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IMPORTURI CUCUTIENE lN MEDIU CULTURILOR
ENEOLITiüE DIN ZONA BRAILEI
N. HARTUCHE

Cercetârile arheologice întreprinse in judetul Brâila in ultimul sfert
de veac au dus �i la descoperirea unor a�ezâri care apartin culturilor
Gumelnita �i Cernavoda I 1. In cadrul acestor a�ezâri s-a gâsit, in afara
de materiale specifiee culturilor amintite �i ceramicâ cucutenianâ de
import. Prima a�ezare gumelniteanâ descoperitâ aici este cea clin cadrul
complexului arheologic de la Brâilita, cercetatâ in perioada 1955-1974 2•
Stratul de culturâ gumuelnitean, destul de gros, cuprinde mai multe
nivele $Ï subnivele de locuire, marcate prin resturi de locuinte, aparti
nind fazei A2. Dacâ la inceput am considerat câ nivelul superior de la
cuire de la Brâilita apartine fazei Gumelnita B, ulterior, dupa continua

rea �âpaturilor, dar mai ales dupâ o mai atentâ cercetare a materialelor.
nm constatat câ stratul de culturâ de aici apartine exclusiv fazei Gu
melnita A2, cu douâ etape : una timpurie A2 a �i tîrzie, A2 B, deoseiliri

esentiale

in

tipologia materialelor

�i

in

special

a

ceramicii

clin

cele

doua etape amintite, nu sint. In general, ceramica cucutenianâ s-a gâsit
în cantitati mai mari in partea superioarâ a nivelului Gumelnita

A2

b.

In interiorul dar �i în afara locuintelor s-au descoperit aproximativ 100
de fragmente ceramice �i cîteva vase întregi �i întregibile cucuteniene
avind una sau ambele suprafete pictate in totalitate. In toate cazurile
ceramica celor douâ culturi - Gumelnita �i Cucuteni s-a aflat împre
unâ, iar in procente raportul este de numai 2% pentru ultima. In rindu
rile

ce

urmeazâ vom face o sumarâ descriere a ceramicii cucuteniene.

1 N. Har�uche, Repertoriul arheologic al jude�ului Brâila, in ,Zilele culturii
brailene" , 1 970, p. 7-36.
� N. Hartuche, 1. Dragomir, Sapaturile arheologice de la Brailita, in Materiale
�i cercetâri argeologice, III, 1957, p. 221-230.
N. Hartuche, Sâpâturile arheologice de la Brâilita, in Materiale, V, 1959, p.
93-102.
N. Hartuche �i F. Anastasiu, Brailita, a$ezâri $i cimitire omene�ti din epoca
ncoliticâ pîna in pragul orînduirii feudale, Brâila, 1968.

N . HARTUCHE
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Din punct de vedere al calitatii pastei la Brailita se deosebesc dou;"i
categorii de vase : a) de dimensiuni mai mari modelatâ din pastâ care
contine unele impuritati (bucati de calcar pietricele), ce dau supraîetei
vasului sau peretului în spârturâ, un aspect zgrumturos. Aceastâ cate
gorie este putin frecventa. Vasele au suprafata exterioara relativ tngri
jita, acoperitâ cu un strat de slip mai gros, pregâtitâ pentru pictura,
pe cînd cea interioara este doar netezita, sau acoperitâ cu un strat
superficial de lut subtire. Categoria de vase amintite are decorul realizat
cu ajutorul picturii, numai pe suprafata exterioarâ, fig. 1-5. Nu in toate
cazurile vasele de dimensiuni mari !?i mijlocii sint lucrate din lut de
calitate inferioara. Unele sint modelate din pasta foarte curatâ, compact5.
!?i bine arsa. In sparturâ are culoarea cârâmizie, cenu!?ie deschis sau cu
miewl cenu!?iu !?i straturi marginale cârâmizii. Vasele cu gura larga au
interiorul acoperit cu slip foarte fin, uneori lustruit ; alteori are o angobii
suhtire gâlbui-alburie sau roz. b) cea de a doua grupâ, a vaselor de di
rnensiuni mici !?i mijlocii formeazà marea majoritate a ceramicii de
ill)port cucuteniene descoperite in a!?ezârile gumelnitene din zona noas
trii. Aceasta este modelatâ din pastâ foarte finâ, lipsitâ de impuritâti,
cu peretii subtiri, bine !?i uniform arsa (la ro!?u). Indiferent de calitatea
pastei sau de dimensiuni, forma �i decorul se repeta la ambele grupe
de vase. Intrucît cantitatea totalâ de piese cucuteniene, descoperite în
a � e z ariî e eneolitice de aici, este redusa, nu vom întîlni din punct de
vedere tipologic intreaga gama de forme a ceramidi, acestei culturi.
Mai frecvente sint cupele cu corpul mai mult sau mai putin bombat,
vasele bitronconice cu gura larg deschisâ �i cu pintecul rotunjit, vasele
piriforme ; s-au mai gâsit citeva fragmente de strachini �i vase-suporturi.


Ceramica cucutenianâ este in totalitate ornamentatâ prin picturâ
tricromâ - alb-ro!?u �i negru sau ciocolatiniu, exceptional realizatâ. De
corul are un caracter geometrie, constînd din spirale cu derivatele ei,
meandrul, liniile drepte sau oblice, ha�urile, totul realizat cu ajutorul
benzii. Ca tehnicâ de executie se folose!?te fie metoda pozitivâ, a rsupra
punerii culorilor fie cea negativâ a rezervarii motivelor din culoa re
de fond. Benzile albe sau ro�ii sint incadrate de o dungâ mai ingustâ
de culoo:re neagrâ sau ciocolatie. Lâtimea benzilor diferâ, in funcUe de
dimem;iunile vasului. Decorul acoperâ de cele mai multe ori întreaga
suprafata a vasului, ori este aplicat numai pe anumite zone, in functie
de forma recipientului (urmârind in acest caz partea vizibilâ). Cele mai
multe vase sint pictate pe suprafata exterioarâ ; atunci cind au gura
largii ele sint pictate �i in interlor, fie in zona gitului pinâ la umar, fie
in intregime, fig. 1 : 1 ; 2 : 1. A� cum am mai subliniat, cel mai frecvent
motiv e:.;te cel spiralic: in forma de S simplu, S culcat �i alungi.t, spirale
contbue - fugâtoare, capete de spirale (bucla), potcoava !?i altele.
:..lotivele meandrice au forma unui Z alungit (deri vat tot din S), sau
forme de unghiuri etc. S-au gâsit �i citeva fragmente de vase ornamen
tate cu pâtrâtele de �h, fig. 4 : 6, 8, 9. Mai rare sint benzile orizontale
�i cercurile legate intre ele cu tang ente Lîngâ o locuintâ clin nivelul II
de la Urâilita a fost descoperit un vas cu corpul inalt tronconic, prevâzut
.
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cu picior. Gîtul vasului (destul de i na lt) este ornamentat cu spirale fu
gâtoare pictate cu douâ culori alb �i ro�u. Din culoarea de fond alba
s -au rezervat spirale le cu a j u torul culorii ro�ii. Restul suprafetei vasului
e<;te neornamentat, avind culoarea gâlbuie, cu urme de lustruire, fig. 1 : 2.
Din C'auza proastei conservâri, pictura este greu vizib ilâ . · Lipsin d din
repertoriul formelor ceramici i gu melnitene acesta este asemânâtor atît
cu ' asele cucuteniene din Moldova, cit �i cu unele exemplare din ari a
Ariu�d :J.

Rîmnicelu. In raza acestei comune, in lunca Buzâului, se afla un

vechi martor de eroziune din terasa riului, numit de localnici , popin â " ,
dar ca re din punct de vedere arheologic reprezintà un tell preistoric
Sâpâturi le arheologice cu caracter exhaustiv, efectuate pe suprafata

popinei in perioada 1968-1970, au scos la ivealâ urme de locuire apar
tinind culturilor de la sfir�itul eneoliticului, precum !1Î o serie de mor
minte, postneolitice �. Fârà a fi vorba de o a !1eza re propriu-zisâ care
sâ poata fi atribuitâ culturii Gumelnita, aici au fost descoperite numai
cloua bordeie atribuite acestei culturi care atestâ o locuire vre m elni d i .
Cele cloua locuinte sint suprapuse de nivelul de culturâ Cernavoda I
care acoperâ aproape intreaga suprafatâ a tell-ul ui. Locu i ntel e erau
situate nproximativ in partea centralâ a popinei, sâpate in lutul galbe n ,
avind forma ovalâ alungitâ. In interior se afla vatra cu multâ cen� tn
jur, preeum !li o apreciabilâ cantitate de ceramicâ, întreagâ !iÏ fragmen
tarâ i m preu n â cu mai multe lame !il gratoire de silex. In ambele bordei e
s-au gâsi t impreunâ cu ceramica gu melnitea nâ �i clteva fr agmente de
vase !,'i de polonice pictate, cucuteniene, fig. 6 :2, 4-10. Ca forma �i
decor m·este vase sint identice cu cele descoperite in R!?ezârile de Up
Gum elni ta de la Bràil i ta !li Li !1coteanca . Frecventa ceramicii cucuteniene
in l ocu i n tel e de la Rimnicelu este aproximativ aceea�i ca la Brâi lita .
Locuintele de la Rimnicelu sint contemporane cu nivelul superior A2
d e la Brâilita.
Li�coteanca este cea de a treia localitate

d in

judet , unde au fost

descopedte trei a!1ezâri de tip Gumelnita care contineau cerami di

de

import Cucuteni A.

In a far â de a!1ezarea de

la

,Cârâmidârie"-Satnoieni unde

nu

s-a

clescoperit nici un fragm ent ceramic cucutenian {din cauza c aracter ului
redus al sàpâturii ) 5, în raza satului mai exista alte a!?ezàri de tip tell

cercetate in intregime : movila olarului, movila din baltâ �i Mo� Filon s.

Unele tell-uri sint legate de vechea terasâ a Câlmâtuiului
3 N. Hartuche, op. cit., Materiale, V, 225, fig. 5/2, 2a.

altele si nt

N. Hartuche $1 F. Anastasiu, Catalogul selectiv al colectiei de arheologie a
Muzeului Brailei, p. 1 03, flg. 1 71 .
" N. Hartuche, Complexul cultural Cernavoda 1 de la Rimn!celu, jud. Briila
în Donaris, 1, 1980.
:; Contributii la cunoa:;;terea aspectului cultural Stoicani-Aldeni (Li$coteanca
�i Baneasa), Danubius II-III, 1969, p. 45-63.
6 -7 N. Hartuche, Introducere la Catalogul sclcctiv al colecpei de arheologie,

p. 11-12.
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izolate in lunca rîului avind forma unor mari movile ; din aceastâ cauza,
dupii inc:etarea locuirii neolitice ele au folosit ca loc de inmormintare,
avînd rolul unor mari tumuli (mormintele dateazâ din epoca bronzului
!li a migratiilor - sm·mati �i pecenegi). La movila olarului au fost des
coperite doua nivele de locuire care apartin fazelor Gumelnita A 1 tir
zie -- A2 timpurie f1i A2 b. Diferentele tipologice între materialele
celor doua nivele sint mici, dar sesizabile. I n interiorul unor locuinte
apartinînd fazei Gumelnita A2 b s-au gâsit �i cîteva fragmente de vase
pictate de tip Cucuteni A3, fig. 6 : 3 ; 4 : 4. Ele sint modelate din pasta
de foarte buna calitate, avind pe ele picturâ tricromâ (alb, ro�u �i negru),
aplicatii la unele exemplare pe ambele suprafete. In a�ezarea de la Mo�
Filon au fost descoperite tot doua nivele de locuire Gumelnita, contern
porane cu cele de la Movila olarului. Aici însa, nivelul inferior gumel
nitean suprapune direct un nivel de locuire Boian II (Giule�ti). De altfel,
in zona Brâilei, ca !?i in tot nord-estul Munteniei s-a constatat di, cul
tura Boian-Giule!?ti are o dâinuire mai mare, trecerea fâcîndu-se direct
la cultura Gumelnita. $i in acest punct, in nivelul superior Gwnelnita
A2 b, s-au descoperit cîteva fragmente de vase pictate cucuteniene,
fig. :>, : 4. In 1 971 ca urmare a unei sâpâturi neautorizate executate de
elevii !;>C.:Olii din sat, in groapa al cârui fund s-a oprit nivelul stratului
gumelnitean inferior a fost descoperit un fragment de vas deosebit de
cele gumelnitene. Acesta este lucrat din pastâ de calitate bunâ, de cu
loare cenu�ie deschis, cu nuante gâlbui-castanii pe suprafata exterioani..
Vasul avea probabil forma de cupâ ·cu diametrul gurli de cca 10 cm
�i era ornamentat cu linii incizate, caneluri superficiale !?i ha!?uri fig. 6 : 1.
Din punct de vedere al formei, dar mai ales al decorului acest fragment
face parte dintr-un vas ce poate fi atribuit culturii Precucuteni III,
contemporanâ în parte cu Gumelnita Al. Deoarece conditiile de desco
perire sint incerte ne multumim doar sâ-1 ami ntim.
Comuna Cire!?U. La aproximativ 800 rn spre nord de satul Scârlâ
tef1ti, in dreapta liniei ferate Ciref1u-Scârlâte!?ti, se aflâ o popinâ - tell
situatâ in lunca Câlmâtuiului asemânâtoare ca forma !?i dimensiune cu
cea de la Rimnicelu. Sâpâtura de control efectuatâ aici în anii 1 976-1 977
a dus la constatarea câ a!?ezarea a fost locuitâ la sfîr!?itul etapei tim
purii a culturii Gumelnita Al inceputul fazei A2, adicâ contemporana
cu nivelul superior gumelnitean de la Li!?coteanca, Movila olarului
�i Mo!";i Filon. Stratul de culturâ cuprinde un singur nivel de locuire
gumelnitene, gros de 0,40-0,80 m 7• Impreunâ cu materialele gumelni
tene a fost descoperit !?i un frugment de vas Cucuteni A3. Este modelat
din pasta foarte finâ arsâ la ro!?U. Vasul era pietat pe ambele suprafete,
fig. 2 : 1. la. Dupâ cultura Gumelnita, eneoliticul final din nord-estul
Munteniei, deci !?i din zona Brailei, este reprezentat de cuttura Cerna
voda I, care, ca �i cultura anterioarâ, va stabili relatii cu purtâtorii cul
turii Cucuteni (ajunsâ la ultima faza de evolutïe, BII). Cu exceptia
necropolei de la Brailita, care cuprinde un mare numâr de morminte
(1 25), cernavodene, aceastâ cuttura este bine documentatâ in a!?ezarea-
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tell de la Rimnicelu 8• Din punct de vedere stratigrafic s-a constatat
pe aproape î ntreaga suprafata a popinei existenta unui singur nivel de
locuire, gros de 0,40-0,60 m, apartinind i n exclusivitate culturii Cerna
voda I. Locuintele - in totalitate - aveau forma de bordeie !1i semi
bordeie ovale !1Î rectangulare, cu colturile rotunjite. In afara locuinte
lor, pe suprafata a!1ezarii s-au descoperit !1i gropi - vetre de forma
ovala !'au dreptunghiulara cu colturile rotunj ite in care pâmîntul era
ars puternic, continînd cenu!1a !1i carbuni. In jurul lor se aflau frag
mente de vase, unelte !1Î multe oase de animale. Considerâm ca aceste
gropi serveau fie ca vetre deschise, fie câ erau protejate de un adâpost
construit din lemn !1i stuf. In cadrul a!1ezârii au fost descoperite nume
roase lame !1i gratoire, din care unele sint tipic cucuteniene, lucrate din
<;ilex ceniD�iu !1i brun, o apreciabilâ cantitate de oase de animale domes
tice �i salbatice - peste 3100 de piese, reprezentind 11 specii ;:i mai
ales o foarte mare cantitate de ceramicâ în cea mai mare parte frag
mentarâ (95Dfo). Dacâ stratigrafic la Rimnicelu exista un singur nivel de
locuire cernavodean din punct de vedere al apartenentei culturale cera
mic::l de aici, se împarte în 2 mari grupe : 1) de tip Cernavoda I. 2) de
tip Cucuteni B, ambele categorii aflîndu-se împreunâ. Deoarece in stu
diul de fatâ intereseaza numai importurile Cucuteni, ne vom ocupa
exclusiv de ceramica din a doua grupâ. Comparativ cu ceramica cerna
\·odeami, cea de tip Cucuteni se aflâ î n proportie de aproximativ 3-40%.
Aceasta din urma este î n totalitate modelata din pasta de calitate fom·te
buna �i bine arsâ. In sparturâ are culoarea cârâmizie, s-au cu miezul
cenu�iu deschis !1i cu straturi marginale cârâmizii. La exterior vasele
au cu1oarea ro�ie-caramizie sau galbuie. Suprafata exterioara a vaselor
este perfect netedâ �i moale la pipait. Vasele sint aproape î n exclusivi
tate de dimensiuni mari ; cele mijlocii sint putine. Forma care domina
este amfora cu gura in forma de pîlnie sau aproape cilindrica, corpul
puternic bombat �i fundul drept. Unele exemplare sint prevazute pe
linia de maxima rotunjire cu doua torti, perforate vertical sau orizontal.
Decorul este realizat cu ajutorul picturii, dar din cauza proastei conser
vâri a dispârut de pe cea mai mare a vaselor. Doar pe putine fragmente
pictura se pastreaza sub forma unor benzi late de culoare bruna sau
maronie, care au forma de spirale, ghirlande �i de unghiuri, fig. 7 : 1-5.
Yasele cu gura în forma de pîlnie au buza pe partea interioarâ pictatâ
cu o dunga neagrâ sau maronie. Intr-o locuintâ-bordei s-au descoperit
roarnele �i o parte din craniul unui hour; î ntre coarne era a�ezata
ritual gura unui vas de mari dimensiuni, fig. 8. Deoarece pe acest
fragment de vas pictura este mai bine conservatâ, îi vom face o descriere
mai detailatâ. Gîtul vasului este inalt, gura largâ �i buza evazata. Pe
partea exterioarâ este ornamentat cu o banda care imita valuri, reali
zatâ dintr-o dunga ro�ie-cârâmizie, î ncadrata de doua dungi mai late
negre. Pe partea interioara, buza este acoperitâ cu un �îr de ghirlande
continui, de culoare neagrâ,. La exterior, corpul vasului este acoperit cu
s

N. Hartuche, Op. cit., in volum Donarls, 1, 1980.
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benzi în forma de spiralâ !'ii unghiuri. Benzile sint realizate din dungi
paralele - ro!'ïie cea din mijloc încadratâ de doua dungi negre mai late.
Banda neagrâ exterioarâ este la rîndul ei incadratâ de ha!'ïuri oblice,
de forma acelor de brad, fig. 7 : 8 : 8 : 1. In ornamentarea vaselor S-'au
folosit concomitent mono �i bicromia.f'irund seama de forma �i mai ales
de decorul ceramicii cucuteniene, aceasta apar�ine fazei tirzii, Cucuteni
BI!.
•

Problema sincronismelor intre ·culturile eneolitice de pe teritoriul
Homânlei dar !'ii cu cele din tàrile vecine a prezentat un viu interes
pentru arheologü no!'itri. In mod deosebit a interesat sincronismul cul
turii Cucuteni cu Gumelni�, un aport substantial in aceastâ problema
adueîndu-1 V. Dumitrescu 9• Studiul sau ,Sincronismul civiliza�iilor Cucu
teni �i Gumelni�" cît !'ïi cel privind cronologia eneoliticului românesc 10,
ne scutesc a mai aminti intreaga bibliografie, !'ii mai ales problema in
sine care este tratatâ cu cea mai mare corripetentâ.

De aceea nu ne ramine decît sa aducem unele completâri in acea.sta
problemâ, legate strict de descoperirile din zona Brâilei. De la bun
inceput precizam ca toate a!'iezarile din aceasta regiune apartin in mod
indiscutabil culturii Gumelnita A2. Spre deosebire de sudul !'ii centrul
Munteniei, aici cultura Gumelni�a urmeazâ direct culturii Boian II (Giu
le!iti), aceasta din urmâ avind o dâinuire mai mare care acoperâ fazele
Vidra !'ii Spantov. Constatâm de asemenea absen�a etapei timpurii a
fazei Gumelnita Al. Nivelul inferior din a!'iezârile de la Li!'ïCoteanca
- punctele Mo!'ï Filon !'ii Movila olarului - apartine etapei tîrzü Al
inceputul lui A2. Din aceastâ cauzâ diferentele tipologice ale materialelor
din cele douâ nivele sint mici. In privin� importurilor cucuteniene, aces
tea apar in exclusivitate in nivelul superior, Gumelnita A2 b. 0 altâ
observatie facutâ aici se refera la intensitatea acestor importuri in ca
drul a!'iezârilor gumelnitene. De exemplu, in a!'ïezârile din zona nordlcâ
a jude�ului (Brâili�a, Rimnicelu) mai apropiate de aria teritorialâ a
culturii Cucuteni, cantitatea fragmentelor !'ii vaselor de import este mai
mare in comparatie cu cele din sud, de pe Câlmatui (Li!'ïcoteanca). Pen
tru determinarea sincronismului dintre culturile eneolitice din nord
estul Munteniei - Gumelnita !'ii Cernavoda I pe de o parte l?i Cucuteni
din Moldova, ne poate ajuta �i cronologia absolutâ a acestor culturi, de
terminata cu C14• Pentru aceasta apelâm la un important studiu care
se ocupa de rezultatele analizelor cu C14 ale probelor fâcute pe mate
rialele din diferite culturi eneolitice de la noi l?i din unele �âri vecine ft _
De asemenea vom folosi !'ii rezultatul unei analize c;, fâcutâ la laboraU-10 V. Dumitrescu, Syncronlsme des civilisations de Cucuteni et de Gumel
nita, in Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 53-66.
11 V. Dumitrescu, Cronologia absoluta a eneoliticului românesc i n lu:;nina date
telor C. 14, Apulum, XII, p. 23-39.
t2
Proba C14 din Nivelul 1 (Gumelnita A1 tîrzie, A2a de la Ll!i!coteanca
- Movila olarulul). Analiza nr. 2051 a Laboratorului din Berlin.
-
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torul din Berlin pe boabe de grîu cal·bonizate din �ezarea Movila ola
rului - Li�coteanca 1'2. Pentru cultura Gumelnita toate analizele cu C14
facute pînâ acum se refera numai la faza A2, datata între 3700---3400
î.e.n. Retinem aceste date deoarece cuprind faza gumelniteana din care
apar importurile Cucuteni A3. Pe de alta parte constatâm ca examenul
cu CH facut pe probe de grîu calcinat din �ezarile Cucuteni A3 de la
Haba��ti �i Leca - Ungureni (judetul Bacau), indica datele de
3390 ± 80 �i 3395 ± 100 13 Dupa parerea noastra ultima data 3400,
pentru Gwnelnita A2 concorda foarte bine cu cele ale fazei Cucuteni A3,
deoarece importurile cucuteniene s-au gasit în nivele de locuire ce
reprezintâ etapa finalâ a fazei Gumelnita A2. In sprijinul acestei datâri
3400, vine �i rezultatul analizei din nivelul I de la Li�coteanca - Movila
olarului, care indicâ data de 3690 ± 50. Aceac;tâ datâ invalabila pentru
etapa tîrzie a fazei Gumelnita A1-A2 a ne indica tocmai diferenta de
timp pînâ la sfir�itul fazei A2, atestata la noi de nivelul superior. Din
punct de vedere cronologic constatâm contemporaneitatea fazelor celor
doua culturi : Gumelnita A2 b �i Cucuteni A3 datate în jur de 3400 i.e.n.
• .

•

Pentru o mai bunâ întelegere a raporturilor dintre culturile Cerna

\'oda I !?i Cucuteni, a caracteristicilor ce reprezintâ a�ezârile cernavodene

din nord-estul Munteniei !ii in special cea de la Rîmnicelu, vom face
citeva referiri generale asupra originei, periodizârii !?i cronologiei acestei
culturi, a legâturilor ei cu faza tirzie a culturii Cucuteni (B).
Referitor la mult discutata origine a culturii Cernavoda I, majori
tatea speciali�tilor au optat pentru cea râsâriteanâ. Punctul nostru de
vedere in aceastâ privintâ l-em expus in alte lucrâri 14• Pentru o sumarâ
clarificare subliniem câ la baza culturii Cernavoda I stau trei elemente
importante : cel râsâritean venit pe calea stepei din zona Niprului infe
rior, inrudit cu elementele strâvechi ale culturii Mihailovka 1, elementul
local - Gumelnita �i Cucuteni, iar câtre sfî�itul evolutiei sale se adauga
�i cel al treilea de origine sudicâ. A�adar, cultura Cernavoda 1 reprezinta
o sintezâ nouâ la Dunârea de Jos, care marcheazâ sfir�itul eneoliticului.
Pàtrunderea primului val de populapi râsaritene prin sudul Moldovei,
s-a produs rapid �i pe spatti largi, ajungînd pînâ in Macedonia - Iugo
slavia 15• Cultura Cernavoda 1, a� cum este cunoscutâ la noi se prezintâ
ca o culturâ cu personalitate �i caracteristici proprii, cu o arie de ras
pîndire deja conturatâ �i, se poate spune, cu o periodizare schitatâ. Din
acest ultim punct de vedere s-au putut determina trei mari etape : 1) Cer-
navoda 1 a contemporanâ probabil cu sfîr�itul fazei Cucuteni A, dar
sigur cu faza A-B 41·2), Cernavoda 1 b sincronâ cu Cucuteni A-B2 �i
3) Cernavoda le (sau Rîmnicelu), corespunde fazei Cucuteni B.
13 VI. Dumltrescu, op. cit., Apulum, XII, p. 23 �� urm.
14-16 N. Hartuche, Necropola de la BrAllita, teza de doctorat, 1978, p. 12-56.
Idem, Complexul cultural Cernavoda 1 de la Rimnicelu, judetul Briiila, fn
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Ne intereseazâ în mod deosebit ultima faza câreia îi apartine a�e
zarea de la Rîmnicelu in care s-au descoperit importurile cucuteniene
tîrzii !;ii care este mai bine reprezentata la noi. Acestei faze îi atribuim
a!jiezârile de la Sârata-Monteoru '6, Pietroasele (Gruiul Dârii) 17, Ulmeni,
Renie, !;i.a. Cultura Cernavoda I î!;ii urmeaza evolutia concomitent cu
cultura Cucuteni, dar !;ii cu cele din zona stepelor nord-pontice fR. Cro
nologic, faza le a culturii Cernavoda este anterioarâ culturilor Usatovo
!;ii Folte!;iti 111 !;ii are o duratâ apreciabilâ în timp, corespunzînd fazei
Cucuteni B. In a!jiezârile cernavodene tîrzii din valea Dunârii, importurile
ceramice Cucuteni (B) sînt putine,

comparativ cu cele din nord-estul

Munteniei, unde materialul ceramic de tip

B2

este bine reprezentat. In

afara de ceramicâ, în zona nord-estica s-au gâsit !;ii numeroase piese de
silex tipic cucuteniene.

Toate acestea ilustreaza puternidle relatii

de

schimb dintre cele doua cultur:i. Elementele sudice surprinse în aceasta
ultimâ fazâ nu sînt nici ele raspîndite în mod egal : se constata astfel,
ca influenta sudica - meridionala este mai pregnanta în a!;i(!zarile din
sudul Munteniei, fata de cele din nord-estul provinciei. Incadrarea cro
nologica a fazei Cernavoda le este dificilâ, deoarece pînâ acum nu exista

o analiza cu C11 pe o probâ apartinînd acestei etape. Din aceasta cauzâ

ne folosim de datarea cu carbon radioactiv fâcutâ unei probe Cucuteni
B de la Valea Lupului datata

2980 ± 60,

confirmatâ

!;ii

de datarea pro

bei de la Capaieva (U.R.S.S.), apartinînd fazei tîrzii a culturii Tripolie
C l, care indica data de
încadratâ

cronologic,

2920 ± 1 00.

cu

A!;iadar, faza Cernavoda I c poate fi

aproximatie,

între

2900-2100

î.e.n. �.

Fâra

pretentia ca articolul nostru elucideaza problema importurilor !;ii rela
tiilor dintre culturile eneolitice din cele doua provincii extracarpatice
(Moldova

!;ii

Muntenia)

noi ne-am

straduit

sa

prezentâm

materialele

inedite în cea mai mare parte, care permit aprofundarea acestei pro
bierne, a încadrarii cronologice !;ii a sincronismelor dintre culturile res
pective.

De

asemenea materialul nostru poate fi de un real folos la

cercetarea unor probleme similare pe care le ridica descoperirile arheo

logice din judetul Vrancea, cu precadere cele apartinînd culturilor Gu

melnita !;ii Cucuteni. Importurile cucuteniene in a!jiezarile gumelnitene din
Vranœa consideràm ca sînt mult mai bogate în comparatie cu zonele
din sud. In acela!;ii timp,

pot fi urmarite importurile gumelnitene in

mediul culturii Cucuteni de aici. Nu este exclusa descoperirea unor
urme arheologice (morminte sau a!jiezâri) de tip Cernavoda le în zona

de cîmpie din sudul !;ii sud-vestul Munteniei sau a unor importuri cer

navodene tîrzii în a!;i(!zarile Cucuteni

B.

Numai viitoarele cercetari con

jugate cu o cercetare atenta !;ii minutioasâ a materialelor arheologice deja
descoperite în Vrancea, vor confirma aceste ipoteze.
18-19
:!0

I dem, Necropola de la BrAilita, teza de doctorat, p. 12-135.
V. Dumitresc1J, op. cit., Apulum, XII, p. 23 �� unn.
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MEDIUL

CULTURILOR

ENEOLITICE DIN ZONA BRAILEI

ln cadrul celnr douâ culturi eneolitlce Gumelnita �i Cernavoda 1 din nord
."stul Munteniei, respectiv �i din zona Brâilei, s-au descoperit materiale ceramlce
!;ii de silex aparti nî nd culturii Cucuteni din Moldova. Autorul aminte�te a�ez!rile
gumelnitene :;;i cernavodene din zonà care cuprind importuri de tip Cucuteni,
p recum :;;i intensitatea acestora ; Bràilita, Li�coteanca cu trei a�ezarl, Cire�u ,1
Rîmnicelu. Unele a�ezâri sint situate pe terasâ (Brâilita), altele pe tell-uri (Li,co
. teanca, Cire�u, Rîmnicelu).
Toate a�ezàrile gumelnitene clin zona Brailei cuprind doua nivele de locuire,
atribuite fazelor tîrzii Gumelnita Al �i în special fazei Gumelnita A2, cu douà
etape de evolutie a �i b. Importurile cucutenlene apartln l:n exclusivitate fazei
Cucuteni A3 care se gâsesc numai în e t ap a Gumelnlta A2b.
Ceramica de import cuctenianâ este în totalitate pictatâ, domlnind tricromia,
iar ca m otive - spirala cu derivatele el, meandru �i mal rar pltrâtelele de ,ah.
ln cadrul a�ezàrii Cernavoda le de la Rîmnicelu, importurile cucuteniene apar
\in fazei tîrzii Cucuteni B2 cu care este sincronâ.
Autorul face citeva referiri la originea �i periodizarea culturii Cernavoda 1
�i a sincronismelor cu c u t tur a Cucuteni.
Dln punct de vedere cronologic, pentru cultura Gum eln ita A2 (bazîndu-se
pe analize cu C11,), considera ca aceasta se incadreazâ intre 3700-3400 î.e.n., ultima
data 3400 fi ind valabilà pentru etap a A2b. Aceastâ datâ concorda cu cea atribuita
fazei C u c u ten i A3
3390-3395 i.e.n. In ce prive�te încadrarea cronologicâ a fazei
tir zi i a culturii Cernavoda 1 (c sau Rîmnicelu), s-au folosit rezultatele cu c��, obti
n ute pentru probe provenite din cultura Cu cuteni B, cu care este contemporanâ,
clatatà l a 2920 + 2980 + 60.
A�a dar, culturii -Cernavoda 1 c îi poate fi atribuitâ cu aproximatie data Ci.:
prinsà între 2900-2100 î.e.n.
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Fig. 1. Vase pictate Cucuteni A3 descoperite la Brâilita.
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la Brâilita.

l,la, fragment Cucuteni A3 descoperit la Cire�u ; 2,3 vase descoperite
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Fig. 3: 1-3, 5-11, fragmente Cucuteni A3 descoperite la Braili�a
ment descoperit la Li�coteanca punctul Mo� Filon.
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Fig. 4: 1-3, 5-10, fragmente Cu c ut cni A3 descoperile la Bri:iilita; 4 fragment
dcscoperit la Li�coteanca- MoviJa olarului.
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Fig. 5. Fragmente Cucuteni A3 descoperite la Brâilita.
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Fig. 6. Un fragment Precucuteni III descoperit la Li�coteanca - Mo� Filon ;
2, 3, 5-1 0 f rag me n t e Cucuteni A3 descoperite la Rîmnicelu 4, fragment descoperit
la Li�coteanca - Muvila olarului.
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Fig. 7. Fragmente
Rîmnicelu.

Cucuteni

B2 descoperite în a�ezarea Cernavoda le de la
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Fjg. 8. Craniul de baur cu gura vasului Cucuteni a�czat ritual ; 2, 3 coarnele
viizute dinspre frontal �i occipital.

