala fragmentele pe masa de lucru, grupîndu-le după formă, gro
sime, culoare şi decor, apoi am trecut la consolidarea cioburilor care
erau fisurate (9 buc.). Pentru aceasta am folosit o răşină epoxidică
şi anume :

Araldit Ay 1 03 + întăriton1 l Hy 956 20%. Această răşină capătă termo
stabilitate şi rezistenţă mecanică foarte mare dacă este supusă la o
sursă de căldură pînă la temperatura de 80-1 00°C. Are o mare aderenţă
la metale, sticlă, ceramică, lemn etc., se foloseşte la executarea unor
completări, i se poate adăuga umplutură din pulbere de siliciu sau
prafuri metalice, poate fi armată cu ţesătură de fibră de sticlă. După ce
se întăreşte poate fi finisată mecanic cu ajutorul M.T.S.s. Timpul de
utilizare a acestei răşini este de aproximativ o oră.
Asamblarea şi lipirea fragmentelor am început-o cu cele din partea
de jos a vasului (fig. 2/1-2).

Ca adeziv am folosit poliacetatul de vinil in emulsie de 50-600fo
fără plastifiant. Acesta se găseşte în comerţ sub denumi·rea de Aracet
E 50, Aracet DC 50 - 18 şi Aracet E.P. 50 acesta din urmă conţinînd
50% plastifiant. Noi am folosit Aracet E 50. Acest adeziv produce o
lipire rigidă, este incolor după uscare, nu este toxic iar la temperatura
de 60-80°C lipitura care din întîmplare s-a deformat poate fi corectată.

Fragmentele unse cu emulsie de aracet pe părţile sparte , le-am îm
binat prin presare cu mîna şi le-am plantat în cutia cu nisip pentru ca
adezivul să se întărească (circa 2-3 ore). Operaţiunea a continuat cu
toate cioburile, de fiecare dată utilizind cutia cu nisip.
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Desigur, ţinînd seama de numărul mare de fragmente din care era
C "l>mpus vasul nostru , o problemă deosebită a fost aceea de a depista
l'ioburile care se îmbinau.
Consolidarea rezistenţei vasului a fost făcută prin armarea lui cu
..,cobiţe confecţionate din electrozi de 2 mm. Aceste scobiţe (7 buc.) au
fost plantate (Fig. 2/3 şi Fig. 2, 1-2) în găurile pe care le-am efectuat
cu aj utorul M.T.S.:; avind în capul mandrinei burghiu de 2,5 mm.
Fixarea lor s-a făcut cu Araldit Ay 103. Am avut grijă ca fiecare scobiţă
s ă prindă două fragmente mari, considerînd că în felul acesta voi reuşi
să măresc rezistenţa lipiturilor cu aracet. Mai mult decît atît am trecut
la urmarea vasului prin interior cu plasă din fibre de sticlă peste care
am turnat răşina mai sus amintită, supunind-o apoi la o temperatură
de 80-1 00° cu ajutorul unui bec cu degajare mare de căldură de 150 W
(nu avem bec infraroşu) pe care l-am adaptat pentru al putea introduce
in · interiorul vasului.
La partea superioară a vasului, aproape un sfert din bază este
l ipsă şi de aceea ca să dăm un plus de rezistenţă vasului l-am armat
cu două bucăţi de sîrmă oţeloasă pe care le-am introdus în găuri dina
i l1te făcute, iar fixarea lor am efectuat-o tot cu Araldit Ay 103 (fig. 3/2).
S-a trecut la întregirea vasului, plombîndu-1-se cu ghips părţile
l i psă. Am folosit ghips dentar. Pentru confecţionarea cofrajelor în ve
derea turnării ghipsului noi am folosit plastilina albă, deoarece golurile
pe care le prezenta vasul nostru, erau mari.