�1 INFLUENTE EGEO-MICENIENE
IN CULTURILE PEUIOADEI DE TRADI'fiE !;il EPOCII
BRONZUI�UT LA DUNAREA DE JOS
IMPORTURI

N. HARTUCHE �?i V. SlRBU

Este deja cunoscut faptul ca purtâtorii culturil or neolitice de la
D unârea de Jos au stabilit in cursul evolutiei lor relatii mai mult sau
mai pu�in strînse cu civilizatiile meridionale. In timp ce la nordul Du
nârii culturile extracarpatice Cucuteni, Gumelnita �i Sâlcuta î�i urmau
evolutia lor, in râsârit, in zona nord-ponticâ i�i fâcuserà aparitia pri
mele elemente ale populatiei de stepâ, elemente cnre in inaintarea lor
spre vest vor influenta sau intrerupe evolutia normalâ a culturilor lo
cale amintite.
Pâtrunderea primului grup de populatii râsâritene la vest de Prut are
a culturii Cucuteni, A2 a culturii
loc �n etapa mijlocie
A-B
Gumelnita, fii nd reprezentate de cultura Cernavoda I. Noua cultura
este creatâ in zona istro-ponticâ, d i n elemente râsâritene înrudite cu
cultura Mihailovka I din zona Niprului inferior la care se adaugà �i
cele locale de factura Gumelnita, iar in faza tirzie, numitâ .,c" sau
Rîmnicelu, se constata prezenta unor elemente meridionale 1, Intreru
perile !li reluârile legâturilor cu sudul �i influentele sale s-au manifestat
di feri t.
In ce prive�te elementul sudic, intrus in mediul cernavodean, se
pune întrebarea: în ce moment a pàtruns !?i de ce intensitate a fast el'!'
Curentul originar din sud-contradunârean, din Troia, Grecia, Macedonia
s-a manifestat în aria culturilor neolitice nord-dunârene. O datâ cu
transformârile social-economice de la sfir�itul neoliticului, cînd l!?i fac
aparitia elementele nord-estice, influentele sudice inceteazâ sau, mai
probabil, scad in i ntensitate 2• De aceea, in stadiul actual al cuno�tintelor
noastre nu �tim dacâ elementul sudic este, �i cît este, de prezent in
primele doua faze a �� b ale culturii Cernavoda I. Este aproape sigur
-

-

1 Hartuche, N., Complexul cultural Cernavoda l de la Rimntcelu (jud. Br4il4),
sub tipar in Anuarul Muzeului Brima, 1980.
2 Idem, Necropole de la Br4tlita. Contributif la problemele eneolfticului final
�i trecerii la epoca bronzulut traie la Dun4rea de Jos. Tez:A de doc:torat, p. 52.
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cii. cel putin in prima faza a acestei culturi, in zona noastra, relatiile
cu sudul sint i ntrerupte. Sint dovezi materiale care atesta elemente de
certâ factura sudica in mediul Cernavoda I, î n ultima sa faza de evolutie
le - Rimnicelu, a�a cum se constata în sta�iunile de la Rimnicelu,
Sârata-Monteoru, Pietroasele, din nord-estul Munteniei, la Renie �i Cer
navoda, în sudul Munteniei !ji Dobrogea :l. Cantitativ, aceste materiale
di ferâ de la o statiune la alta ; ele constau dintr-o ceramica fina, in
general de culoare cenu!jie, cu suprafata bine lustruita, vasele avind
tarti tubulare, tarti late suprainal�ate, caneluri sau pliseuri fine, etc.
Di n punct de vedere cronologic, faza finala a culturii Cernavoda I se
încadreaza aproximativ la începutul mileniului III î.e.n.
Perioada de tranzitie de la neolitic la bronz este reprezentata i n
regiunile extracarpatice ale României de culturile Folte�ti-Usatovo, Cer
navoda II �i Cernavoda III. Daca în cuttura Folte�ti-Usatovo î ntilnim
unele elemente de factura sudica, cum sint cele cîteva vase-askos (care
în zona de origine de la est de Nistru lipsesc), ele se dat01·esc patrun
derii unor elemente usatoviene la sud de Dunare unde vor i n tra în
contact cu elementele locale de aici !ji cu cele sudice. Cît priveljte rolul
atribuit tr.ibmilor usatoviene în distrugerea culturii Gumeln i�a dë la
nord de Dunâre, nu putem fi de acord cu acest punct de vedere deoa
rece în momentul apari�iei acestor triburi pmtatorii culturii Gumelnita
fusese înlocuiti sau dislocati (imediat dupa faza A2), cel putin în partite
nordice liÏ sud-estice ule Munteniei liÎ în Dobrogea, de reprezentanW
culturii Cernavoda I "· Considei·am exagerat rolul atribuit triburilor u:;u
toviene în istoria veche a Europei sud-estice, dupa cum crede Melhmt.
Se considera ca înaintarea spre sud a acestor triburi a dus la distrugerea
numeroaselor �i înfloritoarelor a�ezari din vestul Anatoliei : ,determi
nînd 'trecerea acestor triburi de la economia bazata pe agricultura, la
creliterea vitelor" " · Pe buna dreptate, colegul Zbenovici considera câ s-a
exagerat rolul triburilor usatoviene în zona mij locie a litoralului vestic
al Marii Negre, caci nu poate fi vorba de ,campanii nimicitoare" în
dreptate contra b�zinului egeeic liÏ a Asiei Mici 6• Chiar dacâ admitem
patrunderea unor elemente usatoviene pîna în Asia Mica, ele trebuie
!'a fi fost atît de sporadice �i de neînsemnate, iar efectul lor minim,
încî t era imposibil de lichidat culturile locale întîlnite.
Valu! de populatii usatoviene pâtruns la v.e st de Prut nu a fost
numeros, fapt dovedit nu numai de numarul redus al a�ezarilor, dar !'ii
al mormintelor, iar aria de raspîndire este relativ restrînsa - sud u l
Moldovei � i nord-estul Munteniei. Daca aceasta este situatia în zona
C'are reprezintâ poarta de i ntrare a triburilor Usatovo spre sud, evident
câ afirmati i l e privitoare la rolul lor in zona egeeo-anatoliana ramin o
exagerare. Din nou subliniem posibilitatea i nfiltrarii unor sporadice ele-

-

:J
4

Idem

Zben � vici, V. G., Pozdnetripolskie plemena ce vernogo priccrnemoria, Kiev,

1 9 7 � , p. 8 1 .
.; Melhart, J., Anato lie and Hatkans, ,Antiquit'y, XXIV, 1 36, 1960, p . 276.
,; Zbenovièi, V., Op. cit., p. 160 �i urm.

Importuri $i influente egeo-micenienl!

29

mente spre sud, care au transmis l a nord ac·ele putine bunuri cul turale
bakanice, cum sînt cele cîteva vase askos.
Cul tura Cernavoda I I (Folte!?ti I l), care urmeaza imediat culturii
Folte�ti-Usatovo, reprezinta sfîr�itul perioadei de tranzitie, oeupî nd o
buna part e dîn Moldova, j umatatea de est a Munteniei, iar în faza tîrzie
t re<"e �i în Dobrogea. De!?i pe teritoriul Bulgariei cultura Cernavoda 1 T
nu este atestatâ unele descoperiri ca cele de pe malul lacului Varna,
de la Strasimirovo �i Kolarov, at1 furnizat o ceramicâ asemânatoare eu
cea din faza Cernavoda IJb 7. Oricum, existenta acestei culturi în Do
brogea nu excTude prezenta ei cel putin în zona nord-estiea a teri toriului
Bulgariei, în tr-o faza tîrzie, cînd l a nord de Dunare constatam în eonti
nutul ei primele elemente sudice. Este vorba de vasele askos �i canile
cu tom-ta bandatâ, U!?or suprainaltatâ, (ca cel e de l a Fol te!?ti , Mircea
Veda, Smeeni, Brailita). Prezenta acestor elemente nu o atribuim unei
mo!?teniri din culturi l e anterioare : Cernavoda 1 tîrzie sau Folte�ti-Us8tovo, deoarece vasele - câni nu apar în nici una din culturile amintite,
ci ea se datoreazâ contactelor directe sau indirecte cu culturile sud bal
canice, în etapa tîrzie - Cernavoda I lb.
Contemporanâ sau poate ceva mai veche decît Cernavoda Il, in 01tenia !?i vestul Munteniei se dezvoltâ o noua culturà care marcheazâ
perioada de tranzitie, numitâ Cernavoda III, !?i care va aj unge în sud
estu\ Munteniei !?i în Dobrogea abia in faza tîrzie a evolutiei sale. A!?a
cum bine a subliniat colegul S. Morintz, aceastâ cultura reprezintâ o
sintezâ în care se disting trei mari componente : fondu! tîrziu Gumel nita
Sàlcuta - neintegrat în eomplexul Sàlcuta - IV - Herculane - Cheile
Turzii, elemente Cernavoda 1 �i elemente sudice, tipice pentru sfîr!?itul
fazei Troia 1 H . Inrudirea culturii Cernavoda III cu cultura Ezero din
Bulgaria !?i Boleraz din Serbia, Ungaria !?i Salovacia, au dus la crearea
unui complex cultural numit Ezero-Cernavoda I II-Boleraz. Mai pregnant
decît în culturile anterioare de la sfîr!?itul eneoliticului !?i din tranzitie,
in cultura Gernavoda III sint elemente sudice, manifestate în ceramica,
prin vasele din pastâ fina, prevâzute cu tarti tubulare !?Ï cu torti l ate,
supraînaltate.
0 buna parte d i n regiu ri ea de est �i sud-est a CarpaWor (din Roma
nia) a fost ocupatâ în epoca bronzului timpuriu �i mijlociu de culturile
,dasice" : Glina III, Monteoru, Tei !?i Costi�a, dar pentru sud-estul Mol
dovei, estul Munteniei � Dobrogea n u avem dovezi despre exis ten1a
culturilor amintite. Lipsa acestora nu presupune uil hiatus, deoarece
aici se întîlnesc numeroase morminte tumulare �i plane, cu sau fadi
ocru, cu schelete chircite �i întinse, morminte care pina nu de mult
erau atribuite culturii sau complexului mormintelor cu ocru. Rezultatele
eercetarilor de pînâ acum ne-au determinat sa renuntam la conceptul
de cultura a mormintelor cu ocru deoarece s-a constatat ca unele morR oma n, P., Complexul Orlea-Sadove�. in SCIVA, 27, 2, 1976, p. 167, fig. 13.
Morintz, S., Probleme privind o1·iginea tracilor in !umina cercetèirilor arheo
logice, in Revista de istorle, nr. 8, 1977, p. 1468 ; idem, Contributii arheologice la
istoria tracilor timpurii. 1. Ed. Acad. R.S.R., Buc . . 1978, p. 85 �?i .urm.
'
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minte apar�in culturilor de la sfîr!iitul eneoliticului l?i din perioada de
tranzitie - Cernavoda 1, Usatovo-Fol te!iti, Cernavoda II !ii I I I , iar attele
nu se încadreazâ la nid una din ele (cum este cazul marei necropol e
de la Brâili�a - ora� Bràila ('are totalizeazâ 307 mor mi n te) aparti n i n d
culturilor mai sus ami ntite, plus epoca bronzului 0 • Ult ima categorie
de morminte - cure n u apar�in culturilor perioadei de t ru n z i t i e -- sî n L
cu sau fâra ocru, c u schetete î n pozïtia chircitâ suu întinsâ, a f i ate î n
tumuli, pe vechi te l l- u ri neolitiœ sau î n necropole p lan e ; acestea a par
tin perioadelor t impurie !;ii m ij locie ale epoci i bronzutui. Pentru _ a l e
d isti nge d e celelalte morminte din perioada d e tranzitie, a m propus
ca ele sâ fie încadrate într-o culturâ aparte, pentru care credem potri
vita denumirea de ,cuttura de stepà istro-ponticâ i' 10 , care in n o r d u l
Mârii Negre corespunde cu cultura catacombelor !ii, în special, cu etapele
timpurii ale culturii Srubnaia. Comparativ cu culturile bronzului ,ela
sic" din zona carpato-dunâreanâ, populatiile de pâstori nord-pontici
ajum;i la Dunàrea de Jos se aflau într-un stadiu cultural inferior. Sint
suficiente dovezi care pledeazâ în favoarea unor contacte, între purtâ
torii culturilor Monteoru, Tei !ii Schnekenberg B !ii popula�ia de stepâ.
In înaintarea spre vest !ii apoi spre sud, ·câtre regiunile egeeo-miceniene
- fârâ a fi j ucat rolul de distrugàtori ai culturHor de aici, ei au vehi
culat bunuri specifiee râsâritene câtre vest �i sud, dar !ii invers. In acest
sens vom cita citeva exemple : astfel, piese tipic râsàritene, specifiee
acestor populatïï, sau regiunilor nord-œucaziene, au fost descoperite
în a!iezâri !ii morminte ale culturilor Monteoru !ii Tei (discuri de os cu
orificiu central, vîrfuri de sàgeti de silex cu baza concavâ, etc.) n . In
zonele ocupate de pâstori nord-pontici s-au descoperit pumnale �i to
poare de bronz de tip Cherson !ii Turbina la Màcin !ii Mahmudia, in
nordul Dobrogei 1'2 (Pl. Vl/4,5).
Fie datoritâ înaintârii acestor triburi spre regiunile egeeo-m iceniene,
fie contactelor mai mult sau mai putin directe c u pop u la t i i le din aceastà
zona, numeroase piese - arme, piese de harma!;iament l?i obiecte de
podoabâ au fost transmise înapoi spre nord-est. Spatiul nu ne perm i te
sâ facem o descriere detaliatà a acestor piese, dar pentru a ilustra
existenta unor contacte !;ii influente, vom aminti unele dintre ele ajunse
la nord, de Dunâre sau în zona de l a nordul Deltei, atît în medi u i
culturilor clasice ale bronzului cît � i î n zona ocupatâ de triburile nord
pontice. A�a sint de exemplu vasele askos descoperite atît în mormintele
apartinînd populatiei de stepâ, cît !ii în cadrul culturii Monteoru
aceasta, fiind bine !;itiut, câ nu a stabilit contacte cu culturile balcanice.
Toporul de tip Veselinovo descoperit in împrejurimile ora!iului Mâcin,
reprezintâ o forma balcanicâ, dar s-a aflat într-o zona ocupatâ de tri-

9 Hartuche, N., Necropola. de la Br4ilifa. RezumatuZ tezet de doctorat.
Idem, in Catalogul selectiv al colecttet de arheologte a Muzeulut Br4Uet,

1o

1976. Studiul introductiv, p. 16-18.
u Idem, Cu prtvtTe la Telafttle culturii Monteoro cu cultura cle step4 tstTo
ponticci, in Studii 'i comunicàrl, II, Fo�ani, 1979, p. 31-34.
12 Idem, ln Catalogul selecttv al colecflet de aTheologte a Muzeulut BTciUet.
Studiul introductiv, p. 16-18.
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burile de pâstori de origine nord-ponticâ. Tot pe seama acestor triburi
1iÎ a r e la�i i l or lor C:u cultura Monteoru trebuiesc puse !iÏ aœle obiecte
de podoabâ de factura micenianâ, descoperite in mormi ntele de la
Sarata-Monteoru, apa rti n î n d fazei 1 a (toate aceste piese sint i nedite) n .
I m po r t uri miceniene, vehlculate de reprezentantii eulturii de st e pâ , spre
nord, sint atit sâbii l e de bronz de tip micenian descoperite la R�i ol"i i
de Vede H, la Medgidia J.i (Pl. IV/2) !ii Bucure!iti-Tei 16 (Pl . IV/ 1), aceas t a
d i n u rm à gàsità într-un mormînt, cît !iÎ piesele de aur di n mormintlLI
de l a Fundeni-Lungoci, judetul Galati, a pa r t inî nd de asemenea culturii

d e stepà

lï.

Tot în a c es t <:antext se înscriu psali i le de os de t i p micenian des
( 'operite in c ad m l culturii Monteoru, faza II a clin a!jezarea de la Cîr·lo
mane!iti - sec. XV î . e . n . !ii de l a Sârata Monteoru (fàni context arheo
l ogic precizat). Piesa de la Ulmeni este a l ribuitâ e t.apei 1 a culturii
Coslogeni �i incadratâ cronologic in sec. XIV î.e.n. 11<.

In cadrul cu l t w·i i Witemberg, culturâ reprezentativà a epocü bron
zului din pod i !iul Transilvaniei, s-au descoperit !iapte sâbii de tip mi
cenian 19 (P l . 1-111).

La Ulmu, cultura Coslogeni d.in bronzul tîrziu, s-au descoperit douà
fragmente ceramiœ care Î!li gâsesc analogii in perioada micenianà din
C re ta !li Grecia, respectiv in micenianul tîrziu - Il, (sec. XV î.e . n . ) 211•

Cunoscutul tezaur de la Borodino, descoperit în zona de la nordul
Deltei Dunârii, a fâcut obiectul unor numeroase studii. Din punct de
vedere al încadrârii cronologice cercetâtorii au oscilat între sec. XVI-XII
î.e.n. Colegul S. Morintz, ultimul care s -a ocupat de acest tezaur in
stu d i ul sâu privind ,lstoria tracilor timpurii", cronologic se ali azà la
punctul de vedere al lui A. 1. Tere nozkin, optînd pentru sec. XV i.e.n.
Din punct de vedere al originei, piesele de factura micenianâ, prezente
în tezaur, sint atribuite tot actiunii de vehiculare a triburilor de pâstori
cl i n zona istz·o-ponticâ care au venit in contac t direct n u numai cu
culturile nord-caucaziene, dar !ii cu cele carpato-dunârene, cu cele bal
canice !iÎ, dupâ cum pe bunâ dreptate et-ede �i S. Morintz, chim cu
ci vilizatia egeeo-micenianâ 2r.
u

Piesele amintite sint inedite. De ele se ocupà E. Zaharia de la Institutul

de nrhcologie Bucure11ti.
11 Dumitrescu, V., Rapière en

bronze

trouvée au sud-oue.tt de Bucarest, in

Dacia, V-VI (1935-1936), p. 1 69-173, pl. 1.
:il Irimia, M., �i Dumitrescu, I., Sabia de bronz miceniand descoperitd la
Medgidia, in Ponttca, 2, 1969, p. 1 37-147.
16 Alexandrescu, A. D., Incci o spada mtcentanci in Muntenia, in SCIV, 17, 3,
1966, p. 571-575.
17 Dragomir, I. T., Doua morminte ocromane din regiunea de aud 11 Moldovei,
Muzeul National, III, Bucur�ti, 1976, p. 53�.
18 Oancea, Alex., Branches de mor• œu corps en forme de diaque, in Thraco
Dacica, Ed. Acad. R.S.R., Buc., 1976, p. 59-75.
19 Alexandreecu, A. D., Die Broze•chw81'ter aoo Rum4nien, in Dacla, N.S., X,
1966, p. 1 1 7-189, pl . 1 'i pl 11/1-3.
20 Morintz, op. clt., p. 99.
21 Ibidem.
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Relatiile· bilaterale dintre culturile bronzului local, create pe fondu\
cul turilor eneoliticului final. �i din perioada -de tranzitie - �i populatiile
de origine nord-ponticâ venite in primele douâ etape ale epocii bron
zului,· adaugînd i nfluentele sudice �i œle de origine œntral�uropene
vor crea sinteze noi la sfîr�i tul epocii bronzului, pregâtind trecerea l a
epo�a fierului care reprezintâ populatia traco-dacicâ d i n spatiul carpatoistro-pon ticâ.
·

IMPORTATIONS ET INFLUENCES ÉGÉO-MÉDITERRANÉENES
DANS LES CULTURES DE LA PÉRIODE DE TRANSITION ET
DE L'AGE DU BRONZE AU BAS-DANUBE

Il est déjà connu q!Je les cultures néo-énéolithiques du Bas-Danube ont
établi, au cours de leur évolution, des relations plus ou moins étroites aves les
civilisations méridionales égéo-anatoüennes. Pendant qu'au nord du Danube les
civilisations Cucuteni, Gumelnita et Salcuta poursuivaient leur évolution normale,
de rest, de la zone nord-pontique les premiers éléments des populations de steppe
font leur apparition,
éléments qui vont interrompre ou bien influencer l'évolution
·
de ces cultures.

Le premier groupe de populations orientales, pénétrées à 1 ouest de Prut, vet·s
la fin de la culture Cucuteni et pendant la culture Gumelnita, phase A.2 est celui
représenté pàr la culture Cernavoda 1 - crée dans la zone istropontique, lorsque,
pendant longtemps les liaisons aves le sud seront interrompues. C'est a peine à
la fin de cette culture, dans la phase ,C" ou Rîmnicelu, que l'on constate la pré
sence de quelques éléments méridionaux représentés surtout dans la céramique
(ainsi qu'on peut constater dans l'établissement de Rîmnicelu - Brâila, et quel·
ques-uns du nord- est de la Munténie) .
.
Inten,ompues et reprises maintes fois les liaisons avec le sud et ses influences
se_ manifestent différemment.
Dans la période de transition du néolithique let> influences méridionales
peuvent être saisies dans la seconde phase de la culture Cernavoda I I et Cerna
voda IIT.

Dans les regions de l'est 'èt du sud-est au dela des Carpates (de la Roumanie)
sauf la zone occupée par les cultures ,classiques" du bronze ancien et moyen
(Glina I I I , Monteoru et Tei), existe un vaste territoire privé d'établissements
maix qui a des nombreuses tomses en forme de tumulus et planes, avec ou sans
ocre. Du moment qu'on a renoncé · au concepte de culture des tombes à ocre, les
ocre, qui, jusque mail.·�.tenant, ont été attribuées au complexe des enterrements à
unes appartenant aux cultures de la fin de l'énéolithique et de la période de
transiton, les autres'à l'âge du bronze (pas aux cultures classiques de celui-ci) nous
les · avons placé au cadre de la culture · de .steppe istro-pontique. 'Il existe assez
de preuves arcqéologiques qui plèdant en faveur des contacts directs ou indirects
entre les porteurs de la culture de steppe (d'origine orientale) et les cultures du
bronze classique : Monteor.u et Tei.
. .
·
Les p pulat ons d
steppe couvrent de vastes zones géograilhiques à partir
du nord du Caucal!e; d e . long du rivage . . nord-ouest pontique, jusqu'aux bords de la
Mer Egée.

�

l

�

Entrées' en contact - avec les cultures locales, elles vont véhiculer vers le nord
et nord-est, les biens matériels de ceux-ci qui continuent à · pénétrer au nord . du
Danube tels que : des vases askos, des cruches à l'anse en bandeàux, des obj ets
de parure, des armes etc.

1 m porturi # influente egeo-miceniene
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On rappelle les pièces d inventaire de la grande nécropole de Brâilitza, l a
h al'ile d e type Veselinovo I I d e Mâcin, les pièces d e parure d e provenance micé
" "'ll lle de la culture Monteoru, celles de facture égéo-micénienne, du trésor de
l l t �rodino, et d'autres. Quelques - uns de ces biens seront transmis par les porteurs
de• la culture de steppe aux cultures ,classiques" du bronze, d'autres seront mention
nc'•s, en s'intégrant dans le contenu des cultures.
Le bronze carpato-danubien, avec son fond local, tellement original et robuste
rl'flète aussi le croisement des i nfluences et des synthèses qui ont joué le rôle de
transition entre trois grandes zones : l'Europe Orientale, Centrale et l'est de la
Méditerranée et l'Anatolie.

ILLUSTRATIONS
PL 1

Epées mycénienne (d'après A. D. Alexandrescu)
1. Alunill 2. Inlaceni 3. DumbrAvioara.
PL II
Epées mycéniennes (d'après A. D. Alexandrescu)
1 . Miercurea 2. Alba-Iulia 3. Alma.
PL III Epées mycéniennes (d'aprés A. D. Alexandrescu)
1. Cop�a Mare 2. Drajna de Jos 3. Ro�iorii de Vede.
PL I V 1 . Couteau en bronze par la réutilisation d'un fragment d'une épée mycé
nienne (d'après A. D. Alexandrescu). Bucure�ti-Tei.
2. Epée mycénienne d'après M. Irimia). Medgidla.
PL V
Cruches. L'âge de bronze. La culture de steppe istro-pontique.
1-5 Brâilitza (La collection du Musée de Braila) .
Pl. VI 1 -3 Vasses - askos. 4 Hache de type Cherson 5. Hache de type Veselinovo.
L'âge de bronze. La culture de steppe istro-pontlque 1-3 Bràilitza 4. Ma
cin 5. Mahmudia.
(La collection du Musée de Braila).
PL VII Fragments céramiques avec d'influences sudique. La culture Cernavoda le.
Rîmnicelu.
(La collection du Musée de Braila).
PL VIII 1. Le trésor de Borodino (Union Sovietique)
2. Couteau en bronze. Bucure�ti-Tei.
3. Collier en or - Fundeni-Lungoci.
4. Bracelette en or - Fundeni-Lungocl.
Pl. I X Branche d e mors au corps e n forme d e disque
1-2 Sarata Morlteoru.
3. Cîrlomane�ti.
4. Ulmeni.

Pl. I. Sâbii miceniene (dupâ A. D. Alexandrescu)

1.

Aluni!i

2.

Inlâceri 3. Dumbrâvioara
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--------·-·----·----- ----·--Pl. I I. Sâbii miceniene (dupA A. D. Alexandrescu)

1. Miercurea 2. Alba Iulia 3. Alma .
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Pl. I I I. Sâbii miceniene (dupa A. D. Alexandrescu)

1 . Cop�a

Mare 2. Rrajna de Jos 3. Ro11iorii de Vede
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Pl. IV.

1 . Tci. Cutit de bronz - dintr-o sabie micenianâ (dupjâ
2. Sabic micenianii - Mcdgidia

A. D. Alcxandrescu).
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Pl. V. Câni. Epoca bronzului. Cultura de stepâ istro-ponticâ.
(Muzeul Brâ ilei)
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2

Pl. V I . Epoca bronzului. Cultura de stepa istro-ponti<:a. 1-3. Vase askos. 4. Topor

tip Cherson. 5. Topor tip Veselinovo.

(Muzeul Brailei)
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Pl. V I I I . Cultura Ccrnavoda 1 C. Fragnw n le t' l't<J m i n: cu infl uente su c li ce.
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P l . VIII.
1. T e za u 1·u l de la Borodino (dupa M . Gimbutas) 2 . CUÇit de l)ronz. Bucure� ti-Tei
(d upà A. D. Alcxan'cl rcscu ) . 3-4. C ol i c r �i bràÇal"f\ de au r - F u n cleni-Lungoci
(dupa I. T. Dragomir).
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Pl. IX.
Psalii tip Cîrlomâne�ti . (dupa Al. Oancea). 1. Siirata Monteoru. 2 . Cîrlomâne�ti.
3-4 tip Ulmeni ; 3. Sarata Monteoru, 4. Ulmeni.
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CARACTERISTICILE PALEODEMOGRAFICE ALE
POPULATIEI DIN MORMINTELE DE INHUMATIE
DE LA CINDfflTI IN COMPARATI·E CU ACELEA
DE LA SARATA MONTEORU �1 ALTE NEC:ROPOLE
DIN EPOCA BRONZULUI DIN TARA NOASTRA
(NOTA PRELIMINARA)
OLG.4. NECRASOV, D.
ANTONIU �i G. MIU

BOTEZATU,

S.

Studiul paleodemografic al populatiei de la Cinde�ti, datînd din cul
tura Monteoru, a reclamat o cercetare deosebit de atentâ a caracterelor
i ndicatoare a sexului �i vîrstei subiectilor càrora au apartinut schele
tele din mormintele de inhumatie, aceasta cu atît mai mult cu cît ma
joritatea osemintelor se aflau in o stare de conservare defectuoasâ, atit
din cauza calitàtilor solului cît l?Ï dat fiind faptul cà suprafata ocupatà
de n ecropolà a fost utilizatâ partial pentru lucràri agro-viticole.
Pentru acest motiv a fost necesar sà util izàm toate detaliile morio
logice pentru a obtine o situatie cît mai apropiatâ de realitate, mergin
du-se, in cazul scheletelor de copii, pinà la trepanarea peretilor oso!?i
ai maxilarului superior l?i inferior in scopul extragerii mugurilor de n
tari, al câror studiu poate permite precizarea virstei la deces.
Din nefericire, pentru majoritatea scheletelor de copii (infans I !1Î
II) nu se gàsesc insâ criterii precise pentru determinarea sexului, apa
ritia l?i accentuarea œ·racterelor dimorfice fiind deobicei mai tardivà.
Pe de alta parte, se l?tie bine cà totdeauna caracterele proprii unui
sex sînt bine exprimate pe scheletul adultilor �i a maturilor chiar,
precizarea sexului acestora devenind astfel imposibilà chiar in cazul
dacâ sîntem in prezenta unui schelet întreg. De asemeni, exista cazuri
cînd vîrsta nu poate fi determinatâ la scheletele de adulti �i maturi
dat fiind câ evolutia caracterelor luate în consideratie in acest scop pre
zintâ o foarte mare variabilitate individualâ.
Iatâ motivele pentru care, in orice tabel care prezintâ situatia demo
graficâ a unei populatii reprezentatâ prin scheletele respective, exista
totdeauna douà rubrici pentru indeterminabili, una pentru sex, alta
pentru virstâ. In tabe i ul care urmeazâ, procesului mare al indetermi
nabililor ca sex se datorel?te numârului mare a scheletelor de copii ,
procentt.tl i ndeterminabililor ca virstâ fiind mult mai mie.
I n examinarea acestui tabel, ne frapeazà in primul loc procentul
mare care revine copiilor de 0-7 ani (29,6 10/o din total) precum �i co
piilor de 7- 1 4 ani (1 4,070/o din total), ceea ce face ca 43,680/o din popu-
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Tobelul

G.

MIU

nr. 1

R�>pai·ti �in pe sex !ii vh·stà a scheletelor d i n morminte1e de inhumatie de la
Cinde!lti

Sex 1

�
Infans 1
0- 7 ani

Sexul
1 ndeterml nab l l
N

1

%

1

B�rba t i
N

1

%
-

1

Fern ci
N

1

Gl

29,G l

22

10,67

4

1 ,94

3

Juven1s
14 -20 ani

1

0,48

3

1 ,45

Adultus
20-30 ani

2

0,97

35

1

0,48

%

-

1

Total
N

1

%

61

29,6 1

1 ,45

29

14 ,07

8

3,88

12

5,82

16,99

15

7,28

52

24,25

27

13, 10

12

5,82

40

19,4 1

-

2

0,97

2

0,97

4

1.94

6

2,9 1

1

0,48

1

0,48

8

3,88

93

45, 1 4

72

34,95

41

19,90

206

99,97

-

-

lnfans I l

7-14 ani

Maturus

30-60 ani

Senilis

60-x ani

-

Virstà

indetermi-

nabilii

Total

latia de la Cind�ti sâ fi decedat inainte de a fi atins virsta adolescen
tei. Dacâ la acest procent mai adâugâm !li pe acela care revine ado
lescentilor (5,820/0) atunci trebuie sa constatâm câ aproape jumatate
(49,50•;0 ) din subiecti a câror schelete ne-au parvenit, nu au atins virsta
adultâ (adicâ 20 ani).
0 mortalitate ridicatâ revine !li adultilor (25,240/0 ), ace!Jtia ocupind
al dollea loc dupâ copiii mici (0-7 ani), ceea ce inseamna câ 75 0/o din
populatia preistoricâ de la Cinde!iti nu a atins vîrsta de 30 ani.

Acei ca.re au atins !iÏ depqit aceastâ virstâ, sint mult mai putini,
nereprezentind decit 21 ,35 0/0 din total. Dintre ei 1 9,41 0/0 din totalul
seriei au decedat inainte de a fi împlinit virsta de 60 ani !JÏ numai 1 ,940fo
au depâ!Jit aceastâ virstâ, încadrindu-se in categoria ,longivivilor" pen
tru perioada in care au trâit.
Distributia dupâ virsta la deces a subiectnor reprezentati prin se
ria osteologicâ de la Cînde!lti, permite întocmirea tabelelor de viata
pentru perioada .in care au trâit a populatiei respective !li stabilirea
sperantei de viat;â la na!;tere.
Din considerarea cifrelor inscrise in tabelul nr. 2 reiese ca speran�a
de via�èi la na§tere este numai de 20,98 ani (practic 2 1 ani), valoare care
corespunde ru durata medie a vie�ii a intregii serli.

Ca1'acte1'istici paleodemografice
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Dam alâturat tabelele de viatâ pentru întreaga populatie studi a tâ
(t a belul nr. 2), precum !ii pentru subiectii care au ajuns !ii depâ!iit virsta
adultâ, aparte pentru e!1antionul masculin !1i pentru cel feminin (ta
belul nr. 3).
Dacâ considerâm acum proportia dintre sexe (sex ratio) tinînd cont
de subiectii care au depâ�it vîrsta de 20 ani !1i la care aceasta a putut
fi determinatâ, constatâm cu surprindere câ procentul bârbatilor este
mai mult decît de douâ ori mai mare decît al femeilor (69 , 1 5 0/o). Aceastà
disproportie, de amploare rar întîlnitâ, ar putea sâ fie cauzatâ de fap-

Tabelul nr. 2

1

1

Mortalitatea !ii speranta de viatâ la populatia de la Cinde!iti
Claaa de vlrs!A

0- 4
5- 9
1 0- 1 4
15-19
20-24
2 5-2 9
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59

1

N

(D X )

40
40
11
14
9
42

1

7

4
14
4
8

60-64

2
5

65-69

1

%

( d X)

l

Supra vle!ul torl Probabl l itatea

19,90
5,47
6,96

4,48
20,89
3,48
1 ,99
6,96

1 ,99
3,99
0, 99

(1

x)

100,00

80, 10
60,20
54,73
47,777
43,29
22,29
18,92
16,93
9,9 7
7,98

0,99

3,99

2,50
0,50

3,00
0,50

morjil (q x )

0,1990

0,2484
0,0908

0,1272
0,0937
0,4826

0,1553
0,1052
0,4 1 1 1
0,1996
0,5000
0,2481
0,8333
1 ,0000

Speranta

d e vl a tl
(e1x)

20,98
20,58
21 , 56
18,46

15,79
12,16
16,18
13,69
10,01
10,25
7,19
6,88
3, 33
2,50

201
tul câ sâpâturile nu au epuizat încâ întreaga suprafatâ a necropolei,
situatia putîndu- se schimba atunci cind vom avea la dispozitle toate
scheletele. Pînâ atunci nu este cazul sa câutâm alte explicatii pentru
·

aceastâ situatie nemai întîlni tâ in seriile noastre.

Dacâ comparâm datele noastre paleodemografice referitoare la 201
schelete din mormintele de inhu.matie de la Cinde�ti (dintre care numai
8 nu au putut fi determinate ca virstâ la deces a subiectilor câror au
apartinut, aceasta fiind astfel definitâ la
demografici obtinuti de

V. V.

193 dintre ei) cu indicatori

Cara melea �i C. Maximilian pentru seria

de 173 schelete de la Sârata Monteoru (tabelul nr.

4) t,

constatâm di �i

la aceastâ populatie, apartinînd aceleea!ii culturi, mortalitatea tin eretu-

1 Maximilian C. �i colaboratori - Sil:rata Monteoru. Studi o antropologic, Bucu
re�ti, 1962.
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Tabelul nr. 3

Mo;·talitatP<I �i speranta de viatii la bârbatii �i femeile de la Ctnde�ti
1 Suprav i e j u i tori 1 Probab i l i tate" l
N
%
(1 X ) .
(0 X )
mor t i l (q x )
(d x )
1----------------"--------�--------�---

Claso de ,·irsla

Biirbati

Spera n'fa
de vlot�
(e•x)

20-24

6

9,52

1 00,00

0,0952

1 6,24

25-29

27

42,85

90,48

0,4736

1 2,68

30--34

5

7,94 '

47,63

0,1573

H i,83

35--39

2

3, 1 7

39,69

0,0798

1 4 ,70

40-44

8

12,70

36,52

0,3478

1 0,76

45-49

3

4,76

23,82

0,1999

10,17

50--54

6

9,52

1 9,06

0,4994

7,09

55-59

2

3, 1 7

9,54

0,3323

6,67

60-04

3

4,76

6,37

0,7472

3,74

65-mJ

1

1 ,5!)

1,59

1 ,0000

2,50

fi3

Femei
15,17

20-24

3

1 0,00

1 00,00

0 , 1 000

25-29

13

43,33

90,00

0,48 1 4

1 1 ,57

6,67

46,67

0, 1 42[)

1 5 ,00
12,08

30-34

2

35-39

2

6,67

40,00

0 , 1 608

40-44

5

1 6,66

33,33

0,4998

9,00

45-49

1

3,33

1 6,67

0, 1997

10,50

2

6,67

1 3,34

0,5000

60-64

2

6,67

6,67

7,50
7,49

6,67

55-59

1 ,000

2,50

65-69
30

l l! i este ridicata. Astfel, copiii mid (infans I) re pre zi n t a 1 8,7% d i n total,
cei mai avansati (infans II) 10,5%, iar adol es centi i 4, 7Dfo, formînd im
preuna un procent de 34,0% d in totalul serieL In comparatie cu aceasta
cifra, mor,t�4ltatea tineretului in seria studiata de noi (49,5%) pare sa
fi fost mu,lt mai rid i cata. Daca n'o tâm insa ça la P,agina 90, autorii.
prelucrarÜ d�mografice la necropola de la Sa·r�.üa
onteoru , mentio
neazâ ca nu au dispus de , . . . numârul mormintelor . de copii . . . ", iar la
·
pagina urmatoare (pag. 91) ei aratâ câ au motive sa creada ë a ,numârul
decedatïlor din grupele tinere ertl mult mai ridicat, in raport cu in
treaga populatie atingind 40Dfo, a� cum rezultâ din observRtiile fâcute
pe teren în timpul cercetarilor arheol ogi ce " , atunci putem èonchide di
ambele populatii erau destul de asemanâtoare din punctul d� vedere al
acestei caracteristici demognafice.

M

Tabelul Nr. 4

1�

Structura pe grupe de virstâ 'i pe sexe, precum 'i durata medie a vietii a
principalelor serii din epoca bronzului din România •
Cinde�ti

c. Monteoru

VlrstA

Sdrata

v.
C.

Zim11 icea

Monleoru

c.

t im puriu

Caramelea �i
Maxim i l i a n

NecraSO\" oi
cola boratori

o.

N = 52

N = 173

N = 201

1

Bronzul dunarean

c. Monteoru

Zim11 icea

Necrasov � i
colaboratori

O.

1

Tru�;li

Il

Zi mni cea - - Piovdi v

c.

U.

No�a

Nccrasov si
1'\\ , Cri ste sc ••

N = 103

N = 58

O/o

O/o

•;.

o, 0

o/o

Infans 1 (0-7 ani)

29.61

18.70

17.31

24.89

1 2.62

Infans Il (7-14 ani)

14,07

10.60

9.62

22.95

24.27

Juvenis (14-20 ani)

5.82

4.70

1.92

9.19

5.8"2

Adultus (20-30 ani)

25.2-1

23.30

15.38

21.31

11.65

Maturus (30-60 ani)

19.41

41.00

50.00

21.31

37.86

1.94

1.70

5.77

1.68

7.76

Senilis (60-x ani)
Durata medie a vietii

20.98 ani

22.00 ani

28.29 ani

Proportia dintre sexe la
populatia care a dep�it
virsta de 20 de ani.

69.1 5 bârbati
30.85 femei

52.2 bârbati
47.8 femei

54.05 barbati
45.95 femei

--

-

-

•) Di.teren�e filtre

--

totalul

procentelor

� 100%

se datoreote faptuJui

1

cA ln tabe.J

26.00 ani

20.00 ani

� bârbati
46.15 femei

-

49.02 bârbatï
50.98 femei
--

-

nu au tost trecuti illd!Vizü lndeterminablli ca

-

virstA.

...
cg
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Din punctul de vedere al repartitiei mortalitâtii pe celelalte vîrste
(adulti, maturi �i senili), eonstatâm cà aeeasta a fost mai ridicatâ la
adultii din seria noastrâ decît la cea de la Sârata Monteoru (24,24%
fats de 1 8,300fo) mai multi subiecti ajungînd astfel în aceastâ din urmâ
populatie la vîrsta matura �i senilâ. Dacâ însâ s-ar opera corectura refe
ritoare la mortalitatea tineretului, despre care vorbesc autorii studiului
demografic al seriei de la Sârata Monteoru (pe care am mentionat-o
mai sus), atunci indicatorii nolltri demografici referitor la mortalitatea
în functie de vîrstâ s-ar apropia foarte mult.
Din acest punct de vedere este interesant de mentionat di dw·ata
medie a vietii - adicâ speranta de viata la nalltere - calculatâ pentru
populatia de la Cîndellti, care este de aproape 2 1 ani (20,98) este foar·te
apropiatâ de cea obtinutâ de V. V. Caramelea �li C. Maximilian pentru
populatia de la Sàrata Monteoru, care este de 22 ani.
Din nefericire, aici se oprellte posibilitatea noastrâ de a compara
indicatorii demografici obtinuti pentru populatia de la Cînde!?ti cu alte
populatii apartinînd la aceealli cultun1, dat fiind ca materialul osteolo
gic provenit de la Poiana este prea insuficient pentru a oglindi o situa
tie realii.
Putem sa confruntâm însà datele noastre cu cele obtinute pentru
seriile românellti apartinînd altor culturi din epoea hronzului, formate
din un numâr relativ suficient de subiecti (tabelul nr. 4). Astfel ne vom
referi aici la indicatorii demografici obtinuti (dar inca nepublicati) pen
tru seria Zimnicea I datatà din bronzul dunârean timpuriu (cu 52 sche
lete) precwn �i la cei publicati deja pentru 2 serii datate de la sfîr�itul
epocii bronzului, seria de la Zimnicea II (cultura Zimnicea-Plovdiv) for
mata din 58 schelete �i seria de la Trulle�ti (cultura Noua) 2 constituità
din 103 schelete.
In prima serie, mortalitatea tineretului este cea mai scâzutâ din
seriile numerice mari sau mijlocii datatâ din epoca bronzului, studiate
pînâ in prezent din punct de vedere demografic. Astfel procentul copi
ilor decedati (infans I
1 7,310fo + infans II, 9,620fo) nu constituie
decît 26,930fo din totalul seriei, dînd impreunà cu adolescentii (1,920/oJ
un procent de abia 28,850fo subiecti decedati înainte de a fi implinit
vîrsta de 20 ani. Dacâ destul de multi subiecti au decedat aici la vîrsta
adulta (1 5,38), totulli majoritatea populatiei a depâ�it pragul maturitâtii
(55,770fo), din care 5,770fo a ajuns chiar la bâtrînete. In urma acestor
caracteristici a distributiei scheletelor pe clase de virstâ durata medie
a vietii (speranta de viata la na!Jtere) atinge vîrsta cea mai ridicatâ
(28, 29 ani) dintre toate seriile noastre apartinind epocii bronzului !;ii
studate din punct de vedere paleodemografic.
ln a doua serie, procentul scheletelor de copii (infans I, 24,890fo �i
infans II cu 22,950fo) ajunge ·la 47,540fo din total dind impreunâ cu ado-

2 Necrasov O. �� Crlstescu M., Etude anth rlopologique des squelettes de Tru
�e!1tl, datant de la fin de l'âge du Bronze (culture Noua). Ann. Roum. d'Anthrop.
nr. 5, 1968.
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l cscen�ii mai mult de jumàtate din subiec�ii inhumati in necropola
rcspectivà (55,730fo). Restul acestora se imparte in mod egal intre adultii
�i maturii (cu cite 2 1 , 3 1 0fo), senilii fiind reprezenta�i aici printr-un pro
( 'ent neglijabil (1,630fo). Durata medie a vie�ii (speranta de viatâ la
na!ltere) este aici de abia 20 ani.
ln seria de la Trulie!lti mortalitatea copiilor (infans I cu 12,620/o +
i nfans II cu 24,270fo) este pu�in mai scàzutà decit in seria preœdentâ
(36,890fo), dind impreunà cu adolescentii (5,820fo) un procent de 42,710fo,
subiec�ii pînà la virsta de 20 ani constituind iarâ!li aproape jumàtate
din cei der "cia�i. Restul revine adultïlor (11,650fo), maturHor (37,860/0) !li
bàtrinilor (7,760fo), procentul cel mai mare dintre ace!ltia revenind ma
turilor (ca la Sàrata Monteoru !li spre deosebire de Cinde!�ti). Este bine
sà subliniem insà cà procentul care revine subiectnor de peste 60 ani
este ·aici mai ridicat decit la alte serii din epoœ bronzului. Aceasta
împreunâ cu decesele pu�in mai mari la tineret, ridicà durata medie
a vie�ii la 26 de ani.
ln ceea ce prive!lte proporWle dintre sexe (œlculatâ a!la cum se
obi!lnuie!lte, in functie de numàrul total al adultïlor, maturilor !li a seni
lilor), constatâm câ situa�ia intilnitâ la Cinde!�ti este cu totul neobi!lnuitâ.

In adevàr, in timp ce seria de la Sàrata Monteoru cît !li cele de la
Zimnicea (I !li II) preoum !li cea de la Trll!ie!lti, aceastâ proportie este
relativ bine echilibratâ, in seria prezentà ea prezintâ un dezechilibru,
pe care noi nu l-am mai întîlnit pinà acum.

Sperâm cà studiul scheletelor provenite din sàpâturile din toamna
anului 1 979, a celor care vor rezulta din sâpâturHe anului viitor, pre
euro !li a materialelor din sàpâturi mai vechi ce vor fi regâsite, ne vor
permite sà precizàm situa�ia realâ a acestui raport.

In concluzie, studiul paleodemografic al scheletelor de la Cinde!iti
pune in evidents marea mortalitate a copiHor, in general (iar aici :in
special a celor in vi:rstà de sub ·7 ani), fenomen care pare a fi fost
o caracteristicâ frecvent intîlnitâ in populatia din epoca bronzului din
tara noastrâ. Din contra, mortalitatea adolescentilor este mult mai scâ
zutà decit a adultllor (20-30 ani), caracteristicâ care iarâ!li se întiln�te
la celelalte serii analizate aici, câ !li numârul mie de subiectï de peste 60
ani (senili). Astfel, seria de la Cinde!�ti se diferen�iazà de celelalte sedi cu
care este comparatâ din punct de vedere pa'leodemografic, in special prin
propor�ia dintre adul�i !li maturi, procentul de schelete care revine acestora
din urmâ fiind mai mie decit acela al adul�Uor. Considerlnd câ procen
tul bàtrînilor este !li el foarte mie, putem conchide câ in popula�ia de la
Cinde!�ti pu�ini subiecti au reu!lit sà depà!leascà virsta de 30 ani. Toate
acestea fac ca durata medie a vie�ii (speranta de viaià) sà fie aici de
numai 20, 98 ani, apropiindu-se cel mai mult prin aceasta de seria de la
Sârata Monteoru !li de Zimnicea II, in timp ce seriile Zimnicea I �i Tru
!le!lti, prezintâ o duretâ a vie�ii sensibH mai ridicatâ (28, 29 ani). In fine,
reamintim câ seria de la Cinde!�ti diferâ de celelalte serii cu care am
comparat-o printr-o proportié neechilibratâ dintre sexe, in timp ce la
celelalte serii aceastâ proportie este relativ echilibratâ.

TOPORUL CU GAURA DE INMANU�ARE
TR�NSVERSALA DESCOPFRIT LA PODURI,
JUDE'fUL BACAU
Silvia ANTONESCU

Toporul de m·amâ, ce face obiectul aeestei note, a fost descoperit in
t i mplator in urma cu aproximativ 30 de ani de locuitorul Rusei Ion din
Husfi i e�ti, com. Poduri, jud. Bacâu. El ne-a fost adus la cunof?tintâ in
,·ara acestui an, in timp ce efectuam sapâturi arheologice pe dealul Ghin
daru, situat pe terasa pîrîului Tazlâul Sârat, în punctul denumit de
l oca l n i c i
In tt·e Pîraie"', pe teritoriul fostului sat Rusâief?ti. Din relatâ
rile descoperitorului, rezultâ câ toporul a fost gâsit in apropierea locului
in care e fectua m sâpâturile, pe marginea de SV a terasei.
Cercetâril e intreprinse au scos la luminâ mai multe nivele succe
s i ve de l ocuire din neolitic !?Ï eneolitic (culturile Precucuteni f?Ï Cucuteni).
peste care se suprapunea un nive! de epoca bronzului. Toporul a fost
pus in legâturâ cu acest ultim nivel, incadt·at cronologic in etapa mijlo
cie a epoci i bron z u l u i .
Piesa respectivà face parte din seria topoarelor de aramâ cu gaura
de inmânu�are trans,·et·salfi, fât'â man!?on !?i cu tâi!?ul vertical. Forma este
zyeJ tâ, elegantâ, eu lama cUI·batâ !?i lâtitâ spre tâi!?ul convex. Sectiunea
lamei hexagonalâ, însâ una din cusâtul'i nu se mai cunoa!?te din cauza
martelâl'ilor ulterioare. Au fost martelate de asemeni de câtre descope
ritor, care a intrebuintat toporul ca baltag, �i marginile tubului de in
mânu!?are.
Toporul a fost t U t·n a t î n tipar bivalv !?Î îngrijit finisat. Patina ini
tialâ a fost indepârtatâ de pe î ntreaga lui suprafatâ. Are urmâtoarele
dimensiuni : înâltimea 13,5 cm ; lungimea man!?onului
3,5 cm ; dia
metrul gâurii de înmânu!?are
3,2/2,8 cm ; lâtimea lamei sub manf?on
4 cm ; lâtimea tâi!?ului
5,8 cm ; lungimea lamei
10 cm ; greu
tate
650 gr.
,
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Dupâ clasificarea lui Al. Vulpe 1, toporul s-ar încadra în tipul
Darabani, prezentînd analogii cu topoarele de la Darabani 2, Petricani 3,
Mârâ�ti '· Gâiceana 5, �i Bîrlâle�ti s. Acest tip de topor, cu o àrie larga
de râspîndire in Moldova �i Ucraina de apus 7, se încadreazâ cronologic
in etapa mijlocie a epocii bronzului, corespunzâtoare culturilor Costi �a
�i Monteoru IC3-IC2.
In sprijinul a cestei datâri vine �i descoperirea unei necropole, din
care in campania trecutâ am dezvelit un mormînt de incineratie depus
în urmâ, a cârei pastâ. �i decor (triunghiuri incizate dispuse cu virful
in jos, cu ha�uri oblice interioare), amintesc de decorul specifie cera
micii culturii Costi�a. Dacâ cercetârile ulterioare vor confirma exis
tenta pe dealul Ghindaru a ·unei a�zâri �i a unei necropole Costil;;a ,
atunci vom putea atribui cu certitudine toporul acestei culturi. Pînâ i n
prezent insâ, descoperirile izolate apartinînd tipului Darabani a u apârut
numai in a�ezârHe clasice monteorene. Ar putea fi vorba în acest caz
de un nou tip de topoare, alâturi de variantele Parava �i Borle�ti, comune
ambelor culturi, Costi!1a �i Monteoru, partial contemporane.

RtSUM€
L'hache en cuivre à orttftce d'emmanchement transversal découvert d Podurt
(distT. Bactiu).
L'auteur présente un hache en cuivre de type Darabani, appartenant à l'époque
du bronze moyen (culture Costi�a), découvert par hasard à Poduri (district Bacàu).

1

Al Vulpe. Die Axte und Beile in Rumëinien, 1, PBF, München, 1970, p. 41.
2 Ibidem, p. 42.
3 Ibidem.
4 M. Florescu �i V. Càpitanu, Descopertri recente de obiecte de aramti 1t bronz
in Moldova, in Carpica, 1, 1968, p. 50 �i urm.
Il I dem, Topoare de aramti li bronz descoperite la Gtiiceana, in Arh. Mold.,
Il-III, 1964, p. 445.
o Al. Vulpe, op. cit., p. 42.
de în
7 Al. Vulpe !ii Ersilia Tudor, Cu privire la topoarele de metal cu gaurèi
manu,are transversalii, in SCIV, 3, 21, 1970, p. -123.
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UN VAS CU R.EPREZENTAREA �ARPELUI
O. BOUNEGRU

ln anul 1 976, la punctul numit ,Trei movile", aflat in apropierea
. • • rtJunei Chi�cani, jud . Brâila, a fost descoperit in müd intimplâtor
' " ' m ormint de inhumatie. Din inventarul mormintului nu s-a putut
, ,., ·upera decît vasul pe care il vom . analiza in ri n durile ce urmeuzâ. 1
\ ' : ,..,uJ are forma unui urcior de mici dimensiuni (i
7,7 cm., d.g. cu
1 1 t t za
4,3 cm., d. max.
9,2 cm., d.f.
3, 7 cm.,) �i este modelat la
I'Oatâ din pastâ foarte finâ, de culoare cenu�ie, in part ea inferioarâ bruna
· ·enu�ie. Corpul este sferoidal-turtit, gitul scurt cilindric, buza lata ro
l unjitâ spre exterior, fundul mie inelar. Vasul are o singurâ toartâ,
l:1tâ �i bombatâ, prinsâ de buzâ �i de umâr) ( fig. 1). Pe partea opu�ii
l o a rtei, deasupra diametrului maxi m al vasului, se gâse!;,>te aplicat �'>rpul
o n dulat al unui �arpe.2
Vasul este atribuit culturii Sîntana de Mure!;,>-Cerneahov.�l Vom
anita insâ câ este mult mai probabil ca el sa fie de factura roma11à. In
pt·imul rind, aceastâ forma de vas nu se intîlne�te în cadrul cultul'ii
Sintana de Mure!;,>. Ea este însâ specificâ ceramicii provincial romane.
gâsindu-�i analogii perfecte mai ales in cadrul materialului ceramic des
('Operit in Ol t enia " · Pe de alta parte, întîlnim în cadrul ceramicii ro
mane pastâ de culoare cenu!;,>ie chiar �i la urcioarele cu o singurâ toarta
din care face parte �i vasul in discutie.3 Judecînd dupa cele aratate m ai
=

==

=

=

1 Informatïe N. Hartuche, caruia îi multumim �i pe aceasta cale pentru faptul
cà ne-a oferit spre analiza acest vas.
2 N. Hartuche �i F. Anastasiu, Catatogut setectiv at cotectiei de arheotogie a
Muzeului Brdilei, Galati, 1976, p. 265, nr. 553.
3

I bidem.

" Ch. Popilian, Ceramina romand din Oltenia, Craiova, 1976, p. 97, tipul 3,
pl. XLIV, nr. 463, unde gâsim un urcior identic ca forma, dar de dimensiuni ceva
mai mari, datat in a doua jumâtate a secolului al I I-lea e.n.
:; Ibidem, p. 1 88, nr. 460 �i p. 189, nr. -169. Cf. �i O. Floca, Sargetia, II, 1941,
p. 38 �i urm., fig. 24, 39.
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sus, credem ca urciorul de la Chiscani este de factura roll)a na, f ii ra
putea face precizari in legatura cu locul in care a fast lucra t.H

a

Reprezentarea !?arpelui pe vasele romane este destul de des înt il ni ta,
î n Dacia dt !?i in celelalte provincii ale im pe riului.7• In Dada va s e
sau fragmente ceramice pe care se gasesc reprezentate � rpele s - au
descoperit la Romula 8, Orlea 0, Lechint;a de Mure!? 1 0, Ob reja "· Cris
te11ti 12, Turda 13, Aiud H, Ili11ua t:; 11i Buciumi 1 6. In regiunil� ext ra ca r 
patice, în afm·a de vasul de la Chiscani, s-a mai descoperit u n fra g m e n t
ceramic la Barbo11i, fragment pe care era reprezentat un !?Ul"JJe î n relie f. l i

atît

I n literatura d e specialitate este aproape unanim admi sa pa re r e a
dupa care reprezentarile �rpelui pe vasele romane sint legate de cultul
lui Mithras 113, insistîndu-se asupra rolului de paznic al izvorut u i sf i nt p c
care-l avea 11arpele 19• Se arata de asemenea câ, date fiind lor alitati l e de
descoperire a vaselor pe care este reprezentat 11arpele, plasat� pe l imes u l
roman, mithraismul a fost raspindit m a i ales de ·câtre militar i d a r � i d e
negustori.:.rl In ceea ce prive11te vasul de l a Chiscani, datat du pa parer ea
noastra î n a doua jumatate a secolului al II-lea e.n . , 21 credem ra nu poa te

fi pus în legatura cu o raspîndire a cultului lui Mithras în z ona extra

ca rpatica.

Aceasta ar însemna sa acceptam ideea prezentei efective a
militarilor in regiunea amintita, · lucru pe care nu-l putem dovedi ��. I n
aceste conditii, ne gîndim la urmatoat·ea posibilitate : vasul , d e f� ctura

romana,

este

un

import

in

mediul

sarmatie,

prezent

aici

in

ace a s tâ

·
6 Subliniem ca de�i cele mal multe argumente pledeazà pentru încadrarea
vasului in ceramica romana, nu excludem cu totul presupunerea ca acesta din urma
sa apartina culturii Sîntana de Mure� (formele romane din cadrul &cestei culturi
sint binecunoscute) . ln acest caz am avea prima reprezentare a unui �arpe pe un
vas apartinînd culturii mai sus amintite. In ceea ce ne prive�te insA , sintem
înclinati sa consideram ca vasul este de factura romana.
7 Gh. Popilian, Op. cit., p. 71, cu toata bibliografia.
s Ibidem, p. 67-69, p. 177, nr. 29()-295, 297-299.
9 Ibidem, nr. 296.
1o D. Protase, Problema continuitiifii în Dacia în lumina arheoloQiei fi numis
maticii, Bucure11ti, 1966, p. 1 17, fig. 37, 4 ; Idem, Riturile funertJ.re la daci li daco
romani, Bucur�ti, 1971, p. 126, fig. 39.
u D. Protase, Problema continuitiitii..., p. 122, fig. 40, 6.
12 A. Zrinyi, Materiale în legiiturii cu cultul lui Mitrax în Muzeuz din Tîrgu
Muref, Studii �i Materiale, Muzeul judetean Tirgu Mure,, II, 198'1, p. 87-69,
pl. XLV, 1971, 1, 2-8.
13 ROmer in Rumdnien, Koln, H 66, pl. 31, (H. Daicoviclu).
tr. 1. Wiukler, V. Vasiliev, Sargefia, 1968, p. 70, fig. 10, 4-6.
15 C. Daicoviciu, AISC, 3, 1941, p. 268 �i urm.
t6 E. Chi rilA, N. Gudea, · V. Lucacel, C. Pop, Castrul roman de la Buciumt,
Cluj, 1972, p. 52, pl. 3 7 .
17 I nformatle S. Sanie ; pe acela�i fragment se gàs�te reprezentata �i o scenà
dionisiacà.
18 Fr. Cumont, Textes et monuments figures relati/8 aux m11stere& de Mtthras,
II, Bruxelles, 1896, p. 354 ; Gh. Popllian, op. cit., p. 71-74.
19 Gh. Popilian, op. cit., p. 72.
20 Ibidem, p. 74.
2t Vezl nota XXX 4.
�2 Nu excludem insii posibllitatea prezentet neg'ustorilor.
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. • t•me 21 (sfiq;itul secolului al I I le a e.n.). Faptul câ l ocalitatea Chiscani
, gâse!?te foarte aproape d e Dunâre, precum �i prezent:a vasului ca
r randa î n tr u n mormint, intàre�te afirma�ia de mai sus. De altfel, in
' l l ormi ntele sarmatice intilnim, in mai multe c.:azuri, obiec.:te romane de
pu"c cu ofrandâ 2" (vase, obiecte de bronz), obiecte ce proveneau desigur
· 1 1 u rma schimburi l or d i ntre aceastâ popula�ie �i roman i.
-

,

. .

.

-

UN VASE AVEC LA REPR11:SENTATION DU SERPENT

L'auteur présente un . vase découvert fortuitement en 1978 dans un tombeau

ù Chiscani (dép. Brâila), sur lequel est representé, en relief, un serpent. Cet vase

fait partie de la céramique provinciale romaine et non pas de la céramique
caractéristique pour la culture Sintana de Mure�J-Cerneahov.
Le vase en discution n'éxpllque pas, selon lui,' la diffusion du culte de Mithras,
dans la pleine du Danube. L'auteur considere que celui-ci représente un importa
tion romaine au milieu sarmatique attesté dans la contrée menti')née.

23 Gh. Blchir, Les sarmates au Bas-Danube, Dacia, N.S., XXI, 1977, p. 190
:;; i urm.
:v. Ibidem, passim.
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Fig. 1 .

POPULA'fiA AUTOHTONA IN REGIUNILE
EST-CARPATICE IN SECOLELE V-VII e.n.
DAN GH. TEODOR

Procesul de romanizare, cure nu .încetase .î n cursul secolelor III-1\'
e.n., extinz.îndu-se indeosebi in regiunile ràmase alta data în afara pro 
dnciei romane Dada, continua sa se desfa�oare intens cuprinzînd trep
tut, dar ireversibil, toate domeniile vietii materiale �i spirituale de nive!
rural care caracteriza, in general, întreg spatiul carpato-dunarean. Meri
tïnerea Imperiului roman pentru o anumita vreme, în cursul secolelor
III-IV, în unele parti ale Munteniei �i în sudul Moldovei 1 , a favorizat
continuarea procesului de romanizare, nu numai în aceste teritorii ocu
pate efectiv de romani �i devenite un fel de anexe ale Moesiei �i Scyt
hiei Minor, ci �i in regiunile mai îndepartate de la est de Carpati, strîn'>
legate �i ele, înca din veacurile anterioare, de viata materiala �i spiri 
tuala romana 2 .
Este binecunoscut faptul ca, spre sfîr�itul secolului al IV-lea �i in
ceputul celui urmàtor, treptat dominatia gotica este înlocuita �i in re
giunile est-carpatice, ·ca pe î ntreg teritoriul vechii Dacii, cu aceea exer
citata de catre huni. Invazia hunilor de la sfîr�itul secolului al I V-lea
a avut pentru regiunile de la ·râsârit de Carpati, ca pretutindeni pe teri
toriul României, imediate �i multiple consecinte, influentînd într-o anu
mità mâsurà �i pentru cel putin o jumâtate de secol, evolutia ulterioarâ
u societâtii locale daco-romanice.
In noile conditii politice, cu toata nesiguranta prilejuitâ de neince
tatele înfruntâri ale hunilor cu Imperiul �i cu toatâ exploatarea impusâ
de noii stâpînitori, populatia autohtona va continua sâ-�i ducâ traiul ca
�i mai înainte, ocupîndu-se in principal cu agricultura, cre�terea vitelor
1 D. Tudor, Dovezile arheologice despre mentinerea stdpînirii romane la
nord de Dundre dupd evacuarea aureliand a Daciei (sec. III-V e.n.), in Historica,
III, Craiova, 1 974, p. 93-109 ; idem, Romanizarea Munteniei, in Apulum, XII,
·

Alba Iulia, 1974, p. 1 l l-118.
.
2 . G. $tefan, Formarea poporului român, in Dictionar de istorie vech,e a Româ
niei, Bucut·e�ti, 1976, p. 277-282.
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!1i me!1te!1ugurile, dupa cum o atestâ descoperirile arheologice mai vechi
sau mai noi de la Corlateni, Hane�ti !ii Draxini în judetul Botoliani, Nico
lina, Ciurchi Rediu-Tatar !ii Buiuluc pe teritoriul ora!iului Ia�i sau in îm
prej urimi, Botoli8na !ii Zahare�ti în j udetul Suceava, Manioaia-Costi!ia
în j udetul Neamt, Barcea-Galati, Slobozia !1i Sobari in raionul Soroca,
Mâlae!1ti in raionul RiliCani, Lopatna in raionul Orhei din R.S.S. Moldo
veneasca !1i altele 3•
0 situatie cu totul noua va caracteriza spatiul carpato-dunârean
dupà destramarea dominatiei hunice, cu incepere din a doua jumàtate
a secolului al V -lea. lntr-adevar, efectele imediate ale încetârii stâpinirli
hwlice de la mijlocul secolului al V-lea se vor materializa, pentt·u anu
mite regiuni ale României, prin instaurarea unei perioade de ap1·oape
un secol, de relativa lini!1te politica !ii am putea spune chiar pe a!lumite
progrese economice, de care a profitat, în primul rînd, populapa roma
nica eliberatà astfel temporar de povru-a unei noi dominatii nefaste.
Beneficier !ii el al acestei situatii, spatiul est-oarpatic ni se înf<iii!ieazâ,
cu începere din a doua jumatate a secolului al V-lea, oa un teritoriu m
care civilizatia denumitâ in general de aspect Costi§a-Boto�ana ", ilus
treaza în modul cel mai limpede cu putintâ stadiul de dezvoltare interna
al societâtii locale din perioada respectivà, da'r in acela!ii timp !ii natw·a,
intensitatea !ii multitudinea relatiilor sale cu lumea romana !ii romano
bizantinâ de la Dunarea de Jos.
Evoluînd pe baza culturii materiale !ii spirituale daco-romane ale
veacurilor precedente, civilizatia populatiei autohtone de la est de Car
pati, pe linga numeroasele elemente de factura dacicâ sau romanica mai
vechi conservate în continutul ei, ne înfâti!ieazâ în mod firesc, 'i multe
trâsâturi noi, consecin\â a continuitâiii ei neîntrerupte pe aceste melea
gwi !ii a legâturilor sale permanente cu lumea romano-bizantinâ. Aceste
trâsàturi sint întru totul asemânâtoare cu acelea documentate in struc
tura civilizatiei din restul

teritoriului carpato-dunàrean.

ln aces t

con

text se poate vorbi de aspecte contemporane, !1Î uneori apropiate pînâ

la identitate,

între aœlea denumite de tip

Costi�-Boto�ana

cu acelea

a D. Gh. Teodor, V. Câpitanu !,li 1. Mitrea, Cercetèirile arheologice de la Mèi
nioaia-Costifa fÏ contribufia lor la cunoafterea culturii mateTiale locale din sec.
V-VI din Moldova, in Carptca, I, 1968, p. 233-247 ; N. Zaharia, M. Petrescu
Dîmbovita, Em. Zaharia, AfeZèiTi din Moldova. De la paleolitic pînd in secolul al
XVIII-lea, Bucure!,lti, 1970, p. 173, 205-206, 214, 235, 245 ; N. Zaharia !,Il Em. Zaha
ria, Contribufii privind rezultatele unor cercetèiri arheologice in Cimpina Jijiei
Supertoare dtn ;udetul BotOfani, in Din trecutul judetului Boto,ani, I, Boto!,lani,
1974, p. 137-147, 150-152 ; E. A. Rikman, in Drevnaja Kultura Moldovit, Chi!flnâu,
1974, p. 60-80, idem, Pam;atniki sarmatov i plemen i!ernjahovskoi kultu'"ll, in
Arheologti!eskaja karta Moldavskoi SSR, nr. 5, Chi�inâu, 1975, p. 44--45, 64, 81,
134 ; Em. I. Emandi, Descoperiri arheologice din secolele lV-V e.n. in bazinul su
perior al Somuzului Mare (jud. Suceava), în SCIVA, 27, 1976, 3, p. 379-392.
' D. Gh. Teodor, La population autochtone dans la r�gion Est-Karpatique de
la Roumanie, pendant les ve-Xe siècles de n.è., in Actes du Vlie Congrès Inter
national des Sciences Pr�historiques et Protohistoriques, Prague 1966, vol. U, Praga,
1971, p. 1117 ; idem, Terltoriul est-carpattc in veacurile V-XI e.n. Contrlbufti
arheologice la problema formdrti poporolut rom4n, Ia!,!l, 1978, p. 29-33.
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de tip Bratei 5 !ii Berea-Satu-Mare 6 in Transilvania sau Cire$anu-Tîrg
-�or 7 in Muntenia, ca e.tape principale ale culturii romanice nord-dunâ
rene 8, eviden�iindu-se astfel concret !ii in ansamblu originalitatea, dar
indeosebi unitatea culturii materiale !ii spirituale de pe tot cuprinsul
vechii Dacii. Aceste constatâri a u fost posibile datoritâ cercetârilor in··
treprinse în ultimii ani in numeroase obiective arheologice datind din
:-;ecolele V-VI e.n. râspindite pe intreg teritoriul est-carpatic, care au
oferit importante !ii convingâtoare dovezi despre existen�a !ii viata ro
manicilor din aceastâ regiune a �rii. Asemenea obiective arheologice,
unele dintre ele suprapuse chiar peste altele mai vechi, datînd din seco
lele III !ii IV e.n., au fost cercetate la Boto!iana !ii Zahare!iti-Suceava,
Nichiteni !ii Curteni-Boto�ani, ora�ul Ia!ii, Cirniceni !ii Rediu-Ia!ii, Do
de!iti, Horga �i Fâlciu-Vaslui, Costi1iél, Davideni !ii Tîrpe!iti-Neam�, Badiu
Curtea Domneascâ, Suceveni-Gala�i, Oreavu !ii Cîmpineanca-Vrancea,
Hanska �·aionul Kotovsk, Mâlâe!iti !ii Hucea raionul Rî!icani in R.S.S. Mol
doveneascâ, Porubna, Hliboca �i Kodin in regiunea Cernâu�i din Ucraina
Subcarpaticâ, ca sâ nu amintim decit pe cele mai importante 9.
Inventarul bogat al acestor obiective, compus din unelte destinate
agriculturii, diferite unelte specializate pentru practicarea unor me!ite
!!Uguri, cuptoarele de redus minereul de fier sau de prelucrare a metale
lor, in general, obiectele de podoabâ, varietatea formelor �i a motivelor
ornamentale ale ceramicii, tehnica producerii acesteia, sistemul de con
struc�ie al locuin�elor �i al cuptoarelor, Upul de a�ezare �i altele, con
stituie nu numai pre�ioase mârturii privind ocupa�iile popula�iei autoh
tone din aceste regiuni, ci �i dovezi directe despre

continuitatea,

in

forme noi superioare, a vie�ii ei materiale �i spiri,tuale.
5 1. Nestor, Arheologta perioadet de trecere la feudaltsm pe teritoriul R.P.R.,
in Studti, Revist4 de istorte, XV, 1962, 6, p. 1431-1433 ; Eug. Zaharia, Données sur