Mai întîi am pregătit plastilina, apoi am mulat-o pe partea întreagă

a vasului, prin interior, după care am mişcat-o spre partea lipsă, aco

perindu-i spărtura şi fixînd-o de pereţii vasului printr-o mică apăsare
a marginilor. Completările le-am inceput de la partea inferioară a vasu
lui către partea superioară. Ghipsul a fost turnat pe cofraje, egalizîndu-1
cu spatula flexibilă pînă la nivelul grosimii peretelui vasului. Inainte
de a se întări ghipsul, cu degetele am lăsat urme pe verticală obţinînd
în felul acesta ornamentaţia dorită.
Pentru cele trei proeminenţe (lobi) de la mijlocul vasului care erau
rupte am confecţionat cofraje din ceară roz pentru modelat 5• Am în
călzit ceara la o sursă de căldură după care am mulat-o pe una din
proeminenţele intregi , după ce s-a întărit am scos-o şi am fixat-o pe
lobul rupt. Operaţia s-a repetat pentru fiecare lob in parte, după care
am turnat ghipsul.
Pentru partea de sus a vasului am confecţionat două cofraje, unu l
la interior, iar celălalt la exterior, din plastilină albă, între care am
turnat ghipsul, acesta luind de la început forma buzei vasului, rămî
nînd a se face finisarea manuală doar la marginea de sus. Menţionez
că înajnte de turnarea ghipsului, am udat pereţii vasului în vederea
obţinerii unei aderări mai bune între ghips şi vas. Nu am colorat ghipsul
cu praf de culoare deoarece am constatat că acest procedeu îi micşorează
rezistenţa.
6

1. Kor6d.i, Materiale plastice în serviciul restaurării obiectelor de muzeu, în

A c ta Muset Napocensts VII Cluj-Napoca, 1970.
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Pentru colorarea plombelor am folosit culorile de tempera.
După ce am terminat de restaurat vasul completînd toate golurile
c:u ghips (fig. 4/1 -2) am preparat culoarea de tempera în aşa fel încît
aceasta să se integreze discret în cromatica originală şi am aplicat-o
pe părţile din ghips cu ajutorul pensulei.
După ce am lăsat părţile restaurate să se usuce bine eîteva zile,
le-am impregnat cu nitrolac prin pensulare, pentru a rezista la even
tualele zgîrieturi ce pot să se producă în timpul manipulării vasului.

Terminînd restaurarea şi conservarea vasului putem să-i completăm
descrierea : piesa noastră are forma bitronconică ; înălţimea
90 cm ;
diametru! la bază = 30 cm ; diametru! la mijloc = 67 cm ; diametru!
la gură = 53 cm. La partea de jos prezintă 4 proeminente cu perforaţie
pe orizontală, la mijloc 5 lobi de prindere cu perforaţie pe verticală
iar la partea de sus, pe lîngă cele două caneluri, întîlnim 5 proeminente
tot cu perforaţie dar pe orizontală. Toate aceste proeminenţe, în număr
de 14 şi în special cele de la mijloc (5 buc.) probabil că au servit la
prindere în momentul cînd vasul era transportat dintr-un loc în altul.
Putem spune că eforturile noastre au fost încununate de succes,
reuşind să recuperăm un vas de provizii ce aparţine epocii neolitice,
cultura Cucuteni A . , piesă de mare valoare istorică şi artistică. Forma,
motivele ornamentale, dimensiunile pe care le prezintă, perfeC'ţi unea cu
care a fost lucrat, demonstrează că civilizaţiile străvechi care au înflorit
pe teritoriul patriei noastre au creat valori materiale în care au îmbinat
in chip fericit u t i l ul cu esteticu l .
=

L A RESTAURATION E T LA CONSERVATION D'UNE VASE
DES PROVISIONS NEOLITIQUE CUCUTENI A.

RESUME
La piece presentee dans ce travail a ete decouverte en 1978 apres le stro.vailles
arheologiques effectues par le muzee d'h istoire et etnoraphie de Focşani, sur le
teritorire D' Urecheşti - Palanca Vrancea.
La restauration et la conservation de cette piece ont ete faites en trois fases :
1. Le lavage, le netoyage, le traitement la neutralisation, le sechage et l'im
pregnation.
2. L'etalasion, le groupement, l'assamblage et la collation des fragments pour
la reconstitution du vase.
3. La plombation au plus pres de la forme initiale.

LEGENDE .DES FIG URES
Fig. 1 - Phases de la reconstititution : 1. Aspect "In Situ" du sentier Urecheşti
Palanca ; 2. Une portion des fragments du vase pendant la demontation.
Fig. II. 1-2. La portion inferieure du vase assemblee ; 3. La consolidation du
rezistence du collage fixee en Araldit Ay 103.
Fig. II. 1. Le vase assemble ; 2. Le vase avec l'armation et les plombes.
Fig. IV - 1-2. Le vase restaure.

RestaUJ·area şi conserearea unui t:as -chiup neolitic

LISTA DE MATERIALE
1.
2.
3.
4.