!'archéologie des IVe-XIe siècles sur le territoire de la Roumanie. La culture
Bratei et la culture Dridu, in Dacia, N.S. 1971, XV, p. 271-276.
,; Dic1ionar de istorie veche a României, Bucure�tl, 1976, p. 87, 90.
7 V. Teodorescu, Despre cultura lpote�ti-Cinde�ti în lumina cercetarilor arheo
logice din nord-estul Munteniei (regiunea Plote�ti), SCI V, 15, 1964, 4, p. 496 ;
Gh. Diaconu, Elemente ale culturii romanice la Tirg�orul Vechi, in SCIVA, 29,
1978, 4, p. 525-526. Pentru aspectul Cire�anu rezultatele cercetirilor arheologice
sint in ca inedite (sàpâturi întreprinse de càtre V. Teodorescu) .
� Gh. Diaconu, op. cit., p. 526.
9
N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovita �i Em. Zaharia, op. cit., p. 271-272 ;
1. Mitrea, Contributii la cunoa�terea populatiei locale dintre Carpafi fÏ Siret in seco:
lele V-VI e.n. in Memoria Antiquitatis, II, 1 970, p. 345-365 ; idem, Contribufia
cercetdrilor arheologice de la Curtea Domneascd din Bac4u �i Davideni-Neamf la
cunoa�terea epocii secolelor VI-VII e.n. din Moldova, in Studii li Cercetdrt ltitn
liftce, Institutul Pedagogie Bacdu, 1972, p. 5-20 ; D. Gh. Teodor, descoperiri
arheologtce din secolele VI-Xl e.n. in judetul Boto,ani, in Din trecutul jude�Ului
Botofani, 1, 1974, p. 102-103 ; N. Zaharia �i Em. Zaharia, op. cit., in Din trecutul
judetului Boto�ani, I, 1974, p. 137, 144, 150, 152 ; D. Gh. Teodor, Terttoriuz est
Carpatic in veacurile V-Xl, p. 13-34 ; L. V. Vaculenko, Rannneslavjanskoe pose
lente u s. Glubokovo v Pricarpat'e, in Rannesrednevekovye Vosto�noslavjanskie
drevnosti, Leningrad, 1074, p. 242-251 ; B. O. Timo�Jciuk, Slov'jant Phnc!not Bucovini
V-IX st., Kiev, 1976, p. 149-150, 156, 160 ; G. B. Fedorov �� G. F. Cebotarenco,
Arheologiskaja karta Moldavskoi SSR, nr. 6, Chi�inâu, 1 974, p. 12-13, 17.
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Prin populatia sa numeroasa romanica oare îl locuia !ii prin civili
zatia sa, teritoriul de la est de Carpati poate fi considerat, i n mod cert.
ca facind constant parte din aria romanica carpato-dunareana, in l imi
tele careia s-a desfa!?urat !ii s-a definitivat, i n cursul primului mileniu
al e.n., procesul de fm·mare a poporului !?i a limbii române.
Relativ la perioada secolelor V-VII e.n., in directâ legatura cu
populatia uutohtona de la rasarit de Carpati exista !?i unele aspecte mai
putin ce1·cetate, cum ar fi de exemplu, densitatea locuirii umane in anu
mite micro-regiuni (in zonele muntoase inalte mai ales), caracterul eco
nomie predominant al unor a!iezari din anumite subunitâti geografice,
ruritatea, în general, a necropolelor, ritul !ii ritualul de înmormintare,
specifie pentru aceasta epoca, anumite aspecte privind organizarea in
terna social-economica a comunitatilor umane, evolutia !ii tipul de ob!ite
sateasca !',ii altele. A�emenea, semne de întrebaTe au fost generate, fàrâ
îndoiala, fie de caracterul mai restrins sau incomplet al unora din cer
cetàrile efectuate, fie de faptul ca o destul de însemnatâ parte a rezul
tatelor obtinute prin cercetarile intreprinse pîna in prezent, continuà
sa râmîna inca inedite.
Pe linga acestea, in legatura cu cronologia, componentele, atribuirea
etnicâ !ii aria de râspîndire a aspectului culturel romanic, pe care în
general noi l-am denumit de tip Costi$a-Boto$ana, s-au formulat i n ulti
mul timp !ii unele ipoteze al câror continut se afla in vaditâ contradictie
cu realitâtile istorice documentate în acest spatiu geografic. Datata in
unele cazuri in secolul al V-lea, sau -numai in secolul al VI-lea !iÏ atri
buitâ pe rînd, fie gepizilor, fie ostrogotilor !',ii în ultimul timp chiar slavi
lor, acest aspect cultural local !ii romanic . este prezentat, prin urmare,
ca apartinînd numai elementelor etnice alogene JU. Prin aceste atribuiri
se exclude, cu sau fara buna !itiint;â, existenta populatiei autohtone din
regiunile de la rasarit de Carpati. Este limpede ca astfel de ipoteze fac
dovada, fie a unei totale necunoa!iteri a numeroaselor date pe care cer
cetârile arheologice le-au pus la dispozitie in legaturâ cu asemenea pro··
bierne, fie a unor interpretâri net tendentioase, lipsite de temeiul �tiin
tific necesar. Analiza atentâ !ii exhaustivâ a continutului esential al
civilizatiei din acest teritoriu în perioada secolelor V-VII e.n. !?i com
pararea ei directâ cu aœea apartinînd populatiHor aflate în migratie,
aratâ neîndoielnic ca ea apartine unei populatii romanice, numeroase,
strâvechi !ii sedentare.
Intr-adevâr, a!ia cum am mai amintit, uneltele destinate agriculturii
sau practicarii diferitelor me!ite!iuguri, dintre care acela al prelucrârii
metalelor ocupa un loc însemnat, obiectele de podoabâ, ceramica; tipul de
locuintâ, cuptor !ii a!iezare, ritul de înmornûntare !ii altele, deosebe�c net
cultura materiala !ii spiritualâ localâ de aceea pe care o vehiculeazà in
1o 1.
A. Rafalovici, Moldovja i puti rasselenija slavjan v iugo-vostoénoi Ev
ropt, în Iugo-vostoénaja Evropa v srednie veka, Chi�inàu, 1972, p. 12, 19-21 ;
Vékony Gâbor, A koraavarkori keramikatipusok torténeti topogrd.ftd.jahoz, in Archa
eologia Ertesito, 2, 1974, p. 21 1-232 ; 1. P. Rusanova, Slavjanskie drevnosti Vl"-Vll
vv, Kul'tura prazskogo tipa, Moscova, 1976, p. 188-194.
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acest teritoriu unele neamuri migratoare în cursul secolelor V-VII e.n.
D i feren�ierile sint �i mai mari dacâ, alâturi de elell1entele locale enu
memte mui sus, sint cviden�iate în acest teritoriu numeroaselè importuri
!;ii in fluente rorr.tmo-bizantine, ca �i intensa circula�ie aici a monedei mâ
runte de bronz bizanti ne, màrlurii deosebit de valoroase care atestâ strin
s e : e !;ii m u ltiplele legaturi cu c i v i liza�ia romana tîrzie de la sudul Dunârii
de .J o.s 1 1 • In p l us, descoperirea mai ales in ultimii ani a foarte nmlte
,-estigii de caructer arhaic cre�tin pe întreg cliprinsul spatiului est-carpatic
(imagi ni de cruci, pe�ti, porumbei �i alte simboluri cre�tine, tipare pentru
t urnat cruciuli�e �i alte obiecte cre�tine din metal, cruciulite din bronz
�i plumh, pandantive, \·ase de plumb �i altele), cum sint acelea descope
r i te la Boto!iana, Suceava-$ipot, Cucorâni-Boto!iani, Ia�i, Davideni-Neamt,
Bacau-Curtea Domneascâ, Dode� ti-Vaslui !ii multe al tele 1 2, aratâ raspîn 
d i rea timpurie �i i n masâ a cre!itinismului latin !i i î n Moldova, ca o conse
ci nia nu numai a relatiilor cu lumea romana, dar �i ca o urmare fireasdi
a trasâturilor etnice �i lingvistice latine comune, care caracteriza deopo
trivâ populatia de aici, ca !ii pe aceea din restul târii, sau din sudul Du
nâri i . Apropierea geograficâ fatâ de Dobrogea, pe teritoriul câreia în
nu· sul secolelor V-VII e.n. au existat numeroase centre religioase cre�
t i n e a facilitat, desigur într-o însemnatâ mâsurâ, extinderea unui as�
menea fenomen �i în Moldova �i Muntenia. Faptul câ in aproapé toate
obiecti vele arheologice mai importante din aceastâ \.Terne, din regiW1ile
de la est de Carpati, au fast descoperite vestigii de factura cre�tinâ
l i mpurie, aratâ câ noua religie nu se râspîndise doar sporadic, ci pâ

trui1sese pe

spatii geografice mari în aproape toate comunitâtile autoh

tonc. In acçeptarea religiei cre!itine un rol însemnat a avut fârâ indoialâ
�i continutul ei aparte, mai apropiat de viata simplâ ruralâ . a_ ma3elor

de agricultori, crescâtori de vite !ii me�te!iugari nord-dunâreni, care au

gàsi t

în

aceastâ

nouâ,

dar

spiritual �i politic necesar

modestâ,

manifestare

pentru a supravietui

religioasâ

invaziilor

reazimul

catastrofale

ale primului mileniu al e.n.
<.: 1 ,

Pri r:: ·

î n t i· -o

urmare,

în

însemnatâ

planul suprastructurii
mâsurâ,

largul

proces

acest fenomen tefleCta
de

romanizare

care

�i
cu

pri nsese întreg spatiul carpato-dunârean in prima jumâtate a mile
r al e.n., cercetarea lui aprofundatâ in viitor impunîndu-se,

n i u lui

ci upa parerea noastrâ, cu certitudinea obtinerii unor noi �i revelatoare
date �tiintifice .

1 1 D. Gh. Teodor, Elemente �i influente bizantine in Moldova in secolele
.
VI-:-XI e.n., in SCIV, 21, 1970, 1, p. 97-114 ; 1, A. Rafalovici, K voprosu o stepèni
vlijanija vizantii na material'nuiu kul'turu naselenia karpato-dnestrovskih zemel'
t' VI-IX vp, in Karpato-Dunaiskie zemeli v srednie veka, Chi�inâu, 1975, p. 7-19 ;
1. Mitl'ea, Influente bizantine in cultura materiald $Ï spirituald din regiunea sub
carpàtica a Moldovei in secolele VI-IX, in SCIVA, 30, 1979, 2, p. · 145-:-181.
t2 G
h. C oman, Mdrturii arheologice privind cre�tinismul in Moldova, in Danu
bius, V, 1971, p. 75-82 ; D. Gh. Teodor, Cele mai vechi urme cre$tine din Moldova,
in Mitropolia Moldovei $i Sucevet, L, 1974, 7-8, p. 561-587 ; 1 . Mitrea, op. ctt.,
p. 152-154.
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Marile evenimente care var avea loc câtre sfîrl?itul secolului al VI
lea, anun�te deja prin incursiunile în imperiu ale slavilor din prima
jumâtate a acestui veac, var afecta indeosebi, datorit â pozitiei sale
geografice, regiunile est-carpatice incluzind f1Ï partile de râsârit ale
Cîmpiei Dunârene.
Intr-adevâr, ca urmare a nenumàratelor expeditii întreprinse de
di.tre slavi, ale câror începuturi, contrar unor pâreri mai vechi sau mai
noi care le fixeazâ pe la sfîr!iitul secolului al V-lea, nu trebuie consi
derate ca avind loc mai deVl·eme de al doilea sfert al veacului al V I-lea,
càtre mijlocul, dar mai ales càtre sfîr!iitul acestui secol l::, grupuri mai
mult sau mai putin compacte de slavi se var �za temporar in regiu
nile extracarpatice ale României, evitind tinuturile Dobrogei, incà ferm
apàrate de càtre Imperiu 1 1• lngroparea in sudul Moldovei f1Ï estul Mun
teniei a unor tezaure de monede bizantine, cu piese datînd in general
de la sfîr!iitul secolului al VI-lea !ii inceputul celui urmâtor ..-., reflechi
clar faptul câ pâtrunderea în masâ a slav1lor l?i apoi trecerea lor î n
Imperiu a perturbat, mai mult decît s-a presupus, evolutia societàW
locale carpato-dunârene. Dupa o scurtà perioadà, determinatà de încer
cârile disperate ale Imperiului bizantin de a li se opune, marea majori
tate a slavilor a!iezati temporar in regiunile râsâritene ale vechii Dacii
se var deplasa dupâ anul 602 în sudul Dunârii. Restul slavilor râma!1i
aici, dupà cum aratâ descoperirile arheologice foarte putini la numâr,
la fel ca !iÏ aceia pâtrunl?i mai tirziu in regiunile vestice ale ' târii, var
continua sâ vietuiascà din secolul al VII-lea, în contact cu populatia
romanicâ !ii vor incepe sâ adopte formele superioare de civilizatie localâ
în cadrul unui larg proces de asimilare etnicà l?i lingvisticâ, care a
durat cîteva secole.
In legâturâ cu aceasta, este cunoscut faptul cà, în general, in epoca
stabilirii lor aici, slavii aveau o culturâ materialâ cu un pronuntat ca
racter arhaic, reflectînd un stadiu de dezvoltare social-economicâ putin
avansat, in comparatie cu acela al populatiei remaniee m. De asemenea,
organizarea social-economicâ a comunitâtïlor lor sàtef1ti, pâstrînd inca
numeroase particularitâti gentilice, era diferitâ de aceea a autohtonilor
carpato-dunâreni, care erau constituiti in ob!itii agricole teritoriale cu
o organizare superioarâ proprie, bine definitâ. Aceastâ organizare social
13 1. Nestor, L'étalibssemnet des Slaves en Roumanie à la lumière de quelques
découvertes archéologiques récentes, în Dacia, N. S. V, 1961, p. 429-448 ; idem,
Autochtones et Slaves en Roumanie, în Slavjanite i sredtzemnomorskiat svjat
VI-XI vek, Sofia, 1973, p. 29-31 ; D. Gh. Teodor, Contributii privind pcitrun
derea $i stabiltrea slavilor în teritoriile extra carpatice ale Rom4niei, in Carpica
V, 1974, p. 105-114 ; idem, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-X I, p. 34-39.
1� D. Gh. Teodor, op. cit. in Crapica, V, 1974, p. 111, 1 1 3 ; idem, La péné
tration des Slaves dans les régions du S-E de l'Europe d'après les donnèes arché
ologoques des régions orientales de ·la Roumanie în Balcano-Slavica, Prilep, 1,

1974, p. 40.
bizantine pe teritortul R.P.R., in
15 1. Dimian, Cîteva descopertri monetare
SCN, 1, 1957, p. 190-19� ; C. Preda, Circulatia monedelor bizanttne ln regiunea
carpato-dun4rean4, ln SCIV, 23, 1972, 3, p. 400, 402, 404, 406, 410.
16 D_ Gh. Teodor, Teritoriul est carpatic în veacurile V-XI, p. 39-49.
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economicâ a comunitâWor agricole autohtone se consolidase in vremea
s tapin i rli romane la nordul Dunârii, evoluase 'i se transformase · mereu
d i n necesitatea impusâ de co nditiile politice nesigure ale teritoriului
carpato-dunârean, dar 'i ca o co nsecintâ a evolutiei fortel or de produc,..
� i e locale.
Asemenea conduzii au putut fi evidentiate ca urmare a numeroa
selor sàpâturi a rheo l ogice întreprinse în ultimii ani in obiecti ve datînd
din secolele VI-VII e.n. cum sint acelea de ht Suceava-:?ipot, Ru,ii
Mînâsti oarei, Dolhasca 'i Boto,ana în judetul Suceava, Cucorâni 'i
Curteni-Boto,ani, C os ti ,a , Tirpe,ti 'i D avide ni în judetul Neamt, Orucea
lui Ferent 'i Curtea Dom neascâ pe teritoriul ora,ului Ia,i, Dode,ti, Fe
de!?ti !?i Si m ilea în jude�ul Vaslui, Bacâu-Curtea Domneascâ, Cînde,ti
Vrancea, Hanska raionul Kotovsk, Recea rai onul Strâ,eni, Hucea raie
n u l m,cani, Se l i ,te raionul Orhei în R.S.S. Moldoveneascâ, Cuciurul
Mare, Gorecea, Hli bo ca , Ko din Perebîch ivtî Iii altele în Ucraina Sub
carpaticâ ri. P ri n aceste sâpâturi au putut fi precizate uneltele caracte
ristice prelucrârii fierului sa u a altor me,te,uguri ca acelea destinate
ugriculturii sau în legâturâ cu cre,terea vitelor, uneltele pentru pre
lucrarea bijuteriilor 'i al tele Deosebit de importante sint pentru aceastâ
H e rne atelierele me,te,ugâre,ti destinate prelucrârii uneltelor de fier
�1 pentru biju terii, ca 'i acelea în ca re se producea ceramica. ln c eea
ce prive,te ceramica, caracteristicâ pentru perioada secolelor V[·-VIl
e ste atît aceea lucratâ cu roatâ, cît 'i specia lucratâ cu mina, ambele
categorii conservînd forme, ornamente 'i tehnici de lucru mai vechi,
.

dacice 'i romane rs .

.

ln alta ordine de idei, dupâ cum s-a constatat pe baza anal i zei
des cope riri lor a pa r�i nî nd veacului al VI I l ea, in afara pâtrunderii pro
tobulg�•rilor turan i ci , câtre sfîr,itul acestui secol, eveniment care nu va
-

a fec t a direct decît regiunile sudice ale spatiului dintre Carpati �i N istru,
p1·ecum 'i estul Cîmpiei Dunârene, ocolind Dobrogea râmasà încâ bizan

tina,

fap t reflectat în r eparti tia geograficâ a unor tezaure de monede

" M. D. Matei, $antierul arheologic Suceava, in Materiale, VIII, 1962,
P. 7 4 1 -745 ; Al. Andronic, Eug. Neamtu �i M. Dinu, Sdpclturile arheologice de
la Curtea Domneascd din Ia�i, in Arheologia Moldovet, V, 1967, p. 192-193 ;
D. Gh. Teodor, Descoperirile arheologice de la Sipot-Suceava, in Materiale, IX,
1970, p. 375-382 ; idem, Descoperirile prefeudale de la Ia�i-Crucea lui Feren#, in
Cercetciri Istorice, II, Iai?i, 1 97 1 , p. 1 1 8-128 ; Gh. Coman, Evolufia culturii mate

riale din Moldova de sud in lumina cercetèirilor arheologice cu privire la secolele
V-XII, in Memoria Antiquitatis, III, 1971, p. 48o-487 ; I. Mitrea f$i Al. Artimon,
op. cit., p. 225-251 ; I. Mitrea, op. cit. in Studii fi Cercetèiri $tiinfifice Bacclu,
1972, p. 1 5-20 ; M. Ignat, $antierul arheologic de la Ru�ii Minclstioara, in Studii
�i Materiate-Suceava, I I I , 1973, p. 250--254 ; R. Noll, Zum Silberschatz von KuczuT
mare, in In Memoriam Constantini Datcovtciu, Cluj, 1974, . p. 267-273 ; 1. A. Ra
falovici, in Drevnaija kul'tura Moldovii, Chi!llinliu, 1974, p. 81-107 ; B. O. Timo!llciUc,
op, cit., p. 8-22, 44-45, 149-160, 155-156 ; S. Teodor, Sclpclturile de la Cucur4ni
Boto�ant, in Arheologia Moldovei, VIII, 1 975, p. 151-155 ; idem, Sclp4turile aTheo
logice de la Budeni, comuna Dolhasca (Suceava), in Suceava - Anuarul .Muzeului
Jude#ean, V, 1978, p. 1-16-147.
18 D. Gh. Teodor, Terttortul est-carpatic in veacurile V-Xl, p. 42-45.
·
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îngropate cu acest prilej m, în stadi u l actual al cercetari l or nu se poate
admite, contrar unor pàreri mai \'echi reactualizate 2°, depl asarea a i c i
a unui a l doilea val masi v de populatie slavà. Prezenta uno r put i n e
elemente de acest fel, atestatà î n unele zone de la est d e Ca r p r.1 ti , a r
putea f i eventual explicata p r i n antrenarea �i deplasarea a i c i < � i. l l 1 o r
mid grupuri de slavi de eatre nâval irea protobulgara amint ità.
NLU11 eroasele descoperiri arheologice din teritoriile de care ne oc·u
pâm, datînd de la s fî n; i t u l secolului al VII-leu !';i din secol u l urmütor,
atesta in continuare existenta unei dense populatii române!?ti, a unei
cu tturi materiale !';i spirituale proprii, originale, dezvoltatà pe baze -;tri:'t
vechi daco-romnae, identidi cu aceea documentata pe întreg spatiul
t:arpato-dunàrean. Consideram cà î n general, cultura materialii �i spiri
tua l à specificà regiunilor carpato-nistriene de la sfîr!';itul secol u l ui al
V II-lea, dar îndeosebi datînd din secolul al VIII-lea, definitâ ca fiind
de tip Lozna-Suceava :! L, constituie prin identi tatilor sal e cu faciesuri l e
culturale identificate î n restul tâl'i i, o parte integrantà a d v i l izatiei
caracteristicà teritori ului carpato-duniirean care, în aceasta parte a E u 
ropei de sud-est, poate fi precizatà ca tip Driclu !';i pusa î n legàturü
d irectà !';Ï cu încheierea procesului de for·mare a poporului rom�n �·!.
Acest proces istoric î ndelungat !?i complex, se î ntelege, nu ar fi fost
posibil fàrà existenta continua a populatiei remaniee pe î ntreg spa t i ul
carpato-dunàrean, populatie care în ciuda tuturor vicisitudinilor ace lor
vremuri tul�uri Î!';Ï definea cu vigoare !ji originalitate tràsaturi l e sal e
fundamentale, ca singura !'; i cea mai autenticà mo!?tenitoare a romani
tàtii orientale.

1!1 1. Nestor, Formarea poporului romdn, în lstoria poporului român, Bucu
rei?ti, 1970, p. 104 ; B. Mitrèa, Date noi cu privire la secolul al Vll-lea. Tezaurul
de hexagrame bizantine de la Priseaca (jud. Olt), î n SCN, 1975, p. 1 1 3-1 24.
:JO M. Comi?a, Socio-economic organization of the daco-romanic and slat' popu

lations on the Lower Danube during the 6th-8th centuries, in Relations between
the autochthonous population and the migratory populations an the territoty of
Romania, Bucur�ti, 1975, p. 175-176.
2 1 D. Gh. Teodor, Unele probleme privind evolutia culturii materiale din
Moldova in secolele VI-X, în Carpica, II, 1969, p. 300-301 ; idem, Teritoriul
est-carpatic in t•eacurile V-Xl, p. 88.
2'.! 1 . Nestor, op. cit., p. 108-1 13 ; Eug. Zaharia, op. cft. în Dacia, N. S. XV,
·

1971,

p.

284--2 87.
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I .A

POPULATION

AUTOHTONE

DANS

LA

RÉGION

EST-CARPATHIQUE

PENDANT LES V<-VUe SIECLES DE N.E.

RÉSUMÉ
L ' a u t e u r nous présente les principales résultats des recherches archèologiques
l l l rcpris('s dans les rég ions de l 'Est d es Carpathes qui attestent la continuité de
· ' popu lation au tochtonne,
le gmnd pt·ocessus de romanisation qui a embrassé
• u ccesivement ce territoire durant les siècles I l-VI• n.è. Egalement, l'auteur sou
l o � n e les caractèristiques essentielles de la civilisation du type CostUïa-Boto�ana de
n l éspé!ge géu g r a f ique, ai nsi que les éléments et les influences romano-bizantines
• 1 u i sc sont manifestés ici constantement, les contactes entre les autochtones et les
po pulati ons m i gratoi res etc.
Dans ce contexte, sont mises en evidence les nombreux découvertes des
.. u ! i ls pour l'agriculture et pour la pratique des différentes métiers, des parures
• · 1 la céramique tmvail lée à la roue et à la main caracteristique pour cette époque.
Egalement o n souligne lï mportance des nombreux éléments chrétiens précoces, de
facture latine, ainsi que la circulation monétaire bizantine dans ces zones qui
attestent les étro i ts liaisons avec la civilisation romano-bizantine.
Enfin, l' a uteur est arrivé à la conclusion que dans l'éspace Est-Cilrpathique
pendant les siècles Vc-VII" n.e. a existé une nombreuse population romanique
q u i [JOssédait u n dégré de developpements social-économique avancé et une culture
matérielle et spirituèlle supérieure aux peuples migratoires avec lequelles sont
·•enues en contact. Ce fait nous demontre que les régions Est-Carpathiques ont
r a i t toujou rs pm·t du territoire de l'éthnogènese du peuple roumain.
•

DESCOPE.RIRI ARHEOWGICE DIN SEC. IX --XI
PE TERITORIUL WCALITATII BUD�TI
(JUD VRANCEA)
.

ANTON PARAGINA �i
GHEORGHE CONSTANTINESCU

In anul 1 964 au fast descoperite cu ocazia unor lucràri agricole
(sàpaturi pentru pl ant area de vitâ de vie), pe teritori ul localitàtii Bu
de�ti , comuna Cote!?ti, judetul Vrancea, citeva piese din fier precum !iÏ
fragmente din ceramicâ r.
Printre putinele piese ajunse în posesia Muzeului din Foc!iani putem
mentiona : doua brazdare de plug, trei cutite de plug, o scarâ de lia,
un cîrlig l?Î o barâ din fier. Cu "o singura exceptie, bara de fier -- care
se aflâ în stare bruta, toate celelalte p iese au fast confectionate prin
batere la cald.
Brâzdarele au partea lucratoare aproape simetrica fatâ de axul cen
tml al pie.,ei, iar partea de prindere este prevazutâ cu doua urechi prin care
brazdarul se fixa de talpa de lemn a plugului. Primul are dimensiunile :
l u ngimea maxima de 1 7 cm, a lamei de 1 0 cm, latimea lamei brâzda

rului de 8 cm !?i latimea pàrtii de prindere de 7,5 cm (fig. 4/3 !iÏ fig.
1 2/2), iar cel de al doilea are lungimea maxima de 22,5 cm, lungimea
lamei de 1 5 cm, lâtimea lamei de 1 1,5 cm, iar Hitimea pârtii de prin
clere de 7 cm (fig. 4/2).
Cutitele de plug sint lucrate din bare dreptunghiulare din fier !ii
au partea l ucratoare latita l?Î ascutita pe o parte, descriind in sectiune

un

triunghi.

Tâil?ul

lor

l u ngimea maxima de

4,5

este

41

U!?Or

cm, lama

curbat.

16

cm,

Dimensiunile :

cm ; al doilea are lungimea maxima 40 cm, lamei de

l à timea acesteia este de
l ama este de

18

6,5

primul

1 7,5

c m ; al tt·eilea are 1ungimea maxima

c m !?i Iatimea de

6

are

iar lâtimea lamei este de

cm (fig. 4/1 l?Ï fig.

cm, iar

39,5

cm,

1 2/1).

1 Lucriirile de desfundare a tel'enului au fost efectuate in anul 1964 pe terenul
locuitorului Iacovache Mlrcea, actualmente Ferma Nr. 1 a CAP-ului Cote�ti. Des
coperirea cit �i piesele care au mai putut fi recuperate de la lucriitori (erau de la
Poiana Cristei) a fost anuntatii, respectiv predate, Muzeului judetean Vrancea.
Multumim �i pe aceastii cale tovara�ului Iacovache Mirees care a donat aceste
piese unitàtii noastre.
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Alaturi de aceste piese, dupa cum aratam, au mai fost rec.:uperate
o sc.:ura de !?a, într-o stare de conservare precarâ, cu inâltimea de 1 7 , 5 cm
(partea pe care se sprijina piciorul este l ata de 5,5 cm), o bara de fier
l unga de 28 cm, lata de 6 cm !?i înalta de 3 cm, precwn !?i un cirlig
( fig. 6/1 !?i 4).
In anul 1 978, cu ocazia unor noi cercetàri de suprafata. i n apropiere
de l ocul unde fusese descoperit acest mie depozit (circa 700 rn i n linie
dreapti'i.), au fost descoperite prin plantatia de vie din apropierea sedi u
l ui Fermei nr. 1 a C .A.P.-ului Cote!?ti numeroase fragmente ccramice
luc.:rate la roata cu decor striat sau î n retea . Printre acesteu eruu � i

cîteva fragmente ce apartineau unei locuinte, în parte deteriorata d Dto
ritâ amplasarii pe suprafata ei a unui

gard !?Î a u n u i loc de t reccrC'.

In Ùrma decopertarii locuintei s-a putut trage cm1cluzi a câ aceastu

facea parte din categoria acelora adincite in

gulara cu colturile U!?Or rotunjite.

pamint, de forma rectan-·

In . interiorul locuintei s-a gasit u n .cuptor, fâcut din lut ars !')Î
boltit, a!?ezat i n coltul de S-V, iar pe linga gu ra lui, cîtiva bolovani
puternic inro�iti in foc �i cîteva resturi an i maliere - probabil bovine.

Tot in umplutura acesteia a fost descoperita partea fragmentarâ a unei
rî�nite din piatra (fig.

4/4),

o scoabâ :? i un piron de fier (fig.

6/2, 3).

precum !?i o mare cantitate de ceramica pe care o putem imparti dupa
cum a fost confectiomüâ in ceramica l u rrata cu mîna !;ii ceramicâ l uc·ratâ
la roatâ.

Di n categoria ceramic i i lucrate cu mina s-au descoperit citeva frag
mente apartinînd unor baze de vase fârâ deror, care au in compozitia
lor ciobtiri pisate !?Ï microprundh :mri (fig. 1 11 -3). A doua categorie :'l
vaselor Iucrate la roatâ este mai numeroas â �i poate fi împârtitâ la rin

du-i in vas� lucrate la roatà rapida !ii vase lucrate la

roatà inreatâ.

Vasele lucrate la roata inceatâ au in compozitia l or cioburi pisate !iÎ
micrdprundi!?Ùri !;ii prezintà ca decor valuri

(fig.

1/4-5)

�i

striuri

re

pornesc i m ediat de sub buza vasului pînà i n apropiere de bazâ (fig. 1 /6 , 7).

Vasele lucrate la roata rapida pot fi !?Î ele impàrtite dupa compozitie
�i . decor in vase lucrate . di ntr-o
nis.i p (fig.

212:.:.,.4, .

fig.

tale (fig. B/2, 3 , fig. 212

pastà

5/2, fig, 9/1) !;ii
!?Î 4) s�u striuri

ce cantine microprundi!)uri

!ii

care au ca decor striuri orizon
suprapuse de valuri (fig. 9/3-6,

fig. �/:10 �i fig. 1 1/4) !;ii vase lucrate dintr-o pastâ finâ cenu!?ie, ro!?ie sau
neagrà din care ultima prezinta uneori ca decor linii lustruite i n retea

(fig.

8/3-5)

iar penultima decor valurit

(fig.

3/1).

In

mod

obil?nuit,

decorul acopera o mare parte din suprafuta vaselor. El porne!;)te i mediat

de sub buza va�lui �i se opre�te la 2-3 cm de bazâ. Intr-un singur
caz întîlnim ornamentata !?i buza vasului, pe partea lui interioara (fig.

1 0).