Acid clorhidric.
Aracet E 50 (se găseşte la B.J.A.T.M.).
Araldit Ay 1 03 + intăritorul Hy 956 (import - Elveţia) .
Ceară roz pentru modelat (Centrofarm Galaţi) .
5. Plastilină albă (Fondul Plastic Bucureşti) .
6 . Ghips dentar (Centrofarm Galaţi).
7. Electrozi de 2 mm.
8. Culori de tempera.
9. Nitrolac (se găseşte la B.J.A.T.M.).
10. Tiner (Se găseşte la B.J.A.T.M.)
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Fig. 1. Faze de restaurare
Fig. 1 .a . 1 . aspect "în situ" de pe şantierul
Urecheşti - Palanca ;

1/ig. 1 . b. o parte din fragmentele vasului în timpul demontării.

2

3

Fig. 2. Faze de restaurare : 1-2. partea de jos a vasului asamblat ; 3. consoli
darea •·ezistentei l i piturii cu scobiţă.

2

: 1. vasul asam
blat ; 2. vasul cu armătura şi plombele
de ghips.

Fig.

3. Faze de restaurare

1

Fig.

2
4.

1 -2. vasul restaurat prezentat pe

ambele feţe.

SA PATURILE ARHEOLOGICE D I N JUDEŢUL VRANCEA
.
EFECTUATE IN ANII 1 977-1978
BOBI VICTOR

Sprijinul tot mai larg de care s-au bucurat în ultimii 30 de ani
cercetările . arheologic� din ţara noastră, au adus şi pentru j udeţul
Vrăncea o · lărgire considerabilă a cunoaşterii istoriei străvechi şi vechi
a intregului teritoriu, prin cercetări de suprafaţă (periegheze), sondaje,
săpături de salvare şi de durată, care a u î mbogăţit considerabil patri
moniul cultural al judeţului nostru .

!n cronica de faţă prezentăm succint şi in ordine alfabetică săpă
turile arheo.logice -efectuate în anii 1 9 77 şi 1 978 de către Muzeul j udeţean
de istorie Şi etnografie focşani, şi în colaborare cu alte instituţii de
specialitate.
.
·

.

1. Adjudu - Vechi (Adjud). In anul 1 9 7'8, au. fost continuate săpă
turile arheologice, începute î n anul 1 9 74, în aşezarea medievală din

sec. xv.::_x vn, cu tare prilej au fost identifi cate şi urme arheologice
aparţinînd . secolelor VITI-XI

e.n.
·

Săpături

conduse

de

Al.

Artimon

de la Muzeul de istorie şi artă Bacău
şi A. Paragină·, Muzeul de istorie şi
etnografie Focşani .

2. CindeŞti (comuna Dumbrăveni)� Incepind din anul 1969 şi pînă
in prezent a:u. fost continuate săpăturile .arheologice în necropola din
epoca bronzului - cultura Monteoru de la Cindeşti - punctul "Coasta
Banului ", ·unde piJ).ă in anul 1 978 au fost cercetate 550 morminte de
inhumaţie şi indneraţi.e, oare au dat n umero ase informaţii privind ritul
şi ritualurile d e înmormîntare practicate de purtătorii culturii Mon
tem·u , a concepţiilor lor despre lume şi viaţă.
·

. . De asemenea, cercetările m·heologice au mai scos la iveală in această
zonă a. necropotei, u r me de Iocuire aparţi nînd fazelor tîrzii ale culturii
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---- - --- ----- ----- -----

Bobi Victor

--- - ---- -----------

Monteoru, din perioada tîrzie a epocii bronzului -- cultura Noua -- aşe
zare întemeiată după ce purtătorii culturii Monteoru au părăsi t cetăţub
"Nacu" - din apropiere, - resturi de locuire hallstattiană, geto-dacică
precum şi din epoca prefeudală şi feudală.

Responsabil şan t icr M . r'l orescu (In
stitutul de l<;tori e şi Arheologi e
"A. D . Xenopol" Iaşi) ş i Victor Bobi
(Muzeul judeţean de i storie şi etno
grafie Focşani).

3. C01·oteni
comuna Slobozia Bradului. In anii 1 9 7 7 şi 1 9 78, au
fost efectuate săpături de salvare în punctul "Sediul C.A.P." Slobozia
Bradului, Staţiune arheologică complexă, cu o continuitate de locuire
începînd cu epoca neolitică culturile Dudeşti şi Boian - faza Bol inti
neanu şi pînă in secolul al XVI-lea e.n.
·· ·--

In pri mu campanie au fost degajate două locuinţe neolitice şi patru
locuinţe aparţinînd fazelor tîrzii u l e epocii bronzului cultura Monteoru
- printre c-are şi o locuinţă de cult. Materialul arheologic identificat
constă din unelte din silex, piatră, os şi două seceri din bronz, rîşniţ-e
şi un însemnat material ceramic.