2 Cercetàrile de suprafatà ca �;ii sàpàturile de salvare din anul 1979 au fost
efectuate de autorii acestui articol.
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In ceea ce prive!?t e mârimea v us e l or descoperite în uceastâ loeuinta
putem anlta câ ele fac parte din categ ori a vaselor mici �i mijl oci i , cu
t : màru l pme m i nen t, cu gura !?Î baza îngustâ (fig . 1 0 , fig. 211 ) . Singurelc
,·xceptii le consti tuie cîteva fragmente, de oseb i t de groase, l ucrute la
ro� t ! a rapidâ, cu decor s triat �i in val, c <.�rc prob abi l provin de la un
i 1 i u p - bun pe:11ru pàstrat grîne sau l ic h id e (fig. 5/2-3). Nu s--a
J ; :t� i t n i c i un \'as cu toarta.
Decorul v a se l o r !?Ï al fragmentelor de vase d es cope r i te la Bu de�t i
1 1 11
face not{J d iscordantâ fatâ de decorul altor descoperiri . M o ti vati a
p; C''-' clr;r de a id este asemânâtoare cu motivatia de pe ceramica din
··Pl'olele IX-XI. descoperitâ în numeroase a!?ezâri . din Moldova :l , în
: t-:;ezarile de la Dridu ". Bucov 5 , Bucure!?ti 6 , în Muntenia !?Î D inogetia 7•
,j Pi"buiul lui Soare R in D o b rogea. �i la Bude!?ti s-au gâ s i t fundmi
•.t �l!npilate unul întreg �i trei fragmentare (fig. 1 3). Ele i!?i gâsesc ana
l ogii lu Dridu !), Bucov 10, Cimpineanca 1 1 , �i Castelu f2.
Détcâ c era mi ca Î!?Î gâse!?te analogii in a!?ezârile mai sus mentio
l t , t tC' d i n secolele IX-XI, locuinta de asemenea 13, n i ci uneltele nu
p u t e n u face exceptie. El e Î!?i g â s e s c analogii în alte descoperiri arheolo
::icr, data te tot la cumpâna primelor doua milenii ale e.n. Cu t i te l e
r l c plug îo.;i gâsesc analogii la Dragosloven i 1'4 !?Î Râstoaca 15, judetul
\ ' : · <mcea, brazdarele l a Dragosloveni 16, Grumezoaia 17, D i nog et i a r,..; �i in
a \ te parti iar smn.1 de �a la Dragos l o veni 111•
:: Dan Gh. Teodoru, SCIV, 19, 1 968, 2, p. 26:3, f ig . 22, 23, p. 266, 270.
1 Eugenia Zaharia, Silpiiturile de la Dridu, Contributie l a arheologia � i istoria
I'Crioadei de fot·mare a poporu lui romàn, Ducut·e�ti. 1967, p. 81-88.
:; Maria Com�a. Cuttura materialii veche româneascâ. A�ezâl'ile d i n seco
ll'le VI I I-X de l a Bucov-Ploie�ti, Bucurc!)ti. 1 978, p. 24-25.
r. Marg a re t a Constan tiniu, Pan a i t I. Pan a i t. Ioana Costache Panait, Cercetiiri
arheologice in Bucure�ti, vol. I I, B ucure�ti, 1965, p. 98-138.
ï G h . �tefan,
Ion Barnea �i Maria Com�a, Di nogetÏil, I, Bucure�ti, 1967,
" · 205-214.
� Petre D i aconu,
Dumitru Vilceanu, Pâc u i u l l u i Soare, I, Bucure�ti, 1972,
l' 7 1 -78.
n E ug en ia Zaharia, op. cit., p . 193.
1 0 Maria Com�a, op. cit., p. 96.
1 1 I . M i tre a, Studii l)i comu n i càri, · vol. I, F o c� a n i , 1978, p. 57. 12 A . Rftdul escu �i N. Hart u c he, Cimitirul feudal timpuriu de la Castelu

Cnnstanta, 1967, p. 99- 1 1 0.
1 � Maria Com�a, op. cit., p. 24-25 �i 1. Mitrea, Studii �i comunicâri, I, Foc�ani,
.
1 978, p. 53.
11
Maria Com�a si G h . Constantinescu, SCIV, 20, 3, 1969, p. 425-437.
1 :; Anton Pa rag in ii, Studii �i comunicàri, I I, Focsani, 1979, p. 41-46.
lfo
Maria Com�a !ii Gh. Co ns tant inescu , op. cit., p . 425--437.
l ï Chenutii Coman, Carpica, XI, 1979, p. 187, fig. 1 .
1" Gh. �tefan, Iqn Barnea �i Maria Com�a. Di noge�ia, I , Bucure�ti, 1967, p . 59.
19 Maria Com�a !ii Gh. Constantinescu, op. cit., p. 425-437.
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In concluzie se poate arâta câ la sfir�itul m ileniului 1 e.n. vatra
satului Bude�ti era locuitâ 20 �i câ principala ocupatie a locuitorilor de
a ic i dupâ cum ne-o aratâ piesele agricole (brâzda rele �i cutitele de plug,
ri�nita �i chiupul de provizii) era agricultura, dar câ nu erau strâini
de cre�terea ,·itelor (dovadà fiind fragmentele osoase gâsite in loeuintâ
dt �i scnra de �a) cît �i de prel ucrarea m et al el or dacâ cons i de râm barn
de fier descoperitâ aici ca un e lem en t p roba t o ri u .
Pe ba za analogiilor de c:er amica !;ii unelte, aceste descoperiri pot fi
înca drate in pe rioa d a de înflorire a culturii Dridu - secolele IX- XI.
RÉSUMJ!:
DJ!:COUVERTES ARCHÉOLOGIQUES DU Xème ET XI èmc SIÈCLes SUR
LE TERRTTOIRE DU VILLAGE BUDE$TI - DJ!:PARTAMENT DE VRANCEA
Ayant à la base des découvertes pat· hasard et des fouilles systématiques
fai tes sur le territoire du village de Dude�ti, les auteurs soutiennent le fait qu'a
la fin du ree m i llénaire notre ère dans le village mentionné existait une popu
lation sédentaire. Comme temoignages : quelques outils agricols · (trois coutres
et deux socs) une barre de fer et un étrier, une maison avec un inventaire
assez riche (beaucoup de céramique).
La découverte de quelques fragments d'un grand vaisseau de provisions, d'un
moulin à bras, à linté riecer de la maison, ainsi que les outils agricoles men
tionnés, ont déterminé les auteurs de soutenir l'idée d'une population des agri
culteurs. Mais ces agriculteurs savaient élever les vaches (l'étrier et les fragments
osseux prouvent cette chose) et usiner le metal (la barre de fer étant un exem
ple éloquent).
Partant de quelques analogies trouvées à Cîmpineanca--Vrancea, Dridu-Ilfov,
Bucov-Prahova, les auteurs soutiennent que les découvertes peuvent ·être encadrées
dans la période de floraison de la culture Dridu Xème - XIème siècles .

..

20 In urm a cercetârilm· de suprafatâ efectuate pma in prezent prin plantatiile
de vie de aici pe aproximativ cinci hectare de teren au fost descoperlte frag
mente ceramice apartinind culturii Dridu.
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Fig. 1. Bude�ti. Ceramicâ lucratâ cu mîna (1-3) �i la roatâ (4-7).
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------ --- -

2

F i g . ''

B u dc 1 l i . Ccra m i ca J ucrala

la roalô.
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Fig. 3. Bude$t i. Ceramica l u crata

la roata

d i n pasta fina cenu�ie, ro�ie-portocalie
!li neagra.
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Fig. 4. Bude�ti. Piese agricole : cutie de plug (1) brâzdare de
plug (2-3) rî�ni�â (4).
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Fig.

5. Bude!?ti. Ceramicâ lucratâ la roata.

flO

---- - - ---

\

l

Fig.

6.

Bude�ti.

Piese

din fier : scarâ de �a,
bara din fier (4) .

piron

(2)

scoaba

(3)
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Fig.

8. Bude�ti.

Ceramicâ

lucralâ la roatâ din
neagrâ 3-6).

pastâ

finâ

cenu�ie

(1-2)

!'ji
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Fig. 9. Bude!Jti. Ceramicâ lucratâ la roatâ.
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·-------

F i g.

10.

B uclP�ti. Yils l llCTilt

------

la roilU:i rap i d ii cu decor pc buzii.
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Fig . 1 1 . Bucle�ti. C('ra m i câ lucratâ la roalâ.
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Fl.g. 12. Budc�li. 1 . Cu\i t de plug, 2.

Briizdar de plug.

_

_

87

.·

;

.�
,.

"-"

Fig. 13. Bude�ti. Baze de vase cu �tampile in relief.

CONSIDERA'fll PRIVIND TIPOLOGIA
.
�I . TERMINOLOGIA CERAMICII LOCALE DIN SEC. IX-XI
ZONA DUNARII DE JOS
VALERIU SIRBU

Materialul
1) Compozitia pastei. Pasta folositâ pentru obtinerea ceramidi poate
împârtitâ in douâ mari categorii : omogenâ !?i cu degresanti . !?i
i ngredienti.
Pasta lipsitâ de impuritâti, in general, este folositâ in speda cera
m i cii de culoare cenu!?ie cu linii lustruite, àl cârei decor nece·sitâ o
suprafatâ fârâ asperitâti !?i a ceramicii decoratâ cu angobâ ro!jie. Pasta
poate fi : argjlâ purâ, argilâ nisipoasâ, humâ (caolinoidâ).
2) Degresanti §i ingredienti. Adesea, in pasta, sint prezenti diferi�i
ingredienti : nisip fin, oxizi de fier, micâ, cuart, etc. Pentru a da pastei
o mai mare coeziune !?i duritate se introduceau diferiti degresanti, cei
mai importanti fiind : nisipul cu bobul mare sau bobul mie, pietricelele,
cioburile pisate, concretiuni de calcar sau rocâ, scoicile pisate, cuartul ,
mica, pleava, paiele, ierburile uscate.
Cantitativ, ceramica lucratâ clin pastà nisipoasa !?i cu cioburi pisate
este mai numeroasâ, urmeazâ ceramica din pastâ cu microprundi!?uri !?i
apoi cea clin pastâ omogenâ !1i din caolin.
3) Culoarea. Culbarea ceramicii depinde de : argilâ, de degresantii
!ji ingredientii exist�nti !1i de ardere. Argila poate fi de culoare gâlbuie,
albâ, alburie, etc. Degresantii !1i ingredientii, in special ocrul, pot im
prima diferite culori !?i nuante .
Arderea oxidantâ dâ vaselor culori variate, incepind de la gâlbui
!?i roz pinâ la ro!1u-vi!iiniu.
1ï

Arderea reducâtoare imprima vaselor culori inchise, de la cenu!?iu
pinâ la brun !?i negru.
Aspectul peretilor diferâ dupa natura pastei · !?i a impuritâtilor :
dac â pasta este purâ, bine frâmintatâ, fârâ degresanti, peretii vaselor
sint compacti, plastici !?i au suprafat;a netedâ. Dacâ s-au folo·s it degre
santi mai duri : nisip cu bobul mare, pietricelele, concretiunile de calcar
sau rocâ, etc . , peretii vaselor sint zgrunturo!?i !?i aspri la pipait. Dacâ
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insa s-au folosit degresanti vegetali (pleava, paie, ierburi) sau nisipul
a cazut de pe suprafata vaselor, peretii devin poro!?i !?i moi la pipait.
Pentru a crea vaselor un fel de pelicula protectoare !?i pentru a se
executa decorul suprafata vaselor era acoperita cu angoba.

Tehnica
1 ) Modelare. Ceramica acestei perioade este modelata cu roata sau
cu mina. Ceramica modelata cu mina este intr-o proportie destul de
mica, apare numai i n anumite zone !?i este specifica unei anumite cate
gorii ceramice. Ea nu apare in marile cetati bizantine din Dobrogea,
ci numai in anumite a!?ezari din Cimpia Munteniei !?i din restul Dobro
geL Cuprinde vase din specia ceramicii nisipoase decorata prin incizii.
Este consideratâ ca o ultima aparitie a ceramicii de traditie locala,
dacica, sau adusa de slavi. Productia ei o putem lega de acoperirea
unor necesitâti imediate in gospodarie, cînd procurarea unora lucrate
la roatâ era dificilâ, sau de existenta unor comunitati mai izolate in
care traditiile erau mai puternice .
Dar, in marea ei rnajoritatc, ceramica acestei perioade este lucratfl
la roatâ. Vasele lucrate la roata de minâ cu fusul suprainâltat 1 fatâ
de nivelul rotii lucratoare sint intr-un numàr redus la noi, doar cite
unul sau douà, in cîteva puncte : Blîdiana, Mangalia, Sultana, Garvân,
Basarabi, Chiscani. Ele apar in sec. VIII !?i dispar pe la mijlocul sec. X e.n.
Vasele, lucrate la roata de mînà cu fusul adincit 2 fatà de nivelul
rotH lucràtoare �i pastilâ in fundul vasului, sint extrem de rare la noi,
doar cîteva cazuri izolate la Garvân, in nivelurile mai vechi.
Majoritatea sint lucrate pe roata de mina cu fusul ascuns in supra
fat-a rotii lucrâtoare, fundul vasului fiind neted.
Altele sint lucrate pe roti de mina avind placutà planà, convexâ,
sau mai multe plàcute a. In ultimul caz fundul vasului poartà amprenta
acestora !?i nu poate avea marca in relief.
0 problema, incà in discutie, o constituie semnele in relief. Acum
ne vom referi doar la mooul lor de realizare. Exista doua pareri : fie
cà erau aplicate cu ajutorul unei !?tampile pe vasul gata facut, inainte
de ardere, fie cà negativul semnului era imprimat pe roata ' · Pare
mai plauzibila ultima, altfel forma vaselor s-ar fi alterat sau marcile,
uneori, n-ar fi bine centrate, ceea ce nu probeazà descoperirile de pina
acum.
Mârcile de olar apar numai pe vasele lucrate la roata de mina.
Pentlï.I ca vasul sa se desprindà mai U!?Qr de pe roatâ se presâra nisip
fin sau cenu�â s. Se desprindea cu ajutorul unui beti!ior sau cu degetul.
1 Com�a. M. Cu privire la semnificatia m4rcilor de olar din epoca feudalii
timpurie, ln ·SCIV, XII, 2, 1961, p. 292, 294.

2 Ibidem.
3 · Ibtdem
. ·. 4 Diaconu, P., in Capidava, vol. 1, Ed. Acad. R.P.R., Buc. 1958, p. 224 ; Idem,
iri P4cuiul lui Soare, I, Ed. Acad. R.S.R., Buc., 1972, p. 132.
·
5 Ibidem.
•

·
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Vasele lucrate la roata rapidâ, pusâ in mi!lcare cu piciorul, nu au
n iciodatâ semne in relief, fiind desprinse cu sfoara sau cutitul (de
·lemn ?) 6. In cazul desprinderii de pe roatâ in timpul turatiei fundul
prezintâ dungi concentrice pe centru, spre o margine �i dungi paralele,
dacâ este desprins dupâ oprirea rotii 7• Pe teritoriul târii noastre cera
mica lucratâ la roatâ coexista cu ceramica lucratâ cu mina, de traditie
dacicâ sau adusâ de popoarele migratoare (in culturile Sîntana de Mu
re�. Ipite!lti-Cînde!lti-Ciurelu) s .
In sec. VII-IX in spati u l carpato-danubian se introduc d i ferite
ti puri de roti de mînâ. In sec. IX-X se generalizeazâ folosirea acestei
roti pe intreg teritoriul târii . Acum a par �i semnele in relief 9. Ineepind
cu sec. XIV-XV se va generaliza roata rapidâ de picior �i semnele
î n relief vor dispare m.
Citeodatâ olarii realizau vase de diferite mârimi pe aeela�i dise.
A ltâdatâ se realiza o anumitâ dimensiune de vas pe un anumit dise
�i în acest caz diametrul fundului vasului coincidea cu diametrul dis
cului rotii. Muchia din j urul fundului vasului este negativul marginii
discului 1 1.
2) Arderea. Anderea vaselor poate fi oxidantâ sau reducâtoare, aeeasta
i m primînd vaselor diferite culori sau nuante.
Arderea poate fi completa sau partialâ, in functie de aceasta variind
�i culoarea peretilor in profunzime. In marea lor majoritate vasele sint
arse oxidant. Se pot observa unele corelatii intre ardere �i diferitele
categorii ceramice. Astfel, ceramica cenu!lie cu linii lustruite este arsâ
reducâtor pe cînd celelalte categorii, in general, sint arse oxidant.

3) Mijloace de ornamentare.

sînt : incizia,
plastic.

lustruirea,

6 Comlla, M., op. cit., p.
7

Ibidem.

vopsirea,

Principalele tehnici de ornamentare
smâltuirea, impresiunile �i decorul

294-296.

8 Zaharia, E. Sclpdturile de la Dridu, Ed. Acad. R.S.R., Buc., 1967, p. Bs--89 ;
idem, Populatia rom4neasc4 ln Transflvania în sec. VII-VIII, Ed. Acad. R.S.R.,
Bu c . , 1 977, p. 69-70.
9 Com�a. M. Op. cit., p. 294-296.
M. Co�a,
10 Ibidem. Recent in urma cercetarilor de la Bucov - Ploiellti
Cultura materiald veche rom4neasc4, Ed. Acad. R.S.R., Buc., 1Q78, p. 60-66, pre
zintà ceramica cu decor incizat lucratA cu roata rapida de picior ce apare, in
proportii diferite, pe tot parcursul sec. VIII-X.
Procedeul se considera a fi transmis prin i ntermediul purtatorilor culturii Ipote�ti
Cînde�ti-Ciurelu ll i, mai departe, din ceramica provinciala romana. Astfel, se
postuleazll. transmiterea simultanll. a diverselor componente (pastll., forme, decor)
cu procedeul tehnic, ceea ce-ar reprezenta un argument in plus, solid, in filiata
autohtona a ceramicii vechi românellti din sec. VIII-XI.
Dar P. Diaconu, in SCIVA, 30, 3, 1979, p. 471-473, (in recenzia facutà lucrArii
mentionate) î�i exprimA o serie de rezerve fatâ de punctul de vedere exprimat de
M. Com�a aducind o serie de obiectii : ceramica cu decor incizat lucratâ la roata
rapidA lipse�te cu desavir11ire din a�ezarile �i necropolele contemporane din Mun
tenia (fire�te, cu exceptia celor de la Bucov), piese de metal s au ceramice ce
dateazA din sec. XII-XIII. ln acest context considera ca e posibil ca ceramlca
lucrata la roata rapidA sa apartïnA sec. X II-XIII
u Diaconu, P. in Pdcuiul lut Soare, I, p. 133.
,

.
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Decorul realizat prin inciZie este cel mai frecvent, obtinîndu-se cu
pieptenul sau cu ajutorul unui vîrf ascutit. El se prezinta sub forma
unor striuri, linii orizontale sau în val, benzi de linii orizontale, verti-
cale sau oblice etc.
: Lustruirea avea un dublu rol , de a da peretilor o mai mare consis
tenta (duritate) �i ca element decorativ. Este prezenta pe ceramica ce
nu�ie, arsa reducator.
Impresiunile se realizau cu ajutorul rotitei, ti�stiei sau unghiei.
De obicei acest decor era folosit ca auxiliar pe linga altul : incizia,
lustruirea, etc.
: ·Smaltuirea verde-masliniu este folosita in special pentru u reioare
da·1· apare �i pe alte forme (cani, oale), deseori asociatâ cu decorurile
în relief sau incizate 12.
Vopsirea 13 este specifica vaselor lucrate din huma albâ �i cuprinde
urmâtoarele . forme : urcioare, oale cu douâ tarti, borcane, ca'ltroane,
opaite. Vasul era acoperit total sau partial cu vopsea sau se trasau
linii în retea cu ajutorul unei pensule, ��. mai rar în ,solzi de pe!?te��
(semicercuri suprapuse). Vopseaua este, în general, de culoare ro�ie �i,
mai rar, cafenie, bruna sau gâlbuie.
Forme de vase. Definirea diferitelor tipuri de vase poate fi fâcutâ
dupa mai multe criterii : forma, ftJnctionulitate, dimensiuni �i accesorii.
Consideram câ, pentru definirea unor tipuri sintetice de vase, criteriul
fundamental trebuie sâ fie forma l or geometricâ, în cadrul câreia sâ
se tina cont de dimensiuni !;il accesorii.
Exemple :
- vas identic ca formâ : a) borcan
b) oal â
dacâ are toartâ(e) (accesorii),
vas i dentic ca formâ
a) oalâ
daca are peste 10 cm
�i cu o toarta :
b) ulcea - sub 1 0 cm.
Este preferabil sa folosim acest criteriu deoarece functionalitatea
unei forme este multipla în timp �i spatiu, nereprezentînd o permanenta.
Apreciem ca pentru unele forme de vase, special destinate unui
scop, putem folosi drept criteriu functionalitatea lor. Exemple : sh·ecu
râtoure (care, deocamdatâ, lipse�te în aceastâ epocâ), vas de provizii, opait.
Este de dorit sa avem un numâr nu prea mare de tipuri de vase,
în cadrul carora sa deosebim variantele, pentru a nu se crea confuzii
în �videntâ �i cercetare. Trebuie eliminate din uz pleonasmele : vas
borcan, vas-oalâ, vas-castron, etc., deoarece nu-�i au rostul cînd am
indicat precis un anumit tip de vas, acestea complicînd doar exprimarea.
Pentru aceea�i forma e necesar sa se pastreze aceea�i denumire
i ndiferen � de epoca careia ii apartine.
· .' " In continuare vom prezenta �i defini tipurile de vase locale exis
teri te in epoca feudala timpurie :
12
u

Vîlceanu, D. în Pdcuiul lui Soare, I, p. 89-108.
Diaconu, P. Op. cit., p. 85-89.
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a) borcan : vas fârâ toarte de forma tronconicâ, bitronconicâ, sau
globularâ, avind gura !;li fundul, in general, .proportionate, buza verticala
s<.lU evaznt.à, marginea rotunjitâ, plata sau fa�etata, uneori albiatâ sau
îngro�ata, gitul aproape insesizabil, umarul rotunjit, fundul plat.
variante : - borcan-tronconit.: ; bitronconic ; globular.
IJ) oala : vas cu una sau doua toarte, de dimensiuni mari sau mijlocii
(peste 10 t:m), de forma tronconicâ, bitronconicâ sau globularâ, avind
gura !;li fundul, in genera l , proportionate, buza verticala sau evazata, mar
ginea rotunjita, plata sau fatetata, gîtul dlindrului, uneori extrem de
swrt, umârul rotunjit, fundul plat. ln mod exceptional, gura poate avea
doc sau poate fi trilobatâ.
- variante : - oalâ tronconica ; bitronconicâ ; globularâ.
<..:) ulcea : vas de dimensiuni mici (sub 10 cm) cu o singurâ toartà,
de forma tronconicâ, bitronconica, sau gl obulara, avind gura !1i fundul,
în general, proporponate, buza vertica l â sau evazatâ, marginea rotun
jitâ sau fatetatâ, fundul plat.
- variante : - ulcea-tronconica ; bitronconicâ ; globulara.
d) vas de provizii : vas de capacitate cu gura relativ larga, buza
i ngro!1atâ l?i plata, uneori depâl?ind exteriorul peretului, gîtul cil indric
sau tronconic, corpul tronconic sau bitronconic, umârul rotunjit, fundul
plat sau prevazut cu u n picior.
- variante : vas de provizii : - tronconic ; bitronconic.
e) canèi : vas cu o toartâ de forma cilindrica, tronconiea sau hitron
conicâ, cu gura i nelara sau trilobata, uneori prevâzutâ cu cioc, gitul
înalt !1i cilindric, fundul plat.
- variante : cana - cilindrica ; tronconicâ ; bitronconicâ.
f) cea\çcèi : vas cu una sau doua toarte avînd gura mai largâ , decît
fundul , corpul scund, tronconic sau semisferic, cu peretii mai mult . sau
mai putin evaza�i. fundul plat sau rotunjit.
- variante : cea!1câ - semisferica ; tronconica.
g) urcior : vas cu una sau doua toarte, cu gura mica, inelara sau
tril obaüi, gîtul înalt !JlÎ cilindric, corpul globular, bitronconic sau anfo
roidal, fundul plat, uneori evazat, citeodata mai înalt, ca un picior.
- variante : urcior - bitronconic ; globular ; amforoidal.
h) castron : vas de dimensiuni mari sau mijlocii, avînd .. guru larga,
buza verticala, evazatâ sau arcuita spre interior, corpul tronconic sau
bitronconic, umarul în unghi sau rotunjit, fundul plat.
- - variante : castron - tronconic ; bitronconic.
i) strachina : vas de dimensiuni recluse, cu gura larga, peretii eva

zati , corpul scund, tronconic, bitronconic sau semisferic, umârul rotun

jit sau in unghi, buza verticalâ, evazatà sau arcuitâ spre interior, fundul
mie !;li plat.
- variante : strachina - tronconica ; bitronconica ; semisfericâ.

f) cèildare : vas cu gura largâ, buza îngro!1atâ, depâ!1ind peretele, l?i
plata, prevazuta in douâ locuri, diametrale, cu cite douâ orificii pentru
atîrnare, corpul tronconic sau semisferic, fundul convex !1i rotunjit.
- variante : câldare - tronconicâ ; bitronconicâ.
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j) opait : vas cu gura largâ, inelarâ sau prevâzutâ cu 1-3 ciocuri ,
corpul tronconic sau bitronconic, adesea prev âzut în interior cu un dis
pozitiv pentru fixarea fitilului, fund ul plat.
- variante : opait - tronconic ; .bitronconic.
Ar mai fi de mentionat aparitia unor forme de vase extrem de rar
- gâleata, cofa, tipsia, paharul, - pe care am ezitat sâ le definim ca
tipuri sintetice datoritâ numârului mie de descoperiri, mai ales frag
m e nt a re .
Desigur câ în cadrul fiecârui tip de vas pot exista diferente în t re
anumite parti componente (buzâ, rriargine, c ur bura umârului) dar aces
tea nu trebuie sâ ducâ la crearea de noi variante de vase, ci sa se men
�ioneze diferentele fatâ de tipul sintetic la descrierea lor.
Considerâm câ descrierea unui v as t rebuie sâ se facâ în urmâtoarea
ordine :
- pastâ, degresanti, angobâ, culoare ;
- tehni câ , ardere ;
- forma : gurâ, gît, umâr, corp, fund, accesorii ;
- decor - în ordinea mentionatâ anterior ;
- starea de conservare.
Apreciem câ respectarea acestei ordini, pe care o considerâm logicâ,
ar insemna un avantaj atît in descrierea cît �i in studierea ti pol ogi e i
œramicii.

Decorul

a) motive ornamentale
Pe ceramica feudalà timpurie apar urmâtoarele motive orn a men 
tale : - striuri
- linia : - orizontalâ
- ver tical â
- oblicâ
linia in val : - orizontalâ

- verticalâ
- ob l icâ

benzj.. de lin ii : - orizontale (,portative")
- verti cale
- obliœ
benzi de linii în val : - orizontale
- verti cale
- oblice

- liniij)Unctate

- benzi de ha!luri
- arcade simple sau multiple
- impresiuni !li . impunsâturi
'
decorul cu roÜta

·-

-

caneluri

- linii lustruite
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benzi de linii lustruite
retea de linii lustruite
briuri în relief
---,-- baghete !ji pastile în relief
- retea de linii cu vopsea
- benzi de linii cu vopsea.
Dintre motivele ornamentale incizate numai striurile, benzile de
l i n i i în val, ,portativele" , linia în val !ji decorul cu rotiia pot apârea
singure in ornamentica vaselor.
Striurile sint motivul cel mai des întilnit acoperind, de obicei,
mrpul vasului de pe umâr pînâ aproape de fund. Uneori sînt îngrijit
executa te, echidistante Iii egale, alteori râzlete !ji de mârimi di verse.
Benzile de linii in val reprezintâ un alt motiv deseori prezent, cu
pante abrupte sau mai domoale. Uneori benzile se ating fornûnd a11a
numitul decor ,în ochi" . Destul de rar se întilnesc numai caneluri, de
obicei pe umâr !ji mai late.
Decorul executat cu roti�, poate apare singur, dar este rareori in
tîlnit. De asemenea, decorul realizat prin vopsire sau smâltuire poate
fi singur. . Celelalte motive incizate apar numai in combinatii sau ca ·
accesorii la motivele principale. ,Franjurii" apar, de obicei, la baza gîtu
lui Iii pe umâr, în asociatie cu striw-ile. Impresiunile sint prezente pe
gît sau, mai rar, pe buza vaselor. Decorul prin lustruire apare, in cele
mai multe cazuri, reprezentat printr-un singur motiv. De asemenea !JÏ
motivele realizate prin vopsea apar, de obicei, singure.
b)

compozitii decorative

Se intîlnesc urmâtoarele compozitii decorative :
- orizontale
- striuri cu linii in val
- verticale
- oblice
striw·i cu benzi de linii in val :
- orizontale
- verticale
- oblice
- striuri cu ,.franjuri"
- striuri cu împunsâturi
- linii in val cu linii orizontale
- striuri cu 11iruri de crestâturi !iÏ arcade
- striuri !ji decorul cu rotita
- striuri cu ha!iW"i
- alternante de benzi de linii în val cu benzi orizontale,
asociate cu impresiuni pe gitul vasului
- · striuri cu linii lustruite
- linii lustruite cu dungi in relief 11i caneluri
- decor in relief cu incizii
- vopsea cu llnii lustruite
- retea de linii cu cerculete la intersectii.

citeodatâ
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Cele mai des intîlnite compoziW decorative sint :
- striuri �i benzi de linii in val, fie ca benzile · sint a�ezate in
partea superioarâ a striurilor, fie peste ele ;
- benzi de linii in val alternînd cu benzi de linii orizontale sau
di spuse pe zone distincte, benzile in val fiind a�ezate in partea superioara;
- strimi avind pe umarul vasului grupuri de ha�uri.
Impresiun ile apar, de obicei, pe gîtul vasului �i in majoritatea cazu
rilor asociate cu striurile.

Corelèiri - tipuri sintetice
· S e pot observa une le rela�ii intre pas ta, ardere, degresàn�ii intrebuin
t a �i !li intre forma !ii decorul vaselor.
.
Argila nisipoasa sau alburie se aso c iazâ in general, cu o serie de
degresan�i (nisip, pietricele, cioburi �i scoici pisate, concretl uni de cal
ear) � i cu arderea oxidanta. Fm· mele principale sint : borcanele, castroa
nele, strachinile �i opai�ele.
Decorul este realizat, in cvasitotalitate, prin incizie, !ii consta din :
striuri, linii orizontale sau in val, benzi de linii orizontale, oblice sau
verticale, h,a�uri, e tc . ).
Pasta fina !ii, in general, fata degresanti, se asociazâ cu arderea
reducatoare �i decorul realizat prin lustruire, constind din linii !ii linii
in re�ea, uneori asociat cu incizii. Pasta vine�ie este specificâ vaselor
smaltuite verde-oliv, fara angoba, direct pe pasta.
Formele principale sint : urcioarele, oalele, canile, iar decorul este
fie incizat, fie, mai ales, in relief, deseori asociate.
Ceramica din huma alba este specifica decorului c u vopsea iar
formele principale sint : urcioarele, oalele cu doua tarti tubulare, opai
tele ,cu ferestre" . Uneori vasele sint arse inoxidant iar decorul cons ta
din linii orizontale, dese , i ncizate sali verticale, lustruite.
Caldârile sint modelate din pasta vinetie, mai rar alburie sau alba,
avind degresanti (granule de cuart, pietricele, concretiuni de calcar sau
cochilii pisate). Ceramica lucrata cu mina este, in majoritate, din pa'5ta
cu cioburi pisate !ii, mai rar, din pastâ cu nisip �i microprundi�uri. Sint
lucrate mai neglijent, arse incompl�t !li neuniform, probabil in cup
toare simple din locuinte. Formele principale sint : borcanele, castroa
nele tronconice !ii tipsiile. Oecorul constâ din alveole sau crestàturi pe
marginea buzelor !ii, mai rar, linia in val sau grupuri de impunsâturi.

Exista anumite rela�ii intre forma vaselor, par�ile lor componente
!ii între. eleinentele decorative !ii frecven�a lor. Astfel, buza vaselor este
foarte rar decoratâ !ii numai cu impresiuni sau cu cite o Unie in val
incizata. Gitul este rareori ornamentat cu impcesiuni !li, cîteodatâ, cu
lin ii in val. U marul este zona de pe care incepe, de obicei, decorarea
vasului. Corpul este zona ornamentata cu predilectie �i pe care se gâ
sesc toate elementele !ii toate combina�iile decorative. In general zona
de linga fund nu este decorata. Fundul nu este decorat. Pe el se aplicâ
doar semnele in relief.
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Semnele in relief
Semnele in relief apar numai pe borcanele lucrate la roata de mi na 14
�i sint specifiee ceramicii nisipoase cu decor incizat, aparind mai rar
�i pe ceramica cenu�ie cu decor lustruit. Vasele erau desprinse cu
ajutorul unui beti�or. Pentl,"u a facilita aceastâ operatiune pe roatâ se
presâra nisip fin sau cenu�â. Deoarece vasele model ate pe roata rapida
de picior erau desprinse cu ajutorul sforii sau cutitului semnele n u
puteau f i i mprimate p e fundul vasului. Avîn.d î n ved.ere med.iul de con
structie al rotii lucràtoare semnele pot sâ aparâ nwnai pe anumit-e tipuri15
cînd fusul se aflâ înfipt in roata lucrâtoare, cînd se aflâ suprainâltat
fatâ de nivelul ei sau cînd acesta este acoperit cu o plâcutâ planâ sau
convexâ
ln privinta modului în care se realizau exista doua posibilitâti : se
imprimau cu ajutorul unei �tampile mobile, dupâ m odelare sau in timpul
procesului . de modelare, semnel e fiind sâpate pe discul sau pe plâcutele
de pe roata lucrâtoare. Apreciem ca realâ doar a doua ipotezâ 16.
Toate semnele in relier apar numai pe vasele lucrate la roatâ de
mînâ �i sint bine centrate. Dacâ s-ar aplica dupa modelare ar exista
pericolul deformârii lor. S-a constatat câ semnele in relief erau realizate
mai ales prin crestarea lor pe ni�te plàcute care se ata�u pe vasele
modelate pe asemenea tip de roatâ 17• Realizarea lor implica totu!ii mai
multâ atentie �i îndenûnare, deci !ii riscul unor rebuturi.
Tehnka de modelare a ceramicii de ,tip Dridu", la roata de mi:q.â,
este mo�tenitâ de la romani fiind cert documentatâ pentru sec. V-VI
in Pannonia l'ii Noricum 18, unde întilnim vase l'itampilate. Deci !ii obi
ceiul !itampilârii vaselor este de origine romana.
Semnificatia semnelor în relief a constituit subiectul multor dis
cutii 19, avansîndu-se diferite opinii, fârâ a se ajunge la un consens
unanim. Privitor la semnificatia lor s-au exprimat urmâtoarele ipoteze :
- sint simple ornamente, sint mârci de olar, au o semnificatie m agico 
religioasâ, sint semne de familie, neam, trib (blazoane, tamgale).
Opinia ca semnele în relief ar fi simple ornamente este greu de
acceptat, tinînd cont de locul unde erau aplicate, de faptul ca adeseori
abia se pot deslu!ii, de varietatea !ii caracterul lo,r (uneori si nt lltere,
figuri geometrice complexe etc.).
Unele semne 20, crucea gamatâ (simbolizind focul), crucea in cere
(reprezentind soarele), sint legate de activitatea olarilor, in care inter
venea focul, iar unele figuri geometrice (pentagrama, steaua cu 6 col'" Com!')U, M. Op. cit., p. 298.
Ibidem, p. 296.
16 Diaconu, P. Op. cit., p. 132.
17 Com�a. M. Op. cit., p. 292-294.
Cultura materûll4 veche rom4tR Diaconu, P. Op. cit., p. 128 ; Com�a M.
neascti in Transilvania in sec. VII-VIII, p. 97.
19 Diaconu, P., in Capidava, 1, p. 131-136 ; Com�a M.
in SClV X II 2
1961, p. 298-302 ; idem, in Dinogefia, 1, Ed. Acad. R.S.R., Buc., 1967, p. 2os-i2o :
Zaharia, E.
Sapaturile de la DTidu p. 90-93.
20 Com�a. M., în Op. cit., p. 206.
15

-

-

-
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turi, triunghiul inscris în cere, etc.), pot avea �i o seronificatie magicâ.
fie preluatâ din epocile anterioare, fie primitâ acum.
ln privinta crucii, ca seron al cre�tinismului, nu existâ o certitu
dine. E adevârat câ acest seron apare încâ din neolitic 21 pe unele vase,
dar extrem de rar �i reprezintâ un simplu accident în simbolistica cera
mciii. ln aceastâ perioadâ însâ, crucea, în diversele sale ipostaze este un
element de bazâ în !itaropilare. Prezenta ei ar putea fi legatâ de desti
natia vaselor.
Folosirea senmelor în relief ca tamgale �i embleme este postulatâ
pen tru statu! kievean �i pentru priroul tarat bulgar 22, lipsind studii
de amânunt pentru tara noastrâ.
Mult mai probabilâ ni se pare ipotem ca semnele in relief ar repre
zenta însemne de roe�ter 2:.1. Se !itie câ ele apar in momentul cînd olàrit.ul
devine me�te�ug, ie�ind aproape total, din cadrul ocupatiilor casnice �i
dispar odatâ cu generalizarea rotii rapide de picior, care nu mai permi 
tea executarea lor. Opinia c â ele ar reprezenta o siroplâ modâ i n evol utia
olàritului ni se pare nefondatâ. Proportia vaselor l'jtampilate este foarte
variabilâ in necropole l'ji a�zàri, mergînd de la circa 50% la Dinogetia 24,
la 3-4% la Pâcuiul lui Soare :w, sau chiar numai la citeva exemplare
(Basarabi 26, Sihleanu 27, etc.).
In aceastâ situatie se pun cîteva întrebâri : De ce nu se �tampileazâ
toate vasele ? Erau atitia olari cite tipuri de mârci avem '! Dupa cum
mentionam mai înainte, realizarea mârcilor de olar necesitâ o atentie �i
o îndemnare mai mare. Este posibil sâ nu fi fost necesarâ �tampilarea
tuturora, ci numai a unor exemplare dintr-un lot, fie pentru a le dis
tinge într-un cuptor comun dupâ ardere fie, mai ales, pentru a constitui
un fel de certificat de garantie in cazul vînzârii 2H.
Astfel, s-ar explica �i faptul câ in rnarile ora�e - cetâti din Dobro
gea, �i în necropolele l'ii al'iezârile din apropiere numârul vaselor �tarnpi
late este mult mai mare decît în al?ezârile l'ii necropole din restul târii,
unde neexistind o concurentâ prea mare nu era nevoie de uh procent
mare de l'itampile.
Pinâ în prezent nu s-a putut stabili existenta unor grupe de semne
specifiee în anumite �ezâri sau necropole. Putem afirma dow: câ în
ora�le - cetâti din Dobrogea semnele în relief apar deseori sub forma
unor litere, consecintâ a cunoal'iterii pe scarâ mai largâ a scrisului.
Deseori interpretarea semnelor în relief este dificilâ l'ii contradic
torie datoritâ modului în care pot fi privite.
SCIV, V, 1-2, 1954, p. 59, fig. 8.
22 Com�a, M., SCIV, XII, 2, 1961, p. 299.
23 Diaconu, P., in Op. cit., p. 224-225.
2-1 Com�a, M., in Din<Jgefia, I, p. 205-206.
2s Diaconu, P., in Op. cit., I, p. 135.
2t Barnea, 1., SCIV, XIII, 2, 1962, p. 355.
27 Sirbu, V., Semnele in relief de pe cerBmica feudald. timpurie descoperitd.
in jud. Brd.Ua, în Studii Ji comunicdri, FoC$&ni, 1979, p. 35-39.
28 Diaconu, P., Op. cit., p. 135.
21
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Unii cercetâtori considera cercul cu doua diametre perpendiculare
d rept cere avînd înscrisa o cruce 29 pe cînd altii o roatâ cu patru spi�e ao.

Concluzii
Vasele ceramice au jucat un rol important în viata comunitâtïlor

\· echi, atît în pregatirea hranei cît !?i ca recipiente pentru pâstrarea !?Ï

transportul lichidelor sau altor produse. Nevoile tot mai mari !?i mai
di \·erse ale popula�iei au impulsionat perfectionarea metodelor !?i tehni
d l or de modelare !?Ï crearea unor noi tipuri de vase. Astfel au apârut
me�teri !?i ateliere de olârie care sâ satisfaca cerin�ele populatiei.
Totodata, vasele ceramice au constituit un mijloc prin care me!?tcrii
olari Î!?i puteau exprima gustul !?i dragostea pentru frumos, realizind
forme !?i elemente decorative deosebite. De�i ceramica acestei perioade
nu se remarcâ prin piese de valoare artisticâ exceptionalâ, in ceea ce
prive�te forma �i ornamentica, trebuie sâ mentionâm existenta aproape

a

tuturor formelor de recipiente de necesitate practicâ cit �i strâdania

de a le face plâcute privirii prin tehnici, forme lii motive ornamentale
relativ diverse.
Inca de la inceput trebuie sâ remarcâm caracterul unitar al cera
micii din sec. VIII-XI e.n. - prin pastâ, tehnicâ, forme �i decor -.
desigur cu unele diferentieri zonale �i in timp ca urmare a disparitiei
sau apari�iei unor elemente. De altfel, procesul de creare a unui tip
ceramic nu trebuie sâ-1 cons!derâm intotdeauna ·consecinta unor trans
formari lente �i evolutive dintr-unul anterior, ci, deseori, este rezultatul
unor acumulâri cantitative ce se dezvoltâ într-o nouâ calitate. In cadrul
acestui proces unele elemente dispar iar altele se modificâ esentiaJ 31.
Ceramica caracteristica !?i majoritara a acestei perioade este ceramlca
nisipoasâ cu decor incizat, deseori asociatâ cu ceramica cenuliie, iar pen
tru zona Dunârii de Jos existenta !'ji a celorlalte categorii : smaltuite Iii
din humâ alba decoratâ cu vopsea, dar in proportii mult mai reduse.
Asupra originii Iii evolutiei tuturor acestor categorii ceramice s-au
emis diferite teorii, unele diametrale, Iii s-au tras diverse concluzii la
baza

cârora nu intotdeauna au stat argumente de

naturâ

�tiintificâ.

Ceramica de ,tip Dridu" nu este o creatie a triburilor bulgare 32,
adusâ din aria Saltovo-Maiatk,
cele mai

vechi complexe

deoarece dovezi hotâritoare se

Saltovo-Maiatk

dateazâ . de

la

opun :

mijlocul

sec.

VIII e.n. iar bulgarii plecaserâ de aici la mijlocul sec. VII, iar cerdmica
este o creatie a unei populatii sedentare lii nu a unor triburi nomade
!?i ll'âzboinice.
29
2o
31

32

Zaharia E., Op. cit., p. 91.
Diaconu, P., in Capidava, 1, p. 219.
Idem, in Pacuiul lut Soare, 1, p. 127.
Ibidem, p. 125.
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Nici atribuirea genezei !?i producerii ei numai elementelor gotice
tirzii din Dobrogea nu corespunde cu realitatea etnicâ !?i râspindirea
acestei ceramid in spatiul carpato-<l.anubiuno-pontic 33.
Slavii nu cuno!?teau roata olarului in sec. VI- V I I e.n. iar reper
toriul formelor lor era destul de sârac pentru a le atribui crearea
ceramicii de ,tip Dridu" 3".
Majoritatea cercetârilor mai noi argumenteuzâ !?i demonstreazâ ori
ginea localâ a ceramicii acestei epoci, atribuind-o populatiei vechi româ
ne�ti :J:>. Ea este rezultatul unei evolutii îndelungate a cârui punct de
plecare este lumea dacicâ !?i daco-romanâ �i a permanentelor legaturi
cu lumea romano-bizantinâ. Populatia autohtonâ dispunea de cuno�ti nte
avansate !?i vechi traditii in domeniul ceramicii.
Ceramica l ucratâ cu mina are o dublâ origine : 36 pe de o parte
este o ultimâ prelungire a ceramicii geto-dacice lucratâ cu mina iar, pe
de altà parte, ea se datoreazâ populatiei slave care a adus-o in migTatia
ei spre sud.
Ceramica cenu!?ie sau gâlbui-ro�ieticà este consideratâ fie o mo�te
nire a civilizatiei daco-romane 37 transmisâ peste veacuri !?i reactualizata
în sec. VIII, fie cà a fost creatâ in Caucaz :kl !?i adusâ aici prin interme
diul unor popoare nomade ce au vehiculat-o in sec. VII-X.
Dezvoltarea relativ unitarà a ceramicii in spatiul românesc in sec.
V I I I-XI se datore�te existentei aici a unui etnic comun !?i ca o conse
cintà a permanentelor legàturi cu lumea romano-bizantinâ.

Populatia autohtonâ a cunoscut permanent ceramica lucratâ la roata
alàturi de cea lucratà cu mina, !?i un repertori u mai bogat de
forme.
Introducerea modelarii ceram1cu cu roata de mma m spatiul dintre
Dunàre !?i Carpati s-a petrecut în sec. VII - inceputul sec. VII I ca apoi
procedeul sâ se generalizeze spre sfir!?itul sec. VIII 39. Roata de mina a
fost preluatâ în zona Dunârii de Jos din lumea romano-bizantina, in
care un rol trebuie sâ fi j ucat !?i transfugii sau prizonierii din i mperiu
ajun!?i la nordul Dunârii 40.
:�1 Ibidem, p. 126-127 ; Nu sint dovedite elemente gotice tirzii in toatâ al'ia
de formare a acestei ceramici (Moldova, Muntenia, sud-estul Transilvaniei).
:!4 Teodor, D. Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI, Ed. Junimea, la!;!i,
1978, p. 130-- 1 34.
J5 Nestor, 1., Contributions archéologiques au problémè des Proto-Roumains,
La civilisation Dridu, in Dacia N. S., I I, 1958, p. 371 �i urmât. ; Idem, in Istoria
poporului român, Ed. St., Buc., 1970, p. 107-11 3 ; Teodor, D. - Op. cit., p. 139-143 ;
Com�a, M. - Cultura materialèi veche româneascèi, p. 1 1 5 ; Zaharia, E. - Popu
latia româneascèi în Transilvania in secolele VII-VIII, p. 100-105 ; idem, Sdpd
turile de la Dridu, p. 135-149.
J6 Com�a, M . Op. cit., p.
1 1 5 ; Zaharia, E., Op. cit., p. 88-89. Mentionam
ca ceramica modelata cu mina nu este specifieS. zonei �i perioadei de care ne
ocupâm. Ea apare in zone mai periferice �i, in general, in epoca anterioara.
37 Teodor, D., Op. cit., p. 80-85.
38 Com�a. M., Op. cit., p. 103-104.
:J9 Ibidem, p. 99 ; Diaconu, P., - Op. cit., p. 128-129.
too Com�a, M., Op. cit., p. 99-100.
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Ceramica din huma alba decoratâ cu vopsea H apare destul de rar
în sec. IX ca apoi în sec. X-XI sâ devina o componentâ obligatorie
a ceramicii ,tip
Dridu" din Dobrogea �i zonele învecinate. Ea este o
mo11tenire l ocal â, din ceramica romano-bizantinâ din sec. VI unde î nti l-
nim vase din humâ albâ cu vopsea. Aceastâ specie de ceramicâ este pro
dusul unor ateliere locale, deoareœ nicâriei in Europa nu gâsim aceastâ
spede de cerarn icâ cu trâsàturile specifiee zonei Dunârii de Jos.
Ceramica smâltuitâ verde-ol iv �2 este destul de rarâ pinâ la s fîr!jitul
�ec. X, udicà pînâ la recucerirea Dobrogei de câtre Bimnt. Ea est�. cu
foal'te rare exceptH, produsâ in Dobrogea �i este o creatie a lumii ro
ma no-bizantine.
In privinta ceramicii lucrate cu mina nu putem vorbi de ateliere
�i centre de olâl'ie deoarece ea apare in proportii recluse �i esté rezul
tatul unor îndeletniciri casnice. Pentru ceramica lucretâ cu roata pre
zenta unor ateliere de olârie este documentatâ pentru marile cetâti
bizantine din Dobrogea (Capidava 43, Dinogetia �4) cit �i pentru unele
a�ezâri din Cîmpia Munteanâ - Dridu 45, Bucov 46).
Desigur cà aceste importante centre satisfâceau �i necesitâtile comu
nitâti lor rurale din j ur. De altfel, !ji caracterul uniform al tehnicii for
melor !;li ornamenticii inclina spre existenta unui numâr relativ redus
d e centJ·e de productie.
Cel putin pen tru ceramica din huma alba cu vopsea 47 �i ceramica
smâltuitâ 6R, caracteristice pentru Dobrogea, existenta doar a citorva
centre pare un bun cî!?tig.
Ceramica acestei epoci este creatia populatiei romanice �i româ
ne!?ti in care s-au topit di versele influente exercitate de popoarele
migratoare. In sprijinul acestui fapt vin componentele ceramice - pasta;
tehnica, fm·mele, decorul - mo�tenite clin ceramica provincialâ romana
sau dacicâ.
Aceste elemente predominante - romanice

nu puteau proveni

decit de la o populatie sedentarâ care a cunoscut, mentinut !;>i î m bogâtit

<lceste tt·aditii , populatia romanicâ �i româneascâ clin
dan ubi a no-pon tic.

spatiul carpato

De!;>i metodologic ceramica - cind este produsul unor ateliere !ji
devine mm·fa - se considera a reflecta în primul rind etnicitatea
me!j>terului olar - producâtor !ji apoi pe cea a cumpârâtorilor �9• avind
in vedere trâsâturile tipologice ale acestei ceramici �i realitâtile istorice
din spatiul mentionat apreciem câ populatia româqeascâ este creatoarea
�i purtâtoarea, in principal, a acestei ceramici.
t, t

Diaconu, P., Op. cit., p. 85-88.
Vîlceanu, D., Op. cit., p. 89-107.
t,:l Florescu, R., în Capidava, 1, p. 1 53-2 1 1 .
"" Com�a. M., î n Dinoaetia, 1 , p . 123- 133.
r,:; Zaharia, E., Op. cit., p. 56-57.
,,r; Cotn�a. M., Cultura materiald veche romdne ascd, p. 55.
t,7 Diaconu, P., Op. cft., p. 88.
"8 Vîlceanu, D., Op. cit., p . 105.
'•9 Diaconu, P., Op. cit., p. 125.
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Mai ales câ i zvoarele scrise mentioneazà pentru aceastà epocà - pe
romàni in spatiul ce corespunde, în linii generale, cu râ s pî ndirea acestei
ceramici.
In acest context Dobrogea a avut o situa tie pri \" i l egiutâ : ea a fost
mult timp parte integrantà a celor doua imperii - roman �i bizantin iar existenta unor ora!?e-�etàti a creat aid o ci vilizatie de tip urban.
Unele popoare migratoare, indeosebi sl a vi i au i mbogatit registrul
ceramicii locale cu noi forme !?i elemente decorative cc s-au integrat in eu.
In a doua j umâtate a mileniului I istoria popm ului nostru se des 
fâ!?oarâ in ca drul a doua perioade culturale : a) perioada rom an icâ (sec.
V-VII) !?i b) perioada veche romàneascâ (s ec. VIII-XI) 50). Apreciem
câ folosirea acestei terminologii - pentru acea s t â epocâ - c ores pu n de
cu reali tatea istoricâ existentâ in spat iul carpato-danubiano-pontic �i
permite o departajare dè popula tiile cu fonduri culturale arhaice care
au migrat in acest spatiu.
·

Existen1;a a peste 20 de ,culturi", , f aci e s u r i" !?i ,aspecte" pentru
mileniul I 51 - f1Î p erm a nenta tendintâ de cre!?tere - creazil o i m presie
eronatâ despre reali tatea etnicâ !?i istoricâ a acestei epoci, mai ales câ
deseori noile denumiri se b azeazâ exclw;iv pe obs e rvatii asupra ceramicii 52.
·
De multe ori asemenea concluzii pot fi eronate, fie datoritâ persis
tentei, chiar secole, a unor forme cerumice, fie v ari e tâti dintr-o anumitii
zonà geograficà, citeodatâ �i din cauza prezentei sau influentelor u n or
elemente strâine.

Astfel, · in ciuda tuturor vicisitudinilor, populatiu romanicâ �i romà
neascà din spatiul carpato-danubiano-pontic a reu!?it sâ-�i creeze, �i sâ-�i
pâstreze ,

o . culturâ materialâ f1Ï s piritualâ

migratoare cu care a intrat in contact .
*

*

proprie, superioarà popoarelor

*

Consideràm cà formarea !?Ï i mpu nerea unui tezaur de termeni uni

tari pentru d iversele categorii de piese arheologice cunstituie o necesi
tate pentru cercetarea arheologicâ din tara noastrâ. Aceasta pentru a
se evita confuziile pr ' n folosirea un or ter meni hibrizi, confu zi, inadecvati,

clt f1Î a pleonasmelor.

Mai ales cà nu. î n totdea una se publicâ fotografii l e sau desenele
pieselor. Deseori pentru aceea!?i forma de vas diver�i cercetàtori folosesc
termeni diferiP,.
50

mand

Diaconu, Gh., Despre denumirea �i cronologia unor culturt din Dacta ro
�i regiunile extracarpatice in mileniul 1 e.n., in SCIVA, 30, 4, 1979,

p. 547-553.

61 Ibtdem, p. 547.
52 �;ji astàzi existâ deosebirl tipologice evidente între olàrla popularii. d�n

di

verse centre - zona Sibiului, Varna, Marginea, Horezu, Oboga, etc., de�t este
vorba de acela�i popor �i aceea�i epocà.
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In domcniul evidentei terminologia unitarâ este vitalâ pentru inma
�uzinurea �i regiis ire a purtâtorilor de info rm atii prin sisteme automati
zate, preconi zate a se introduce în viitorul apropiut.
Speriim ca e fo rt u l depus de noi '-'U con..,titui E' un pas !?i totodata un
i m bold in ace astâ directie.
In i lustratie propunem cîtevu modele de fi�e pentru stabilit-ea unei
ll'rminologii unitare a citorva din pro b l e m e l e a bo rd a t e
.

NOTA
Constituirea un ui tezaur u nitar de te rm e n i pentru ceramicii a fost
tema un or lucrâri de a tes tare pen tru muzeografii arheologi sub condu

,·erea prof. Radu Florescu, câruia ii multumim pentru îndrumarile primite.
:>Joi nc-;1111 ocupat de peri oa d a pe care o tratiim.
Mu ltum im prof. Petre Diaconu pentru observatiile pertinente fâc u te
la finalizarea lucrarii.
De asemenea, m u ltu m i m lui Dr. Nicolae Ha rtuch e !li lu i Anastasiu
�' l orian, d irec to rul Muzeului Bràilei, pentru ca ne-au pus la dispozitie
rnaterialul din judetul Brâila.
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VOCABULAR CONTROLAT COMPLEMENTAR
a.

termeni neacceptati :

agregate :

termen inadecvat pentru desemnarea unor
degresanti : nisip, pietricele, etc. ;

vas - borcan

=

�= = �=!�ron etc

- oala - boroan :

- urnâ

•

- vas - urnâ
- vas - ofrandâ
- vas - pepene
-- vas - ovoïdal
- vas - piriform
- tigaie :
- rasfrîntâ

in

)

pleonasme, deoarece se desemneazi'i precis
un tip ceramic ;

J

}

l

exterior

termen hibrid �i confuz ; reprezinta doua
forme de vase ;
- exprimâri incomplete ;
forma de vas ;

nu

se

precizeazà

- termen impropriu ; credem ca folosirea for
mei lor geometrice este mai potrivitâ, �i deci
exprimârile de borcan bitronconic (pentru
primele dol1a) �i borcan tronconic (pentru
a treia) ;
- termenul de tips i e exprima mai bine forma
�i functionalitatea acestei forme ceramice ;
-

pleonasm ;

termenul

,râsfrîntâ"

implicâ

aceasta realitate ;
- roatâ de genunchi - este tot roatâ de picior ; eventual ,roatfi de
picior pusâ in mi�care cu genunchiul" ;

- proportionale - termen impropriu pentru a exprima o cvasiegali t ate
de dimensiuni (ex. între gurâ �i fund). Ter
menu! exprima un raport de proporti i �i nu
realitatea pe care vrem s-o definim. Ter
menu! de ,proportionalitate"
raport echilibrat.
b.

exprima

un

termeni propu� :

pastâ -

termen

folosit

numai

pentru

argila

sau

huma

nearsa ;

- ceramkâ - termen ce designeazâ pasta dupa ardere.
- i ngredienti - compu�ii existenti in însâ�i compozitia pastei ;
- degresanti - compu�ii adâugati pastei pentru a-i da anumite calitâti ;
- microprundi�uri - categorie de degresanti cuprinzînd nisipul cu bobul mare, pietricelele, rocile pisate, etc. ;
- angobà-nu slip - pelicula de lut aplicatâ vasului înainte de ardere
pentru a-i crea i mpermeabilitate �i pentru executarea decorului ;
- suprafatà netedâ - nu lisà, termenul neted ni se pare mai potrivit ;

.

-
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-- ceramicâ romanicâ - pentru ceramica autohtonâ din sec V-VII
folosi,rea acestui concept ar indica trei trâsâturi esentiale, este mode
lata de populatia autohtonâ romanicâ, principalele ei caracteristici
sint romane provinciale �i deosebirile fatâ de ceramica produsâ de
populatiile migratoare.
Astfel, pentru ceramica diverselor ,culturi(( existente · s-ar putea
folosi terminologia : ,ceramicâ romanicâ de tip . . u
ceramica veche româneascâ - pentru sec. VIII-XI - folosirea aces
tui concept ni se pare mai potrivit atit prin prismu caracteristicilor
ceramicii �i a realitatilor arheologice, cît �i a faptului câ izvoarele
scrise contemporane ii mentioneazâ pe români in zona ce corespunde,
in linii generale, cu raspindirea acestei ceramici ;
buza plata - nu dreaptâ, pentru a desemna orizontalitatea huzei ;
buzâ verticalâ - nu dreaptâ - pentru a desemna verticalitatea buzei ;
corp - nu pintece pentru desemnarea partii cuprinse intre gît �i
fund ;
zona diametrului maxim - nu zona de maxima rotunj ime, pentru
desemnarea circumferintei maxime ;

.

-

fund plat
- borcan - urna
- castron
urnii etc.

·-

borcan

o frandâ

castron --.-- ofranda

-

(
J

nu drept, pentru a désemna orizontalitatea
fundului ;
cînd vasul a fast folosit drept urna ; primul
termen termen trebuie sâ precizeze forma
de vas iar al doilea functionalitatea, care
poate fi premeditatâ sau intimplatoare ;
pentru a exprima aceasta realitate arheo
logicâ ;
primul termen trebuie sa precizeze forma
de vas iar al doilea functionalitatea, care
poate fi premeditata sau intîmplâtoare ;

semne in relief
pentru semnele in relief de pe fundul vaselor
deoarece pot avea diverse semnificatii : marci de olar, semne magice,
blazoane, etc. ;
decor prin incizii - nu cu incizii ; incizia reprezinta o tehnicâ ; for
mele in carre apare (linia, valul, etc.) sint · motive ornamentale ;

-

-

decor in relief
nu plastic
pentru decorul in relief, (aplicat) ter
menu! de ,decor plastic" include toate categoriile de decor (incizat,
plat �i in relief).
·

RÉSUMÉ
Par l'étude .,Considérations sur la typologie et la terminologie de la céra
mique locale des IX-XI-e siècles - la zone du Bas-Danube" l'auteur propose
à tous les spécialistes l'emploi d'une terminologie unitaire.
L'emploi d'un lanquage adéquat et u nitaire par tous les spécialistes serait
une contribution importante dans la recherche, la classification, la clarification
et la mise en valeur de tous les aspects que relève l'etude de cette période.
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Aussi est-il nécessaire qu'on exclue des études de spécialité tous les termes
hybrides, confus, inadéquats, ainsi que les pléonasmes.
Afin de désigner les aspects et les composantes de la céramique de cette
periode : la pâte, le modelage, le combustion, les formes, le decor, les signes en
relief - l'auteur propose et definit toute nue série de termes. En vue d'établir
les differents types synthetiques de vases, l'auteur considère comme critère fonda
mental leur forme géométrique mais, il faut aussi en tenir compte des dimensions
et des accessoires.
Il est nécessaire aussi de garder la même dénomination, pour la même forme
n'importe l'époque à laquelle elle appartient.
On mentionne les motifes et les compositions décoratifs qui apparaissent sur
la céramique de cette période, ainsi que les liaisons qui existent entre la pâte
et le cuisson, la forme et le décor des vases.
L'auteur se montre d'acord aves les chercheurs qui considerent que cette
céramique est une création de la population autochtone, et ses principaux porteurs
sont les roumains.
A l'aide de cette thése viennent aussi les diverses composantes de cette céra
mique - les f01·mes, la technique, le décor.
Le développement, relativement unitaire de la céramique dans l'espace car
pato-danubien - pontique aux VIll-e - XI-e siecles est dû à l'existence d'un élé
ment ethnique commun - la population roumaine - et comme une conéquence
des liaisons permanentes avec le monde mmano-byzanti n.
Ainsi, malgré toutes les vicissitudes, la population roumaine a réussi à créer,
et à conserver, une culture matérielle propre supérieure à celle des populations
nomades avec lesquelles elle est enh·ée en contact.
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TEZAURUL MEDIEVAL DE MONEDE �1 PODOABE
DESCOPERIT LA CINDE�TI - VRANCEA
VICTOR BOBI

In �irul numeroasclor descoperiri arheo l ogice apartiiûn d epocii feu
dal e 1, id en ti f icate pe teritoriul judetului Vrancea, se inscrie �i tezaurul
de o biec te de podoabâ �i monede din secolele XV-XVI, descoperite in
luna aprilie 1972 la Cînde�ti :1, in punctul , Dom neasca " , cu ocazia desfun
d â rii terenului pentru plan tarea vitei de vie. E<>te al treilea tezaur de
acest fel descoperit pinà in prezent pe teritoriul jud et ului nostru. Primul
t eza ur de monede �i obie c te de podoabâ a fast descoperit in anul 1916,
la Tife�ti 3, i ar al doilea in anul 1956 l a Olteni "· Locul descoperirii se
aflâ situat in va tra satului Cind e� ti, la cca 1 km de �oseaua Dumbrâ
v e n i-Bor de�ti, la 3 km de � oseaua nationalâ Foc!jéini-Bucure�ti �i la
sud de rîul Rimna (fig. 1).
Din i nfo rmati ile primite de la cei care au gâsit tezaurul, reiese câ
piesele au fast descoperite într-un singur loc la cca 0,50 rn adincime,
1 N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita, M. Zaharia., A�ezBri din Moldova de
la paleolitic pinâ in secolul XVII, Bucurqti, Ed. Academiei R.S.R., pp. 392, 358,
:J59, 367.
� Statiunea arheologicâ de la Cind�ti se afla in extremitatea nord-vestica
a satului Cinde�ti, comuna Dumbraveni. Este o a�ezare complexa constituita din
tr-un nucleu central - ,Cetatuia" - cu douà niveluri de locuire, primul din epoca
bronzului, suprapus de altul geto-dacic - �i �ezàrl ce graviteazii. in jurul ei.
De asemenea �i necropola adiacentà lor, apartlnind epocii bronzului - cultura
Monteoru, care este situatii la circa 300 m de Cetii.tuie, in punctul numit ,Coasta
Banului" , unde pinii. in anul 1979 au fost cercetate 700 morminte de inhumatie ��
lncineratie. Tot in punctul ,Coasta Banului" au mai fost identificate urme de
locuire apartinind culturii ,Noua" din prima �i a doua epocâ a fierului, culturii
carpice, epocii migratiei, culturii prefeudale 111 feudale. Cercetirile arheologice au
fast incepute in anul 1962 � continuate pinà in 1969 pe cetàtuie de u n colectiv
format din M. Florescu de la Institutele de Arheologie Ia�i. Gh. Constantinescu,
Victor Nàmolo�anu �i A. Itc� de la Muzeul judetean Vrancea. lncepind din 1970
�i pinâ in prezent la sipâturile efectuate in necropolà - punctul Coasta Banului,
din partea Muzeului judetean Vrancea a participat Victor Bobi.
3 C. Moisil., Monede �� podoabe de la sfir�itul veacului al XV-lea, tezaurul
de la Tife�ti judetul Putna - B.N.S.R., XIII, 27, 1916, p. 12.
4 N.
Constantinescu �i Gh. Untaru., Podoabe feudale descoperite la Olteni
(R. Foc11ani) SCIV, 2, 1959, p. 499.
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probabil înfâ!?urute într-un material textil, deoarece nu s-a observat
urmele vreunui vas.
Cercetînd prin sondare locul descoperirii, au mai fost identificate
cinci monede !?i !?apte butoni. De asemenea, au fost sesizate !?Ï urmele
unor râdâcini de c-opac (nue), probabil reperul posesorului pentru a putea
recupera tezaurul ascuns.
Lotul obiectelor de podoa' !?i monede de la Cînde!?ti se compune
din 8 cercei, 50 de butoni, 3 inele (din cure unul nu a putut fi recuperat),
trei uplice !?i 31 monede. Toute piesele sint de argint !?i prezintâ urmâ
toarele caTacteristici :
1 . Din cei opt cercei se deosebesc cinci tipuri ;
Tipul I. Cerce! de argint, inv. 1 1 433, greutatt�a 8,80 g., înâl�ime 0,039
mm. Este lucrat in tehnica filigranului !?i grunulatiei pe o monturii de
formâ poliedricâ cu purtea superioarâ fa�etatâ, executatâ din tablâ de
argint, ciocânita la rece. Ea se compune din 12 fa�ete circulare cu dia
metrul de 6 mm marcate pe margini cu sîrmuli� fin torsionatâ. In cen
tru 1 fiecârei fatete se aflâ cite o piramidâ compusâ din cite 3 + 2 + 1
granule. Piramidele sint încadrate de tuburi (bude) din sîrmâ, dispuse
pe verticalâ in numar de patru pe latura exterioarâ. In partea inferiourâ
sint montute trei tuburi (bucle) dispuse in linie verticala, iar in celelulte
doua latul"i cite trei dispue in forma de triunghi, formind la baza un
numâr de patru tuburi (bucle) de care sint prinse cu sîrmuli�a patru pan
dutivi în forma de petale, prevazute cu un capat de fixare mai îngust !?i
perforat.
Toarta de prindere este formata dintr-o veriga de sîrma cu sec�iunea
patrata !?i torsionata. La capete este lâ�itâ !?i perforata. Capâtul fix este
prins între douâ tuburi (bucie) executate din sirmâ !?i fixate in partea
superioara a monturii printr-o sîrma ce strabate tuburile �i urechiu�a
de fixare ·care se sprijinâ pe un postament de sîrma fin torsionatâ. Un
dispozitiv se aflâ la capatul mobil al verigii. Fiecare tub (buclâ) este
ornamentat cu cite o piramida compusa din 5 granulatii dispuse 4 + 1
(fig. 2/ !?Ï 5/1).
Tipul II. Cercel de argint, inv. 1 1.434, greutatea 5,50 g., înâltimea
0,022 (farâ tortita de prindere). Este lucrat în tehnica filigranului �i a
granulatiei, cu montura èxecutatâ din tabla subtire de argint de forma
poliedrica, compusa din �ase fatete rombice cu laturile de cîte 10 mm,
marcate pe margini cu o sîrmuli� fin torsionata. In centrul fiecarei fatete
se afla montata cite o calotâ emisferica, în formâ de cupolâ sprijinitâ
pe opt picioru�e, confectionate din sîrmuli� �i tabla. Partea superioara
a calotei este ornata de un grup de patru granule dispuse in piramidâ
3 + 1 cu baza triunghiularâ. Colturile fatetelor (romburilor) sint prinse
intre ele de cite o spirala de sirma (buda) cârora li s-au aplicat cite
patru granulatii dispuse în linie dreaptâ.
Intre fatetele rombice exista spatii fatetate triunghiular în numâr
de opt. In mijlocul lor, de . qsemenea, se aflâ cite o piramidâ cu baza
triunghiularâ compusâ din 19 granulaP,i 9 + 6 + 3 + 1 �i mârginite cu
sîrmulita fin torsionata. Lipse�te veriga de prin dere care avea capâtul fix
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între doua mici tuburi (bucie) executate din sirmâ, fixate pe o
monturâ �i ornate cu cite o piramidâ compusâ din patru granulatii, 3 + 1 .
La capâtul de prindere al verigii se gâsesc, de asemenea, doua tuburi
(bucle) ornate cu cjte o piramida compusâ din patru granulatii 3 + 1 2/2
�i fig. 5/2).
Tipul II, varianta a. Cercel de argint inv. 1 1435, greutatea 5,20 g,
iniil�imea 0,023 mm (fârâ torti�a de prindere). Cevcelul este similar, de
aceia�i tehnica, Jormâ �i identic ornamentat cu tipul Il, cu exceptia
greutâ�ii �i înâltimii (fig. 2/2 a �i fig. 5/2 a).
Tipul II, varianta b. Cereel de argint, inv. 1 1 .436, greutatea 7,û0 g,
înal�lmea 0,027 mm (fârâ tortita de prindere. Cercelul este similètr ca
téhnica, forma �i ornament cu tipul I �i II varianta a, însâ greutatea
�i marimea diferà cu mult fa�a de cele doua tipuri. Ornamentatia calo
telor diferâ fa�a de tipul II �i II varianta a, prin faptul cà numârul
de granulaiii al piramidelor se oompun din 3 + � + 1, UliQr mmite fatA
de celelate doua tipuri. ln partea inferioarâ a cercelului o sirmulitâ
strâbate cele" patru bucie (tuburi) din colturile rombului care aveau rolul
de a sus�ine patru pandantivi care lipsesc (fig. 2/2 b !ii 5/2 a).
Tipul III. Cerce! de argint, inv. 1 1437, greutatea 6,30 g., inâliimea
0,027 mm, este lucrat în tehnica filigranului �i a granulatiei pe o mon
tura de forma poliedricâ executata din tabla �i fixatâ pe o verigâ inelarâ
C ' U sec�iunea rotundâ �i lâtitâ în zona monturii, cît fji a capâtului de
prindere care este �i perforat. Suportul de prindere a verigü este exe
cutat prin lâ�irea capâtului fix �i buclei formind o urtochi�â de fixare.
Suprafa�a monturii este alcâtuita din opt fa�ete triunghiulare cu laturile
de 1 1 mm, marcate pe margine cu o sîrmulitâ fin torsionatâ. In centrul
fiecârei fatete se afla cite o piramidâ din granulatii, cu baza triunghiularâ,
compusâ clin 4 + 3 + 3 + 1 granule. De asemenea, in punctul de intersec
tie a celor patru fatete triunghiulare, care formeazâ cite o piramidâ cu
baza pâtratâ, se aflâ o ornamentape din granulaiii în forma de pira
midâ cu baza triunghiulara 3 + 1. In zona verigii, pînâ deasupra mon
turii, se aflâ fixatâ de verigâ o placâ dreptunghiularâ pe care sint
montate �ase tuburi spiralice dispuse cite trei pe verticalâ. Intre ure
chiu�a de prindere, monturâ, placâ �i placâ - veriga de prindere se
�1flâ cîte .un man�on de sîrmâ torsionatâ dînd Un aspect viguros �i
estetic monturii, (fig. 2/3 �i fig. 5/3).
Tipul III, varianta a. Cerce! de argint, inv. 1 1438, greutatea 5 g,
î nâliimea 0,025 mm, Este similar �i de aceia�i tehnicâ, cu mici diferente
de ornamentatie, dimem;;iuni !ii greutate. Piramidele care ornamenteazâ
fatetele sint de dimensiuni mai red use, 3 + 2 + 1 granule. Pe placa drept
unghiularâ montatâ pe verigâ sint fixate doua grupe de bucie spirale
dispuse 2 + 1 pe lungimea verigii de prindere. Probabil d'i, initial, au fost
trei grupe de bucie, lipsind cea din mijloc. In partea lateralâ a bucle
lm; dè la bazâ sint aplicate cite trei granulapi, care par sâ fi fost
dispuse în piramidà cite 3 + 1. Intre urechiu�a de prindere, monturâ,
monturà placà �i placà verigâ, se aflâ, tot ca la tipul III, cite un man
�on de sîrmâ torsionatâ, dar aici montura, fiind mai alungitâ pe ax, a
prins
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permis aplicarea la capete a cîte doua verigi din sîrmâ torsionatii pe
pe careo s-au aplicat granulati i . ln felul acesta montura a câpâtat o
terminatie l a ambele capete �i un aspect estetic. (fig. 2/3 a �i fig. 5/3 a).
Tipul IV. Cercel de argint, inv. 1 1 439, greutatea 6, 10 g, i n â l tim ea
0,027 mm, este lU<.·rat în tehnica filigranului �i a granulatiei pe o mon