In cea de a doua şi scurtă campanie care s-a soldat numai cu pre
lungi rile SeC"ţiunilor 5 şi 7, au fost descoperite o locuinţă şi un mormînt
de inhumaţie din sec. VI e.n. ; un mormînt de inhumaţie în poziţie
chircită a parţinînd epocii bronzului - cultura Monteoru faza IC2 şi
sporadice urme de locuire din fazele tîrzii ale culturii Monteoru II a, I I b.

Cu ocazi a cet·cetărilor de suprafaţă a împrejurimilor au fost iden

ti fica t e numeroase urme geto-dacice şi o parte a unui tezaur ll-10netar

roman şi o rişniţă geto-dacică.

Cercetările au fost conduse de Victor
Bobi şi Paragină Anton (Muzeul
judeţean de istorie şi etnografie
Focşani).

4. Palar.ca - Comuna Urecheşti. In toamna anului 1 978, a fost

întreprins un sondaj de salvare în punctul "Titir" care se află în mar

g inea de nord a satului şi la cea. 300 m. de sediul Fermei nr. 1 a C.A.P.
Urecheşti, pe terasa superioară stîngă a pîrîului Oreavu. Este o aşezare
în formă de
abrupte.

cetăţuie

cu şanţ

de apărare şi înconjurată

de

maluri

Cu ocazia trasării a trei secţiuni şi două taluzări, au fost identi
ficate trei n iveluri de locuire începînd cu epoca neoliticului tîrziu culturu Cucuteni cu aspect Stoicani - Aldeni , epoca bronzului - cul
tura Monteoru şi epoca geto-dacică.

Nivelurile de cultură fiind deranjate de către plantaţiile de copaci ,
ci t şi de erodarea suprafeţei promontoriului, mai mult in zona sud-
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Săpăturtle arh. din jud. Vrancea (1977-1978)

estică, zonă î n care ne-am propus î nceperea cercetărilor, a fost identi
ficat nivelul neolitic cu o grosime de cea. 1,00 m şi cinci locuinţe cu
un bogat material arheologic constînd din unelte, ceramică şi figurine
antropomorfe şi zoomorfe.

,Jn nivelul Monteoru de asemenea deranjat, au fost identificate spo
radice urme de locuire printre care şi un vas de tip Wietenberg.

Nivelul geto-dacic a fost identificat în această zonă datorită unei
gropi de cult, cu ceramică întregibilă şi unelte din os şi fier, care a
fost săpată pînă sub locuinţa neolitică Nr. 4 necercetată în întregime.
Cercetare Victor BOBI
(Muzeul judeţean de i storie
şi etnografie Focşani)

1

2
Fig. 1. 1 . Aspect de şantier - Cîndeşti necropolă ; 2. Mormi n te de i n h u 
m a ţ i e ş i i n u i neraţie, Cîn deşti nect·opolfL

2

Fig. 2. 1 . Aspect de şantier, Palanca, comuna Ure
cheşti ;
2. Vas de provizii
"in
situ" - Palanca
comuna Urecheşti.

CERCETARI ETNOGRAFICE

Virginia ARBORE
Gheorghe CONSTANTINESCU

tn perioada anilor 1 977
1 9 78. specialiştii etnografi de la Mu
zeu l de istode şi etn ografie din Focşan i, au desfăşurat o activitate sus
ţinută de cercetare şi depistare a valorilor etnografice, a monument�:or
de arhitectură populară şi a instala.ţii.lor tehnidi populare . Cercetările
s-au efectuat în lrca1ită ţilc de pe Yalea Putnei, Milcovulu i, Suşiţei şi a
Siretului, privind aspccielc culturii populare tradiţionale . in toată com
plexitatea �or.
In selectarea materialelor pe teren , s-a ţinut seama de 3 criterii
esen ţi·ale pentru noi şi anume :
-