tura de forma sferica, executatà din · tabla subtire de argint �i fixatà pe

o veriga i nelara cu sectiunea rotundà, latitâ �i perforata la capâtul de

prindere. Capatul fix de prindere a verigii este executat prin l âtire
�i b u cl at formînd o urechi u�â de fixare.
Pe suprafata monturii se aflâ un numâr de '?Use cerculete din sîrmâ

tcrs ionatâ i n mijlocul cârora sint lipite �se calote în forma de emisferà
din sîrmà torsionatà a câror parte superioara este ornatâ cu un nn mar
de 5 granule dispuse î n piramida 4 + 1 . Toate calotele sint încadrate de
bucie (spirale) de sît:mâ '?i ornate cu granulatii di spuse în linie dreaptà.
Atit in partea din fatâ, sub u rechiu�a de prindere a tortitei, cit �i i n
spatele verigii s e afla cîte o calotâ emisfera d e dimensiuni m :-t i mari
fatâ de cel�.lalte pe care au fast aplicate de jur-imprej ur bucle de sirmii
dispuse pe verticalâ �i ornate pe partea superioarâ cu g r an u l a ti i dispuse
tot în linie dreaptâ. De asemenea, in partile laterale a l e calotelor se
afla cite doua buchete de bucie spirale care completeazà parte,1 supe
rioara a calotelor de la veriga de prindere �i pîna la ureehiuf?a f i x â
(fig. 2/4 �i fig. 5/4).

Tipul V. Cercel de argint, i nv. 1 1 4440, greutatea 8,50 rn , inâltimea
l ucrat in tehnica filigranului �?i g ran ula ti ei , pe o monturâ
de forma discoidalâ, exe cut at a din tabla subtire de argint. Pe lâtimea
monturi i sint dispuse cîte trei emisfere, orna t e cu piramide de granule
dispuse 5 + 4 + 3 + 2 + 1 . intercalate de bude din sirmâ fin t ors ion atâ
peste care s-au aplicat plâci triunghiulare tot din granulatii dispuse
5 + 4 + 3 + 2 + 1 . P artea cealaltâ a monturii, care este deteriora ta, pro
babil cà a avut aceia�i ornamentatie. De jur-imprejurul monturii s e
aflâ '?apte piramide din bucie de sirmâ 2 + 1 d i spuse in l i nie, cu une le
interspatii, formind un evantai. Pe fiecare piramida din bucie sint apli
cate cite doua triunghiuri din granule dispuse tot 5 + 4 + 3 + 2 + 1 cu
vîrful i n jos. 0 sîrmulitâ strâbate cinci bucle d i n partea inferioarâ de

0,050 mm, este

care sint. montate pah·u pandativi di n tabla, avind rorme de petalP
atirnâ in jos.

ce

Veriga de prindere este confectionata din bara cu sectiunea pâtratà
�i torsimJ,atâ, luind forma unui filet. Ambele capet e sint latite �i perla
rate, captitul fix este prins intre doua bucie (spirale) executate din
sîrma !ii fixate pe monturâ. 0 sîrmuli ttâ strâbate tuburile �i urechiu!ia
de fixare. Un dispozitiv identic se afl â �i la c apâ tul mobil al verigi�.

Cele patru bucie din partea s u per ioa râ a monturii, care au rolul de
dispozi tiv de fixare �i prindere a verigii, sint ornate cu cite o pi:ramidi
de g.ranule dispuse

3 + 2 + 1 (fig. 2/5 �i 5/5).
2. Cei 50 de butoni (nasturi), inv. 1 1387- 1 1432, sint din argint, de
diferite forme �i dimensiuni ( fig 3/3), dupa cum urmeazâ :
.
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Tipul I. Cuprinde nasturi de formâ bitronconicâ executati din doua
piese sudate la mijloc �i canelati pe verticalâ luînd aspectul urtei tor
sionâri. La polul inferior prezintâ un ornament din granule diSP\lSe în
f01·ma de piramida, 3+ 1 . Polul superioc este prevazut cu o urechi�
de prindere din bara cu sectiunea semirotundâ. Inâl�imea lor este de
:25 �i, respectiv, 26 mm (fig. 3/4 �i fig. 6/3).
Tipul II. Nasturi de formâ romboedtica, executati din douâ piese
sudate la mijloc �i ornamenta�i la partea i nferioarâ cu granule dispuse
in piramidâ 3 + 1. Urechiu!ja de prindere fixata la polul superior este
executata tot din bara cu sec�iunea semirotunda. Inâltimea lor variaza
între 26 �i 28 mm (fig. 3/5 �i fig. 6/4) din care un singur exemplar
de dimensiuni mici, 14 mm inaltime ,(fig. 3/6 �i fig. 6/6).
Tipul I I I . Cuprinde nasturi de formâ globularâ executati d i n douâ
emisfere sudate la mijloc, iar partea i nferioarâ aplatizatâ. Urechiu�a
de prindere este similara celorlalte tipuri. lnâltimea lor variazà între
18 �i 13 mm (fig. 3/7 �i fig. 6/7).
Tipul IV. Cuprinde opt bucati de formâ bitronconica, cu partea infe
rioara de asemenea aplatizatâ ; sint executati din douâ piese sudate
la mijloc. Urechiu�a de prindere este similarâ œlorlalte tipuri. Inâltimea
lor este cuprinsâ între 1 7 �i 1 8 mm (fig. 6/9) din care douâ exemplare
au inâltimea de 1 1 mm (fig. 3/8).
Tipul V cuprinde 24 de exemplare de fonnâ globularâ executati
din doua emisfere lipite la mijloc (fig. 3/9 �i 6/1 0). Urechlu� de prin
clere este similara celorlalte tipuri. Din cei 24 nasturi, cinci au forma Ulior
alungitâ (ovala) �i sint ornamentatï la polul inferior cu un cere de sîrmâ
dublu torsionat pe care sint montate cîte o piramidâ din granule dispuse
3 + 1. Un exemplar de dimensiuni mai mici este ornat numai cu e pira
mida, dispusâ tot 3 + 1. Tortitele de prindere sint similare celorlalte
tipuri. Inàltimea lor este de 16 mm la tipurile fârâ ornamentatie, 21 mm
la exemplarele mari cu ornamentatie �i de 14 mm la exemplarul de
dimensiuni mici (fig. 3/1 0-6/11).
3. Din lotul de piese ce compune tezaurul fac parte �i trei inele, din
care numai douâ au fost recuperate.
Tipul I. lnel cu veriga turnata impreuna cu placa �i fatetatâ pe ambele canturi dind plâcii cu forma de octogon, din centrul caruia se înalta
o gardinâ (chaton) cu diametrul de 8 mm �i la interior 7 mm, servinù
la prinderea pietrei (care lipse�te). Din ex1lremitatea cercului pleacâ spre
exterior un numar de zece raze alcâtuind o rozetâ, iar intre spatiile
dintre raze pîna la marginea plâcii apar h�uri sub forma unor cercuri
·concentrice realizate prin incizii. Partea inferioara a placii prezintâ o
ornamentatie realizatâ tot prin tehnica inciziei �i compusâ din trei re
gistre aplicate pe orizontalâ. Primul registru prezintâ �n brîu ha�urat
pe verticalâ �i incadrat de linii despârtitoare. Al doilea cere este mult
mai lat �i prezintâ un motiv campus dintr-un val de douâ Unii paralele,
distantate la cca 1 mm una de alta. Fiecare val este încadrat de cite
un V. Urmeazâ o combinatie de patru linii paralele, dupâ care se repeta
registrul de sus. Veriga, de asemenea, prezintâ un frumos ornament.
·

·
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Partea centralâ este prevâzutâ pe fiecare latura cu cite cind patrate
întretaiate de patru linii, iar partea inferioara se termina cu cite un
triunghi întretâiat de doua linii. Tot ornamentul este încadrat de ha�uri
orizontale. Greutatea inelului este de 1 7 g, iar diametrul exterior de
26 mm (fig. 3/1 �i fig. 6/1).
Tipul II. Inel sigiliu cu veriga turnatâ impreunâ cu placa �i cane
lata pe mijloc, iar contururile fatetate. Plaea ornamentatâ cu indzii
reprezintâ o acvila cu aripile întinse, coborînd spre stinga �i închisii
într-un dreptunghi, care se sprijina pe dai suporti . Acest dreptunghi
este încadrat de lii1ii neregulate, iar sub baza se aflâ incizii în formà
de zig-zag, dînd impresia unor valuri, pe care plute�te cutia cu pasarea.
Greutatea inelului este de 22,50 g !ii i diametrul exterior 24 mm ( fig. 3/2
�i fig. 6/2).
4. Ultimele piese din lotul obiectelor de podoabâ sint trei aplice
de forma circulara, din care una singura a putut fi reconstituità
(fig. 4/3-6/14). Are diametru de 4 1 mm �i este executatii din tabla
subtire de argint, modelata prin ciocânire la rece. Decorul, realizat prin
stilizare redâ unele motive geometrice �i vegetale în relief. In mijloc
o proeminentâ centrala în forma de umbo este împrejmuità de un cere
perlat urmînd o dispunere in forma monogramei iatachi a a motive
lor de semipalmete incadrate de douâ .ramuri. Intregul decor este, de
asemenea, marginit de un chenar tot perla t . La extremitati au fast iden
tificate doua perforatii pentru prindere. Celelalte doua exemplare au
ornamentatia similara.
5. Printre piesele din tezaur, se aflâ �i un obiect clin metal de forma
dlindricâ, canelat pe verticala, la un capât avind forma convexâ, iar
la celàlalt prevâzut cu doua cavitâti suprapuse �i diferite ca dimensiuni
(fig. 3/1 2-6/13). Probabil câ avem de-a face cu o matritâ pentru con
fectionarea nasturilor.
De�i n ü avem incâ analogii pînâ la identitate pentru unele exem
plare de cercei din tezaurul de la Cîndel?ti-Vrancea, totu!iii , atît ace!ii tia,
cît �i celelalte piese componente sint caracteristice secolelor XV--XVI 6
(avem in vedere descoperirile de pîna acum din tara noastra).
5 Dictionarul de istorie veche al României, Ed. 1;>tiintificii !?i enciclopedicâ,
Bucure!?ti, 1976, p. 197.
6 M. M. Popescu., Podoabe medievale in Tiirile Române, Buc. Ed. Meridiane,
1970, Al. Bâriicilâ. Monede �i podoabe !?i fragmente ceramice de la Termele Dru
betei, Materiale, V. p. 780-781 ; N. Constantinescu, op. cit., Aristide 1;>tefânescu.
Cercetàri arheologice in raza ora�ului Buftea, Revista Muzeelor �i Monumentelor,
seria Muzee, 3, 1979, p. 25, Lucian Ro�u �i G. Copilian, Tezaurul medieval de la
Su�ita, Revista Muzeelor, 4, 1965, p. 326 ; Dinu M. Rosetti, Tezaurul de podoabe
medievale de la Oiteni (Teleorman) �i elementele lor Bizantine, Buletinul Monu
mentelor Istorice, 4, 1972, p. 3 ; Ioana Cristache-Panait, 1;)antierul arheologic Bâ
neasa - Straul�ti, Cercetâri arheologice in Bucure!?ti, vol. Il, Muzeul de Istorie
a ora!lului Bucure!lti, 1 965, p. 2 1 1-213.
1;)antierul arheologic Suceava - Cetatea Neamtului, in S.C.I.V. 3
4 1955,
p. 767.
Eug. Neamtu �i Gr. Foit. Tezaurul de obiecte , �i . monede feu dale de la Pàun,
comuna Mihâlâ!leni (judetul Boto!lani) in A.M. vol. VII, Bucure�ti, 1972, p. 359 ;
Gabriela Coroliuc. Tezaurul feudal descoperit la Zlâtunoaia - Lunca, judetul Boc

-
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Se �tie ca in aceastâ perioadâ locul cerceilor de timpla de traditie
. . onstantinopolitana este luat de cerceii de moda occidentala cu montura
poliedrica, decorati cu granule dispuse in forma de con sau de piramida
- cu filigran, pietre pretioase sau mici emisfere ajurate. Multe exem
plare sint prevazute cu pandantivi prin�i de colturile monturii prin
intermediul unor verigi. In aceastâ categorie se inscriu �i cinci exem
plare descoperite in lotul de cercei de la Cinde!?ti-Vrancea (fig. 5/1, 2, 2a,
:.! 1 >, 5) !?Ï tipul 1 �i 2 din cele patru exemplare descoperite la Olteni ï_
\'rancea. Doua exemplare din lotul de cercei de la Cinde!?ti, tipul 3 �i
\ arianta 3 a ( fig. 2/3, 3a !?Ï fig. 5/3, 3a) sint identice cu cele de la
Ti fe�ti-R-Vrancea, cu exceptia unor mici detalii de ornament, datate in
·• doua jumatate a secolului al XV-lea.
Exemplarele noastre, in comparatie cu cele asemânatoare de la
Ti fe!;iti !?Ï Olt eni-Vran cea, cît !?Î cu alte descoperiri din tara noastra,
' i nt considerate a fi produse locale. Tezaurizarea insa a fost facuta
i n a doua jumatate a secolului al XVI-lea, dupa datarea ultimei monede
d i n tezaur emisâ in timpul lui Maximilian al I I-lea (1 571).
Inelele, prin calitatea executiei - nu prea ingrijitâ - par a fi
· ·on fectionate tot i ntr-un atelier local. Ele i�i gâsesc analogii cu piesele
dcscoperite la Drobeta-Tr. Severin o, Baneasa 10-Bucure�ti, Tg. Trotu� 11
ete.

Diferiti ca forma �i dimensiune, nasturii descoperiti la Cînde�ti
�int caracteristici secolelor XV-XVII. De asemenea, aplicele desc·1pe
rite tot cu acest prilej - folosite probabil in garniturile de curea
,(nt des intilnite in loturile de podoabe vestimentare, descoperite la
Stince!?ti-Boto�ani 12 Orbeas ca-Teleorman 13.
6. Din cele 3 1 de monede ungure�ti din tezaur, 30 sint emise in
l l mpul lui Ferdinand I (emise intre anii 1 533-1564 - fig. 4/2). iar
" ' la singurâ din 1 5 7 1 , in timpul lui Maximilian al II-lea (fig. 4/2). Toate
r n onedele contin pe avers stema Ungariei (scut scartelat, benzi , cruce
dublâ, capete de pantera, leu ; in scutul din mijloc, benzile austriece. Pe
' l'Versul mon edelor se aflâ madona cu pruncul in brate, protectoarea
în Revista Muzeelor �� Monumentelor - Muzee - 2, 1979,
cit. ; M. Florescu �� Viorel Câpltanu. CercetArl arheologice
o l r• suprafata în judetul Bacliu. Arh. Moldovei, VI, 1 959, p. 214 (Descoperirea de la
l 'rA.ie�ti) ; Eug. Neamtu, Obiectele de podoabâ din tezaurul medieval de la Cotul
.\torii Popricani (Ia�i ) A.M.I. Ed. Academie! R.S.R., 1961, p. 283 ; Al. Artimon
'' C. Eminovici, Cercetâri arheologice în a�ezarea medlevalâ din comuna $tefan
•"'1 Mare (judetul Bacâu), Carpica X - 1 978, p. 272-302 ; Joan T. Dragomir, Te
,,.urul de obiecte de podoabâ de argint de la Sendrenl - Galati - Danubius I,
1 067, p. 212.
7 Idem, nota 4.
s Id em , nota 3.
9 Al. Bârlicllli, op. cit.
10 Ioana Crlstache-Panait, op. clt.
1 1 Descoperirlle de la Tg. Trotu� - informare primita de la Al. Artimon.
Muzeul judetean de lstorie �� artA Bacau.
' 2 M. M. Popescu, op. cit., p. 68-7 1 .
13 Octavien Luchian, George Buzdugan, Const. C. Oprescu. Monede �� bancnote
r omù ne::;ti, Bucurei;lti, p. 1 17.
" '�uni (sec.

11

XV-XVI)

�8 ; C. Moisil op.
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Ungariei, stînd pe tron, cu vâl �i nimb, legenda cuprinsâ intre douâ
cercuri perlate sau neperlate, in parti siglele K-B.
0 singurâ monedâ este falsâ - nu se poate identifica anul de
batere. De asemenea, o altâ monedâ fragmentarà se a flâ in aceia�i
situatie. Probabil a fost emisâ pinâ in anul 1 5 60.
Cele 31 monede din tezaur sint emise în sec. al XVI-lea �i apartin
monetâriei din Kremnitz H (Kormüc-Bânia) astâzi Kremnica din Ceho
slovacia - fapt indicat prin sigla K ce se aflâ în cîmpul de pe reversul
dinarilo.r. Monetâria din Kremnitz a primit in anul 1 332 privilegiul
de a bate monedâ de argint, privilegiu pàstrat pînâ în anul 1 520, con
form pactului de la Viena 1 5 din 1 5 15.
Chiar dacâ acest privilegiu a fost pâstrat pînâ in 1 5 20, unele des
copeeiri monetare 16, printre care �i cele din tezaurul de fatâ, emise
în timpul lui Ferdinand I �i Maximilian al II-lea a:1 fost bâtute tot c1,1
sigla K, confirmînd faptul câ la Kremnitz s-a continuat emiterea mo
nedelor de argint.
Cea de-a doua siglâ B, din dmpul de pe rever';'-tl dinarilor, trebuie
pusâ in l egâturâ cu initiala numelui celui care a ad ministrat monetâria
de la Kremnitz Bernat-Behein sau Peham, din anul 1524 pinâ in 1 546 17.
Dar sigla B a continuat sâ râminâ pe matrite �i dupâ inlocuirea admi
nistratorului, indicînd probabil initiala ora�ului Kormoc-Bânia mu
Bergstadt 18.
Ultima piesâ din tezaur dateazâ de la Maximilian al II-lea, em isâ
in anul 1 5 7 1 . Ea constituie o dovadâ câ procesul de acumulare a te
zaurului s-a întrerupt in anii urmâtori. Putem deci considera ca termi
nus post quem al ascunderii tezaurului a doua jumâtate a sec. al XVI
lea, perioadâ de mari prefaceri �i frâmintâri pentru istoria celor doua
provincii române�ti, Moldova �i Muntenia. Unul din evenimentele epocii
a dus probabil la ascunderea tezaurului de câtre proprietar.
Descoperirea a numeroase tezaure feudale 19 �i indeosebi a dinari l Œ'
ùngure�ti in aceastâ zonâ poate fi pusa in legâturâ cu dezvoltarea
comertului 20, a'vînél in vedere ponderea economicâ a acestei zone viti
cole, dt �i a drumurilor comerciale din apropi ere care se ramificau din
aceastâ zona spre Foc�ani, Tg. Putnei, Adjud. T. Trotul?, Pasul Oituz,
·

H Szëkely
Zoltan, Un tezaur monetar din secolul XVI-lea gàsit la Satu
Mare, în S.C.N;, vol. I, Bucure�ti, 1957, p. 242.
15 Idem.
tG
Gr. Foit, Un tezaur monetar din sec. VI-XVII, descoperit la Suceava,
în S.C.N., vol. I I I, p. 739 ;
Al. Artimon, Un tezaur monetar din sec. XVI-XVII, descoperit la Mâgura
(jud. Bacâu) în Carpica, IV, 1971, p. 323 ;
Gabriela Coroliuc, op. ciL p. 5 9 .
17 Székeli Zoltan, op. cit., p. 234.
ts V. Drîmboceanu, Un tezaur de monede medievale descoperit la Glodeanu Sili�te. jud. · Buzâu, în Studii �i cercetâri de istorie buzoianii, Buzâu, 1 973, p. 38.
19 M. Chitescu, Gh. Constantinescu, Trei tezaure monetare feudale descoperite
în raionul Foc�ani, Danubius I., 1967, p. 223. Mentionâm ca in aceastâ zonâ au mai
fost descoperite 6 tezaure monetare insumînd cifra de 2700 monede.
20 Istoria României, vol. II, p. 835-847.
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Ureteu, Bra!;IOV. spre Galati sau spre celelalte tîrguri din restul Moldo

,·ei !;li Munteniei :! t . Dar putea a part i n e !;li
s c � l !ll ; l cà di n numàrul de 8 cercei, num ai

unui me!;ltef-iugar, dacâ tinem
dai sint perechi (fig. 2/2--2a).
m u t ri ta pentru co n fecti o n a re a nasturilor pledeazà pen-

asemeneu, �i
t ru u e e ast à i po te zà .

De

•

ne reritor la toponimicul Cî n d e!;>ti , exista mai multe o pi n i i. Un do
, · u : J l c n t de la i n ce pu tu l sec. al XVII-leu !;li anume din 1 602 22, m enti o
neaza cà M i ni'ts t i rea Banul din Buzâu, pr i m e a danii din locali tatea Cîn
cle!oj L i lor, jud. R i m n i c , lu C e t à ti l e :!:l. Probnbi l cà a ce a s t à mînàstire avea
prnp:·i cti'iti aici !ii î n tr-o perioadâ anterioara documentului �?i nu est e
c>xc·l u s sà fi nYut !;i un m e to c . Fapt confi rmat de existenta unui cimitir
l a C' i nd e!ojti din epoca m ed i evalà situat în pu n ct u l .,Domneasca " , la cca
:JOO

m
sprP. sud -vest de locul descoperirii tezaurului, unde, cu ocazia
sù r ù 1 u ri l or arheologice din anul 1 979 - in punctul numit Banu 2\
.. C o : 1 s t a B n n u l u i " (eC'a 300 m s pr e N, pe malul pîrîului Recea), a fast
dcsco p o r i t un mormînt d e i nhumntie. In inventarul a ce st u ia s-a gâsit
un
i n c l de a r g i n t sigilar cu pl a c ·a ovalà, veriga semiovala în sec ti u n e
:.. i canelatâ pe exterior, turnatâ odatâ eu placa. ln m ijloc este i n c i za t
1 1 11 !" o ! i v d cmra t i v format dintr-un scut aval, în centrul câ r u i a sc aflâ
n < TL! l e Îlwa dr·a tà de dou à sem i lu n i
dispuse cu ca v it a t ea spre exterior.
lk�1supm < oroa ne i se nfl à o entee i ncadratâ pe l a t e ru l e de cite douà
t' l o r i . Tul pinile florilor din ambe l e extrem itâti sînt w;; m · u rc u i t e spre
P x t e ri o r. lntregul m ot i v este î nca d ra t de douà acYile. Cea d i n d r ea pb
•·u
fatLJ spre d rea pt a iur a doua din stînga este a!iewta cu s pa te l e .
\ m î n d n u â au d te o cruce pe cre�tet. Cozi le sînt î nc ru ci !;i a t e dînd forma
1 1 11 e i pi t·amide inr pic i oa r el e pâsà!"ilor c o n s t i t u i e douà grupe de c i fr e .
. \ c·e· t�"a, unite, i n d i câ anul 1 5 1 1 . (ln p a r t ea sti ngâ 1 5 iar î n partea
d reapta 1 1 ) . Tot ornnmentul est e ·î n ca d ra t î n t r-o �a ntu i r e a va l a.
Tnsu�?i punrtul ,Banu;' (Coasta Banului), cum î 1 n u mesc l o ca l n i ci i ,
' t �i resturile de l ocuire din sec. XV-XVII : ce ra m i c à . p i pe . i n sc r i pt i i
�· u n crare, unelte !ii ar m e din fier - atrag atentia câ în aceastâ zona
a e x i s t a t o a�ezare destul de viguroasa.
Cf'tTetàtil e arheo l ogice �i de arh iYâ care var urma var aduce c1 1
i . 1. c: r<mtâ rezultatele scontate.
Tezaurul de podoabe �i mo n ed e de la Cinde!ojti-Vrancea es te al tr<>i 
I P<l �i cel mai mare de acest fel des c op eri t Pe teritoriul judetului nostru.
�:1 LJduce noi dute d es p1 ·e viata soci al-economicâ a tinutului de la hotarul
i -.. tori < ' m ol do-vulah.
•

��

R. Manolescu, Comet·tul Târii Române�ti �i Moldovei cu Bra�ovul (seco

lcle XI V-XVI), Bucure�ti, 1 965, p. 65-66.
�2 Catalogul documentelor Tarii Române�ti, vol. II, 1601-1620 (1974) - Di
r«'ctia generala a arhivelor statului din R.S.R., p. 50--68. 1602 (71 10), f.l.z. Caloianu

I'Apitan da (m-rii Banul) un pogon de loc sterp in dealul Cînde�tilor jud. Rîmnic,
lu Cetâtile - Manâstirea Banul, XLIII/140, f. 24 (Nr. 47).
23 Idem, nota 2.
:li Idem.

V. BOBI

120

LE TR:€SOR MEDIEVAL DES OBJETS DE FARURE ET DES MONNAIES
DECOUVERT A C INDE�TI - DISTRICT DE VRANCEA
R ÉSUM É

•

En 1972, un trésor des monnaies et des objets de parure découvert a Cinde�ti,
est entré dans les collections du musée du district de Vrancea.
Le lot de parure comprend 8 boucles d'oreilles, 3 bagues (une n'est pas
récupérée), 3 appliques, 50 boutons et 31 monnaies hongroises - 30 du temps· de
Ferdinand 1-er, parues entre 1533-1564 et une daté 1571, du temps de Maxi
milian II.
Toutes les pièces sont d'argent. Une seule a la forme cylindrique - il s'agit
peut être d'une matrice - et a été confectionnée d'un autre métal.
Ce trésor est le troisième de ce genre découvert jusqu'à présent sur la ter
ritoire du département de Vrancea. Le premier a été découvert à Tife1,1ti en 1916
et le deuxième â Olteni en 1956.
Le trésor de Cinde1,1ti, considéré le plus grand de tous, nous apporte de nou
velles données sur la vie sociale et économique de la région située a la frontiere
historique moldo-valaque.

121
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Fig. 1 . I-Iarla cu loca l i lü \ i l c unde au fost descoperite cele trci tezaure c.J e podoabc,
din sccoll'lc X\' -XVI, pe tcri toriul jud. Vrancea.
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En 1972, un trésor des monnaies et des objets de parure découvert a Cinde!;ïti,
est entré dans les collections du musée du district de Vrancea.
Le lot de parure comprend 8 boucles d'oreilles, 3 bagues (une n'est pas
récupérée), 3 appliques, 50 boutons et 31 monnaies hongroises - 30 du temps · de
Ferdinand 1-er, parues entre 1533-1564 et une daté 1571, du temps de Maxi
milian II.
Toutes les pièces sont d'argent. Une seule a la forme cylindrique - il s'agit
peut être d'une matrice - et a été confectionnée d'un autre métal.
Ce trésor est le troisième de ce genre découvert jusqu'à présent sur la ter
ritoire du département de Vrancea. Le premier a été découvert à Tife:;; ti en 1916
et le deuxième â Olteni en 1956.
Le trésor de Cinde�ti, considéré le plus grand de tous, nous apporte de nou
velles données sur la vie sociale et économique de la région située a la frontiere
historique moldo-valaque.
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r i t: . 1 . H a rl a cu localilù\i lc u n d e au fosl descoperite c e l e lrci lezaurc de ).Jodoabc,
clin scco l c l c X V- X V I , pe tcri loriul jud. \'rancea.
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Fig.

2.

Cercei clescoperi t i l a Cînde�li -Vrancea (sec. X V).
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Fig. 3. Picsc d i n t'ezaurul descoperit la Cinde�ti-Vrancea. 1-2, inele ; 3 - 1 1 , butoni ;
12, matritâ _�din metal.
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Fig. 4. 1, denar emis nî timpul lui Ferdinand I, datat 1 552 ; '2, denar emis în
timpul lui Maximilian I I . datat 1571 ; 3-4, aplicà �i fragmentele celorlalte doua
bucàtL
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F i g. 5. Cînde�ti-Vrancea : Cercei din secolul XV. I , tipul 1 ; II, tipul 2 ; III, tipul 2a ;
IV, tipul 2b ; V, tipul 3 ; VI, tipul 3a ; VII, tipul 4 ; VIII, tipul 5.
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Fig. 6.

Cînde�ti- Vrancea

:

Piese din tezaur (sec. XV)
13. matritâ ; 1 4, aplicâ.