valoarea funcţională
în ilustrarea fenomenelor
- Yaloarea. doeumen<tară a obiectelor
culturale, pentru zona CQrcetată.
- valoarea estetică şi artistică .
Cercetarea şi adunarea materialelor din teren a cupri ns trecerea în
reYistă a obiectelor şi aspectelor etnografice şi de artă popul ară pe care
le-am găsit în teren. în scopul de a fi colectate, după care am trecut la
adunarea acestora. In continuare s-a.u efectuat achiziţii pentru comple
tarea depozi telor Secţiei de etnografie pavilionară şi pt-ntru transferarea
unor monumente de arhitectură populară tradiţională in Rezervaţia en
nografică vrînceană din Crîngul Petreşti.
Ca un corol•a[' al strădaniei muzeografilor e tnografi in cercetarea
fenomene.J or etnografice, s-a ajuns la organizarea în întregime a Rezer
vaţiei etnografice din Cr�ngul Petreşti, cu arnlenajarea in.terioarelor ca...
selor transferate din teren.
Eficienţa acestor activităţi a rezultat în participarea vizitatorilor
în număr foarte mare Jet vizitarea secţii1!or noastre şi în aprecierea de
care se bucură aceste unităţi din partea cetăţenilor de toate vîrstele şi
categoriile socia.l e.
.�

ACTIVITAŢI CULTURAL-ŞTIINŢIFICE (SELECTIV)
D. HUŢANU

-- SESIUNI ŞTIINŢIFICE :

"Va-lorificarea patrimoniului cultural n aţional ( 1 977) ;
"Vrancea - trecut şi contemporaneitate" ( 1 978) ; ,,Un irea Principa
tel or R om âne" - jubi.Ji ară , organizrută de Academia de Şti1n ţe Social
Pol itice a R . S . R . şi Academia R.S. R.
"2050 de an i de la crearea primului stat dac centralizat şi indepen
dent" (1 978)
- SIMPOZIOANE

..Lupta pentru unitate stal:atlă şi i n de pen denţă
naţională, perma
nenţă a is.tol"iei poporului român" - ( 1 977, 1 978) ;
.. Vrî ncenii în lu pta pentru independenţă" (1 977) ; .,Anul revoluţi-o
nar 1 848" (1 978) ; "Unir-ea - ideal secular al poporului român" ( 1 978) ;
"Focşanii şi Unirea" ( 1 978) ; "P.C . R .
în fruntea luptei pen:tru inde
pendenţă libertate socială
şi naţ>ion.a:lă a poporului
român" ( 1 97 8) ;
"23 August 1 944 - eveniment ep cal al i stori e i patriei" ( 1 978) ; "Civili
-

,

o

zaţia geto-dacă pe teritoriul judeţului Vrancea" (1 978) ; "Geto - dacii
în bazinul Siretului ( 1 9 78) ; "Tradiţie şi a ctual ita te în arta populară
veînceană" (1 977) ; "Creaţia populară contemporană" ( 1 978) ; "Va!ori cul
turale vrîncene" ( 1 978).
EXPOZIŢII TEMPORARE ŞI ITINERANTE

"Mărturii ale civilizaţiei geto -d:acice pe teritoriu l judeţului Vran 
"Continuitatea de loouire în mărturiile arheologice a:le judeţului
Vrancea" ( 1 977, 1 978) ; "Geto - dacii d i n bazinul Siretului" ( 1978) ;
"Monumente de arhitectură şi istorie pe teritoriul judeţului Vran
cea (1 978) ; " 1 848 - 1 978" ;
"Unirea Principatelor
mărturii locale" ( 1 977) ;
cea" ;

-

3 1 f>

" 1 DeC€mbrie 1 9 1 8" ( 1 9 78) ; "1 877 - 1 97 7 " ; "Din lupta antifascist<'l
poporului român" ( 1 978) ;
"23 August 1 94 4 - 23 August 1978" ; "Tradiţie şi conitemporan ei
tate î n arta populară vrîneeană" ( 1 978) ;
"Ceramica populară n-înceană" (1 977) ; , .Ţesături nîncene" (1 978) ;
"Creatori populari contemporani" (1978) ;
Participări prin prelegeri, mese rotunde, colocvii , organizări de ex
pozi ţii, la acţiunile culturale jude ţene :
"Festivalul foklorului vl'in oea:n" ; .,Pe.rmanenţe cultu�·ale" ; "Sala·
nul l iterar Drag os:oaveni" ; .,Festivalul
Naţional Cintarea României"
( 1 9 7 7 - 1 9 78).
- 158 de conferinţe în întreprinderi ,instituţii ş i cămine cult urale ;
42 de materiale publicate în presa locală şi centrală ;
13 pa1·ticipări l a emisiuni de radio şi telev iziune ;
- 1 1 4 participări la brigăzile ştiinţifice.

a
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