1-2, inele ;

3 - 1 2 . bu toni ;

GENEZA �1 EVOLUTIA SATELOR VRINCENE
REFLECTATE IN TOPONIMIE
EMIL .GIURGEA

I. INTRODUCERE

Lucrarea de futà reprezintà o parte di ntr-un studiu mai cuprinzàtor

referitor la !'emnificatiile istorice in toponimia vrinceanà 1 • In paginile C'e

• umeaza ne-am bprit numai asupra modului in care geneza satelor este
reflectatà in toponimie. Pentru intelegerea modului in care abordâm
problematica toponimiei istorice am socotit necesar a prezenta si unele
· ·onsideratii generale privind raportul dintre traditie �i istorie in topo
n i mie, frecven\a toponimelor istorice in zonâ etc. avînd in vedere mai
;I les necesitatea de a grupa pe categorii de semnificatii toponimele
lstorice directe. In felul aœsta am încercat suplinirea in oarecare màsurâ
a pârtii introductive a studiului nostru la care ne refeream mai înainte
� i in care geneza a�ezârilor umane reprezintà doar un capital.
Cercetarea noastrà are in vedere zona Vmncei istorice �i traditio
nale dar �i imprejurimile cu care aceastâ zonâ a stabilit legâturi apro
piute in decursul istoriei. Astfel la bazinele hidrografice ale Putnei,
Zâbalei, Nârujei �i Milcovului se adaugà in parte Valea Trotu�ului,
\'ai l e Su�itei !?i Rimnei, cursul superior !li mijlociu al Rimnicului cu
wnele de munte, depresiune, dealuri !ji cîmpie pe care aœste ape le
-.trâbat. In mare, aria cercetârii noastre se confundâ cu teritoriul jude
tului Vrancea.
Necesitatea unei asemenea cercetâri de toponimie istoricâ in aceastâ
wnâ se impune de la sine dacâ avem in vedere di pentru aceste locuri
documentele istorice lipsesc pinâ in sec. XV, sint doar cîteva in acest
�eco! �i foarte putine in secolele XVI �?i XVII. Abia in secolul XVIII
1 Studlul, in éurs de elaborare, urmâre!;>te in afarâ de geneza satelor !;ii urmà
toarele aspecte : Prezenta in toponimie a drumurilor, vadurilor, locurilor de hotar
�i semnallzare ; toponimele indlcind �ezàrl dlferlte de observatie $1 de apàrare ;
toponimele indicind fapte, evenimente, personalltati istorlce $i tradltionale ; topo
nime indicînd prezenta a�ezârilor monahale !;ii toponime problema.
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se poate vorbi de o prezenta a zone1 m documente. In aceste conditii
studiul toponimelor istorice directe râmine de multe ori singura sursâ
capabilâ sâ râspundâ unei problematici istorice deosebit de bogatâ �i
de diversâ. De aceea, ne propunem ca în lucrarea noastrâ sâ realizâin
în primul rind o clasificare a modalitâWor de reflectare in planul
toponimic a genezei a!?ezârilor umane considerind câ aceasta este punctul
de plecare in realizarea unei imagini dinamice !?i realiste a procesului
de populare a zonei.

I I . ISTORIE

$1

TRADITIE ISTOH.ICA IN TOPONOMIA VRlNCEANA

In cercetârile toponimelor cu semnificatie istoricâ se impune o
permanenta disociere a realitâtii istorice de traditie istoricâ. De multe
ori nu se poate preciza in ce mâsurâ traditia istoricâ corespunde unei
realitâti. Uneori traditia este mai frecventâ in toponimie decît reali
tatea istoricâ certâ. Frecventa ridicatâ intr-o anumitâ zonâ a unor traditii
legate de un moment istoric sau o personalitate istoricâ poate constitui
un indiciu al realitâtii istorice dar poate fi �i o reflectare afectivâ in
con�tiinta colectivitâtii a faptului istoric respectiv. Sint �i cazuri în
care traditia istoricâ este ambiguâ, pentru acela!?i toponim indicînd
explicatii complet diferite (Masa lui Vodâ). Mai existâ �i situatii în
care realitatea istoricâ este estompatâ de traditia istoricâ mai specta
culoasâ �i deci mai percutantâ prin îns�i depârtarea de realitatea care
a generat-o (Beciul lui Bahnâ). Urmârind acela!ii raport dintre istorie !ii
traditia istoricâ in toponimie ne oprim !ii asupra modalitâtilor de reflec
tare in toponimie a prezentei, aliezârii !ii actiunii umane. Din acest
p unct de vedere considerâm câ toponimele in discutie pot fi imparti te
·

în douâ mari categorii : l. Toponime care contin în sine, definesc, implica
!ii explicâ o realitate istoricâ indicind prezenta, aliezarea sau actiunea
unJ,an â (Slobozia, Piatra Secuiului, Cetâtuia etc.). 2. Toponime cârora
li se asociazâ faptul istoric pe care îl evocâ sau sugereazâ indirect
(Mârâ!?e!iti, Mera, Soveja etc.). Cele din prima categorie sint mai
putin numeroase dar studierea lor face luminâ asupra faptului istoric.
Cele din a doua categorie, mult mai numeroase, se impun atentiei
numai în mâsura in care este cunoscut faptul istoric care, marginal !li
indirect, poate fi asociat toponimului. Cele din prima categorie sint

contemporane sau ulterioare faptului istoric decurgînd din acesta, cele
din a doua categorie sint anterioare acestei realitâti. Este evident deci
câ numai toponimele din prima categorie pot fi considerate ca toponime
istorice propriu-zise, directe, chiar dacâ o denumire ca Mârâ!iellti este
mai încârcatâ de

istorie

ca

oronimul

Drumul

Ru!iilor.

De

aceea,

ne

propunem sâ analizâm numai toponimele din prima categorie prezente
in zona Vrancei considerind câ includerea in lucrare !ii a toponitnelor
din a doua categorie ar transforma-a intr-un dictioiiar istoric al regiunii
(ceea ce nu ne-am propus).
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III. FRECVENTA TOPONIMELOR CU SEMNIFICATIE ISTORICA
IN ZONA VRANCEI
Pornind de la delimitarea anterioarâ, in urma documentârii !ji a
cercetârilor de teren, am înregistrat in zona Vrancei circa 300 toponime
cu semnificatie istoricâ directâ indicînd a!jezâd umane civile, militare
�i monahale, locuri, drumuri, vaduri, movile, hidronime, oronime, vâi,
dealuri. Dupâ natura realitâtii istorice creflectate am clasificat toponi 
mele ce fac obiectul lucrârii noastre astfel :
a) Toponime indicînd geneza �i evolutia satelor :
1 . Prin a�ezarea în locuri adâpostite, u�or de apârat, izolate de
marile vaduri de trecere, in teren pâduros sau accidentat.
2. Prin actiunea asupra mediului.
3. Prin existenta unui ,bâtrin" întemeietor al satului.
4. Prin ,roirea�' unei familii sau a unui grup de familii.
5 . Prin a�ezarea în zonâ a unor locuitori din alte pârti.
6. Prin existenta unei activitâti economice predominante.
7. Ca urmare a unor actiuni �i stâri sociale.
b) Toponime indicînd drumuri, vaduri, locuri de hotar.
c) Toponime indicînd a�ezâri întârite de observatie �i apârare.
d) Toponime indicînd evenimente sau referitoare la personalitâli
istorice �i traditionale.
g) Toponime indicînd a!jezâri monahale.
· f) Toponime problemâ.
Aceastâ clasificare poate fi discutabilâ dar considerâm câ ea per
mite gruparea toponimelor tinînd seama de toate elementele care le-au
g-enerat �i le definesc de la natura mediului geografic �i actiunea de
umanizare pînâ la evenimentul istoric în sine, capabil sâ se impunâ
ca generator de denumiri. Aceastâ clasificare nu exdude însâ analiza
aceluia�i toponim ca apartinîrud la douâ sau mai multe categorii (sat,
curte domneascâ, a�ezare întâritâ etc.) nici posibilitatea unor regrupâri
printr-un alt mod de asociere a criteriilor indicate mai înainte.
·

IV. ISTORIOGRAFIA PROBLEMEI

�1 OBIECTIVELE CERCETARII

Toponimia vrînceanâ nu a cunoscut pînâ acum o i nvestigare �tiin
tificâ in afara unor cercetâri lingvistice de valoare la care ne vom
referi. 0 cercetare a semnifiœtiei istorice a toponimelor din zonâ nu
s-a întreprins pînâ acum de�i în unele dictionare referitoare la aceasta
regiune s-au încercat uneori �i explicatii istorice.
Initiativa A.R., din deceniul al IX..;lea al secoluluL trecut, de a
elabora un dictionar geografic al României, a determinat alcâtuirea :1
doua dictionare geografice ale fostului judet Putna. Primul apartine
lui Dimitrie Rotta !ji a fost publicat la Foc!jani, in 1 888. Este o bro�urâ
de 89 pagini in care numele de locuri sint însotite de numare liÏ de

lSO
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multe ori inexacte explicaW. Nid pe departe nu poate fi vorba in
aceastâ modestâ încercare de preocupâri istorice. Cel de�al doilea dic
tionar al judetului Putna, publicat de Candrea �i Canianu la Bucure�ti
in 1 897, premiat de A.R., cuprinde in cele 404 pagini �i referiri istorice
�i chiar unele incercâri de explicare a toponimelor istorice. Abundâ
însâ �i acesta de erori �i inexactitâti. Nici dictionarele geografice ale
judetelor Rîmnicu Sârat (1 896) �i Tecuci (1897) nu depâ�sc stadiul
unor descrieri geografice �i relatâri istorice de cele mai multe ori nesi
gure. Ele intereseazâ pentru aœle zone ale respectivelor judete de pe
atunci incluse astâzi in aria judetului Vrancea.
In 1931, Al. P. Arbore publicâ, in revista Milcovia, studiul ,Toponi
mie putneanii", care constituie de fapt primul pas in actiunea de cercetare
�tiintificâ a toponimelOT din zona Vrancei. Ca lingvist, el se preocupa
mai ales de analiza etimologicâ a toponimelor dar face �i unele incursiuni
de tinutâ �tiintificâ în cercetarea semnificatiei lor istorice.
Doi ani mai tirziu (1933), in aceea�i revistâ Milcovia, Iorgu Im·dan
publicâ studiul intitulat tot ,Toponimie putneanâ" ce impresioneaza
prin profunzimea �i eruditia interpretârii etimologice, la care se adaugâ
ample consideratii istorice mai ales în legâturâ cu geneza unor sate
vrincene. Accentul cade însâ l?i in acest studiu asupra problemelor
lingvistice.' ln ambele studii toponimele sint studiate in ordine alfabeticâ
ca entitâti in sine fârâ preocuparea de a câuta elemente de legâturâ
intre toponime l?i de grupare a acestora pe categorii.
In 1 972, Gh. Moldoveanu publicâ in culegerea ,Orizonturi", de la
Galati, articolul ,Toponimie din bazinul Milcovului", cu preocupare ex
clusiv lingvisticâ. ln acelal?i an apare la Foc�ani lucrarea-dictionar ,Locuri
l?i legende vrincene" a unui harnic cercetâtor al Vrancei istorice, Simion
Hîrnea. P.ropunîndu-l?i sâ descrie un mare numâr de toponime vrîncene
(peste 1 000) ·el dâ �i explicatii istorice documentate pentru circa 50
toponime istorice, prezentate dupâ criteriul alfabetic, fârâ a se preocupa
însâ de intepretarea acestora pe categorii de realitâti social-istorice l?i
fârâ a distinge implicatiile generale pentru zona Vrancei ale faptului
istoric reflectat în toponim. ln lucrarea lui Hîrnea este prezentâ aceea�i
conceptie care a stat la baza celorlalte, mentionate mai înainte, con
ceptie conform câreia toponimele intereseazâ doar oa entitâti izolate,
lipsind preocuparea de a le integra intr-o privire de ansamblu asupra
istoriei zonei.
ln conditiile unei atit de modeste istoriografii a problemei abordate
de noi, cu un fond ·documentar sârac, cercetarea noastrâ Îl?i propune in
primul rind sâ depisteze, în urma unei ample investigapi de teren l1i
documentare, cît mai multe toponime cu semnifd.catie istoricâ directâ.
ln al doilea rînd, sâ studieze toponimele grupate în functie de modali
tâtile de reflectare a realitâtii istor\ce l?Ï urmârind în acela�i timp '5â
contribuie la elucidarea unor probleme de istorie localâ �i chiar generalâ.
Cum am mai arâtat, lucrarea de fatâ nu constituie decît o parte a
unui studiu de amploare asupra toponimelor cu semnificatie istoricâ
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din zona Vrancei fii ea ràmîne constant in limitele preocupàrü de a
i nscrie într-un sistem de categorii toponimele din aceastâ zona in ve
derea elucidarii globale a unor variate probleme de istorie loœla fiÏ
�-:enerala.
Remarcâm câ dacâ în studiile referitoare. la zona cercetata s-a
recurs uneori la toponime pentru o intelegere mai clara a faptului
1 storic, noi ne propunem, pentru prima data, sa cuprindem intr-o per
'pectiva unitara întreaga arie a problematicei istorice reflectatâ în topo
nimia zonei. Urmarim prin aceasta realizarea unei imagini complexe
�i di na mi ce a evolutiei istorioe a zonei !?i considerâm -ca putem ajunge,
prin studiul toponimelor cu semnifkatie istorica directa din zona, la
,·oncluzii nerelevate pinâ acum, dar esentiala pentru intelegerea desti
nului istoric al Vrancei.
De�?i in cadrul lucrarii de fat;â sint cercetate numai probleinele
legate de geneza . satelor reflectate in toponimie, consideram ca, chiar
in acest cadru limitat, vom contribui la o intelegere mai adinca fii mai
darâ nu numai a acestei realitati istorice, dar, prin implicaW fire�ti,
a intregii evolutii istorice a zonei.

V. GENEZA $1 EVOLUTIA SATELOR REFLECTATA IN TOPONIMIA

VRINCEANA

Al1B cum am aratat mai inainte, distingem in zona Vrancei fiapte
t·ategorii de toponime cu semnificatie istoricâ directa ·referitoare la
rnodul in care au luat fiintâ satele. Remarcam insa faptul ca foarte
rnulte sate, defii au denumiri fâra semnificatie istorka, pot fi cu U�?Urinta
incadrate in categoriile mentionate. ln aceste conditii concluziile noastre
.,e extind firesc asupra unui numâr mult mai mare de �zâri la fiecare
l·ategorie in pa·rte. Toponimele reprezintâ astfel numai un indiciu despre
rnodalitâtile de formare a satelor, despre existenta unor anumite reaU
tAti istorice care stau la obi�ia satelor, realitati care nici pe departe
nu se pot limita la toponimele in discutie. Anchetele intreprinse de
noi pe teren au evidentiat convingâtor justetea acestei premize, afia
, · um se va vedea mai departe.

1. Sate formate în locuri adii.postite, izolate, u�or de apdrat, tn
leren pèi.duros sau accid.entat.
Toponimele indicind satele din aceasta categorie sint frecvente in
1.0na Vrancei, ele indicînd firesc prima optiune in stabilirea vetrei
satului in conditii de nesigurantâ specifiœ zonei :de-a lungul intregii
'ale istorii pina catre epoca maderna. Cele mai multe dintre aceste
ufiezâri s-au stabilit în pâduri, in goluri naturale, fapt indicat de f.rec
\'enta accentuatâ a toponimului Poiana sau a derivatelor din acest
toponim. Fenomenul este frecvent la scara intregii tAri, el indicind
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prezenta în trecut a pâdurii in locuri în care ea nu mai exista astâzi .:�.
Mai mult încâ, raportarea acestui toponim la disparitia completa a
pâduz·ii din zona oferâ indicii �i despre vechimea a�ezârii respective.
In Vrancea, toponimul Poiana apare ca sat in comuna Vrîncioaia, ates
tat documentar la 10 octombrie 1 694 :J �i 1 7 68 " ; sat in comuna Cîmpuri,
existent la 1 767 5 ; sat în comuna Guge�ti. La acestea se adaugâ Poeni
- sat, comuna Gura-Calitei, Poenita
sat, comuna Nàruja. In Poiana
- sat disparut, comuna Tife�ti, Poenita - sat, comuna Reghiu, Poenita - sat, comuna Dumitre�ti, Poiana Stoica - sat, comuna Vin ti
l easca, Poiana Cristei - sat în comuna cu acela�i nume, Poiana Dealu
Lung - veche vatrâ a satului Dealu Lung. In acest din urma caz
denumirea s-a modificat cu timpul, dispârînd componentul Poiana, d::t ·
toritâ faptului cà a�ezarea �i-a mutat vatra mai la vale din cauza
deselor alunecâri. Poiana Pèirului este nucleul actualului sat J ari�tea iar
Poiana Vèirsiiturii constituie vatra initialâ a satului Vârsâtura. In aceste
doua cazurr apare evidentâ extinderea a�ezârii de obîr�ie prin lârgirea
continua a ,poenei". Fenomenul a fost însâ general �i a�a se explicà
faptul câ vetrele actuale ale satelor, la care ne referim, se aflâ astâzi
în zone complet defri!13te. De�i nu este un indiciu categorie al vechimei
a�ezârii, lipsa pâdurii în j urul satelor, purtînd denumiri de ,Poiana"
sau derivate din aceasta, aratâ cà este vorba de a�ezâri fom·te vechi iar
reprezentarea acestora pe harta unei regiuni poate sugera plastic dis
tanta dintre limita actualà a pâdurii �i cea existentâ în perioada de
formare a satelor respective. Distanta dintre cele doua limite, raportatà
la ritmul defri�ârilor, poate duce la concluzii foarte apropiate de reaU
tate privind vechimea satelor.
In categoria satelor formate în pâduri intrâ �i acelea cu ·denumirea
de Piidureni. In zona Vrancei sint trei asemenea sate, unul în comuna
Jari�tea, altul în comuna Tîmboie�ti �i al treilea integrat acum ora
�ului Mârâ�e�ti. Primul sat, a�ezat i nitial in codrii seculari de sub
Mâgura Odobe�tilor, s-a putut dezvolta sub protectia pâdurii ce-l in
conjura în mai mare sigurantâ decît satele vecine, Jari�tea �i Vârsâtura.
0 dovadâ, intre altele, in acest sens o constituie faptul cà biserica sa
tului Pâdureni, datind din primii ani ai secolului al XVIII-lea, n-a
suferit nici o stricâciune din partea unor atacatori (tâtari, turci, i·u!1i,
austrieci), în timp ce bisericele din cele doua sate vecine, frecvent
jefuite în secolul al XVIII-lea, au fost în douâ rînduri distruse din
temelii. Satul Pâdureni, din comuna Timboie�ti, se aflâ astâzi într-o
zona complet despâduritâ, cea mai apropiatâ pâdure aflîndu-se la circa
5 km vest de sat, pe limita generalâ esticâ a pâdurilor din zona. Aceasta
aratâ cà vatra satului Tîmboie�ti, aflatâ intre satul Pâdureni �i limit::t
esticâ a pâdurii, s-a format ulterior celei a Pâdurenilor, prin cùntinua
rea defri�ârii în conditii nerelevate documentar. Satul Pâdureni . (Mârâ-

2 Giurescu C. C., Istoria pdduTii românefti, p. 286.
3 Sava A., Documente Putnene, 1, p. 141.

' Sava A., Idem, p. 100.
s Sava A., Idem, p. 91.
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�e�ti) indicâ prin a�ezarea sa cà Lunca Siretului se intindea in perioada
formàrii satului cu circa 3 km spre vest pinâ la �oseaua nationalâ de
astàzi, la limita principalului vad de trecere dinspre �i spre Moldova,
i ntr-o l unga perioadà de timp (din epoca dacicâ pînâ in prezent).
Tot în locuri adâpostite de pâdure a luat fiintâ satul Sihlea (loc
i n tunecos) într-o perioadâ anterioarâ secolului al XVIII-lea. Cele patru
m ari trupuri de pâdure ce o inconj oarâ �i azi spre n, e �i s, formînd
un c01·dor · defri�at lat de circa 3 km pe directia est-vest, în a cârui
extremitate vesticâ se înscrie vatra satului, indkâ sugestiv evolutia
;westei a!?ezàri care �i-a extins treptat spre est loturile de culturâ prin
clefri�are. Uisipiti (azi Milcov), a�ezare veche din secolele XIV-XV 6,
< t luat fiintâ
prin sporirea locui torilor printre gospodâriile risipite. ini
t ial, i n marea pâdure ce se întindea in trecut in aceste locuri di ntre
\ï:Ïile Mikovu1ui �i Rîmnei .
Un grup deosebit de toponime indicà alegerea, in stabilirea vetrei
�atului, a unui loc adàpostit nu numai de pâdure ci �i de forme de
relief favorabi le (vâi, depresiuni etc.). Un sat Chitita, in comuna Ure
('he�ti, s-a aflat într-o vilcea adâpostitâ de pâduri bâtrine. Fundatura
(('omuna Tul n i ci) se aflâ de asemeni î ntr-un cadru asemânâtor, la limita
estieii a pâduri i ce coboarâ de pe culmea Zemnicei. Pitulu$a (a se retine
forma sugestivâ a topicului !) se aflâ pe o val e strimtâ a unui afluent a l
Milcovului cu o confluentâ in vechime aproape insesizabilâ. Hauli$ca
(("Qmuna Tulnici) s-a format într-un gâvan bine adâpostit cu pâduri în
jur (micâ depresiune-) , ca urmare a a�ezârii aici a unor fugari din fostul
o;at Sm·e�ti (de lîngâ Tope�ti-Bîrse�ti), risipit in urma jafurilor turœ�ti,
probabil la sfîr�itul sec. XVII-lea. La mijlocul sec. al XVIII-lea Hâuli�ca
t-ra deja o a�ezare statornicâ, al?a cum apare într-o hotarnicâ din 24
martie 175 8 7. Gauri (azi Livezile) i ndicâ de asemeni optiunea primilor
locuitori pentru o zonâ ou mici depresiuni, adâpostitâ de dealuri împâ
d u rite pe valea strîmtâ a Vizâutului Mare R. Toponimul nu poate fi
derivat din onomasticul Gaure, cum crede Hîrnea 9 ; o asemenea etimo
logie contravenind legilor generale ale formârii toponimilor.
Nici u nul dintre toponimel e din aceastâ categorie nu circula i n
11fara vecinâtâtii imediate, c u exceptia numelui Sihlea, cunoscut î n sec .
. t l XIX-lea în fostul j udet Rîmnicu Sârat, datoritâ mo�iei boierilor Si1\leanu �i ou rezonante în istoria literaturii române, ca indicind locul
d e origine al poetului Al exandru Sihleanu.
2. Sate formate prin actiunea omului asupra mediului
rn aceastà categorie intrâ acele a�ezâri ale câror denumiri indicâ
de fri�area pâdurii prin tâiere, desrâdâcinare sau ardere pentru amena
jarea vetrei satului. Actiunile respective au generat toponime ca Scèitura,
.'iccatura, Curatura, Jari$te, Rune etc.
6

7

A

n

Danescu Gr., Dictionar geografic al jud. R. Siirat, vezi cuvîntul.
Sava A., Op. cit., I, p. 84.
Sava A., Idem, I I, p. 25.
Hîrnea S., Locuri �i legende Vrîncene, p. 59.
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Ar$ita,

In zona cercetata de noi se întîlne!\ite catunul

in satul An

dreia!\iu de Sus, in care se mai pastreaza inca puternica traditia despre
arderea pâdurii pentru stabilirea vetrei satului !\iÏ a loturilor · de� culturâ.
De remarcat ca acea parte a loturilor, ce se afla mai aproape de pâdure
. deci d efri!\iatâ mai recent, este considerata ca mai productivâ decît
celelalte. Jari$tea, sat cunoscut sub Mâgura Odobe!\itilor, a luat fiintâ
prin largirea Poenii Pârului din marea padure ce se intindea in zona.
De remarcat aici cà defri!\iarea s-a desfa!\iurat atit catre est cît !\iÏ catre
vest, limita estica a padurii fiind împinsâ spre vest cu 4-5 km. Legat
de aceasta amintim câ in extremitatea vestica a acestei defri!\iâri s-a
format, la mijlocul sec. al XIX-lea, satul

Sdnteia,

al carui nume amin

Runcu,

te!\ite �i el aceea!ili actiune de defri!\iare prin ardere.
satul Pope!\iti, comuna Ureche!?ti ,
!\ii desradâcinare într-o

zona

indica

defri!\iarea

de la extremitatea

ce imbracâ dealurile de la Curbura Carpatïlor.
Vrîncioaia)

este

o

veche

denumire

amintind

padurii

prin taiere

esticâ a briului silvic

Scèitura lui Vasui
secarea

padurii

timp foarte îndepartat. Limitele actuale ale padurii se gasesc la
d·e a!?ezare.

Scatura Parosului

câtun in

(azi

intr-un

8-10

krn

(azi Vii!iloara), sat, comuna Vidra, a luat

fiinta tot prin defri!;area padurii. ln zona paduri l e se mai gasesc acum
la cca 4 km spre n ord-vest.
Din anchetele noastre pe teren rezulta ca multe alte sate au la
origine defri!\iarea padurii chi.ar daca acti u nea nu se exprima in topo
nim sau. se exprima indirect. Dintre ·a cestea mentionam : Lèirgèi$eni., pe
valea Berheciului : Copèice$ti. A.nqhele.<:ti, Trotu.�anu, in zona dintre
Valea Caregna �i Valea Zabrâutului ;
pe Valea Putnei ; Hotarul, pe Valea

Verdea,

pe Valea Su!?itei ;

Mil covului ;

Bèilèine$ti,

pe

Ire.�ti,

Vale� ·

Rîmnei etc. In unele cazuri. defri!;iarea a avut l oc dupa a!\iezarea vetre!
satului dar IJ.Umele
satul

Jari!?tea

viile cultivate)

s-a
�i.

actiunii
numit

in

s-a

extins

asuprn

sfîr!?it,

întregii

Poiana Pèirului,
Jari$tea, ca urmare

initial

apoi
a

a!?ezari .

Vii$oara

Astfel.
(de

la

amplei actiuni de

defri!?are ce s-a desfâ!?Urat de pe la sfîr!?itul sec. al XVII-lea !$Ï în tot
secolul al XVIII-lea. Prezenta in extremitatea sud-estica a satului, in

vednatatea pîriului Varsatura,

a

unui

aliniamen( de

stejari

seculari,

mârginind un drum de care, indica limi ta estica a codrilor în care s-a
format a!?ezarea, limita aflata astazi la

7-8

km est de padurea Tazlau

lui care mârgin�te spre est codrii de pe Magura Odobe!\itilor. Din pa
cate, acest aliniament de stejari, veritabil

act de identitate al satului,

a fost distrus în ultimii ani.
Defri!\iarea padurii urmare�te însa nu numai stabilirea vetrei satu
lui ci amenajarea terenurilor de cultura. In zona Vrancei sint nume

Curèituri (comuna Jari!iltea), Curèitura (Bîr
1 808 to, Lunca Jari$tei, Vîrful Jari$te, in
Secèituri sau Scèituri (Scatura lui Chiriac sub cul-

roase asemenea locuri numite

se�ti}, atestata documentar la
comuna Valea Sarii,

10 Sava A., Op. cit., 1, p. 155.
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mea Monteorul, Scâtura din Dumbravâ-Pâule�ti, Scâtura de la Râi ut) t r,
Rune in Mâgura Odobe!;itilor sau Ar�ita.
Acest din urmâ toponim este atestat documentar inca d i n secolul
l2 i n forme diferite ca Ar�ita Jipienilor, in Ar�ite, Ar§iti.
Ar$ita Paltinului etc. In toponim apropiat ca forma dar indicînd aceea!;'i
••ctiune este Pîrlitura, loc pe Lapo!;i, Pfrlitura Ciolacului, Pîrlituri etc.
Frecvenra acestor toponime indicâ o ofe nsi v â i n tensâ i mpotri va pâdu rii
•·•• re, in zona de proprietate devâlma!?â a vrincenilor, a continuat pinâ

al XVIII-lea

l a a l doilea râzboi mondial. In aceastâ zona, potrivit obiceiului pâmin
t ului, oricine fâcea o ,secâturâ" in codru mare devenea prin aceasta
proprietarul terenului respectiv cu toate drepturile specifiee proprietiitii
private.

Care este vechimea a!?ezârilor formate în urma de fri!;iâ rii pâdurii "?
Un râs puns precis nu poate fi dat dar, in functie de foarte multe
clemente, se poate aproxima viteza de defri!?are !;ii, pentru zona in dis

I'Utie, ea pare sâ fi fost foarte len tâ in unele cazuri (Vrin cioaia , Scâtura
Pa rosului) !;ii foarte rapidâ in cazul Jari!?te i . Dacâ asociem toponimiei
u nele descoperiri arheologice constatâm câ vechimea unor a!;iezàri aflate
in zone cu un ritm de defri!;'are intens este totu!ii mult mai mare
decît a celorlalte, în ev olutia a�ezârilor respective intervenind etape

i ndelungi de stagnare sau chiar de regres economie. Astfel, un cosor
.. pecific podgoriei, . gâsit la Jari�tea intr-un contest ce exclude orice
rlubiu asupra prezentei sale intimplâtoare. s i t u i a z à obir!;'ia acestei vestite
a�ezâri viticole in perioada secolelor VIII-XI. Obiectul, aflat acum
ln depozitele Muzeului j udetean Vrancea se integreazâ u n e i categorii

specifiee studiatà amph1 de Dan Teodor 13. In ansamblu, a!iezârile din
I 'U t e gor i a la care ne referim i !;' i au originea in pe rioa d a de for·mare a
reudalismului sau in perioada feudalisrriului timpuri u. Chiar dacâ ates
l ar e a l or docutnentarâ incep,e doar in pri m i i ani ai sec. al XVI -lea . vechi
rnC'a lor este evidentâ, la aceastâ datà ele fiind de acum comu ni tâti
rurale puternke. Referitor la frecventa si a ria de circulatie a toponi
rnelor din aceastâ categorie mentionàm câ numele satului Jari!;'tea este
c·unoscut in toatâ zona Cruburii Carpatice,
· ·ea a

Bu zâulu i

de · la Valea Trotu !?u lui , ] a

� i u neor i in locuri mult m a i depârtate (Boto!?ani, Ilfov)

da toritâ podgo ri ei sal e renumite. Vinurile sale !ii muncitorii agricoli
\'eniti in trecut la l ucru in Jari!?tea au po pulari zat toponimul in toatâ
Muntenia !?i Moldova.

3. Toponime indicincl existenta ipoteticèi a unui ,bèitrîn" întemeie

lor al satului.
Problema

existentei

unui ,bâtrin" intemeietor al unor sate vri n 

' ene a stat în a tenti a sociologilor tr., geogra filor

15

,

fol clori�ti lor !;ii etno-

1r

Sava A., Idem, p. 23.
Sava A., Idem, p. 76, 82, 158.
13 Teodor D., Teritoriul est-carpatic in veacurile V-XI e.n.,
12

p. 185.
Stahl H. H., Contributii la studiul satelor devdlma$e române$tf.
15 Radulescu N. AI., Vrancea.
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grafilor 16 �i a unor publici�iti care au preluat unele sau altel e din tezele
emise anterior 17. Adoptind teza existentei unei mo!,)ii initiale unice a
Vrancei !,ii a unui ,batrin" care a batut primul ,parul satului" JH din care
s-au desprins apoi ,batrinul" celorlalte sate, atenuîndu-i caracterul ex
clusivist ulterior 19, Aurel Sava vedea evolutia satelor vrîncene ca rezul
tat al roirii succesive pe neamuri sau cete din ace!,)ti batrîni !,ii stabilireil
noului grup în afara vetrei satului, dar tot in hotarul lui. Stahl, pe buna
dreptate, combate aceasta teorie dar nu propune nici o explicatie a
faptului ca unele sate, ale caror nume au un antroponim în tema, nu
atesta in cercetarea pe teren frecventa antroponimului respectiv iar,
uneori, acest antroponim este inexistent in afara denumirii satului . In
aceste cazuri este evident ca toponimul respectiv deriva din nume1 e
unuia din intemeietorii satului, c u o autoritate economica !,ii sociala
deosebita asupra celorlaHi. Avem de-a face aici cu reprezentantul ini
tial al noii a!,)ezari in relatiile acestuia cu a!,)ezarile vecine cu organel e
administrative de ocol, tinut, cu domnia etc. Formulînd aceasta opinie
dam sensu! cronologic notiunii de ,batrin al satului'"' !,ii nu-l consideram
ca o ,ramura" dintr-o frumoasa dar fantezista încrengatura a satelor
vrîncene 20•
Cercetarea satelor din aceasta categorie trebuie sa aiba în vedere
!,ii traJditia, acea frumoasa traditie despre Tudora Vrîncioaia cu cei !,)apte
fii ai ei, care în planul culturii populare au devenit ,batrîni ai satelor:(.
In aceasta categorie se cuprind urmatoarele sate : Bîtari (vechiul
nume al satului Nereju Mie) dupa numele lui Bita, intemeietorul satu
lui. Toponimul nu mai ci rcula astazi, el fiind pastrat doar in amintirea
unor batrîni. Este semnificativ ca ace!,)ti informatori nu cunosc existenta
antroponimului Bita in zona. Bode$ti avea, dupa traditia locala, ca , ba
trin" pe Bodea, fiu al Vrîncioaiei 2r. Un loc Podul Bod i i mai exista
inca in Nistore!,)ti, dupâ batrînul Bodea care a defri!,)at padurea :12. Satul,
atestat in 1 750 23 ,umbla" la acea data ,pe batrîni" în delimitarea locu
rilor de folosinta a�a cum fusesera ele stabilite in perioada înfiintarii
a�ezarii. Documentul la care ne referim arata clar sensul economie, de
proprietate, al notiunii de ,batrîn" a!,)a cum se va pastra el pîna în
sec. al XIX-lea. Bîrse$ti, a!?ezarea initiala a lui Bîrsea, dupa legenda
(nu Bîrsu 24) dar putînd indica !?i originea bîrsana a primilor locuitori
veniti (eventual !,ii posibil din 'fara Bîrsei) 25, se sprijinea pe 1 1 .,bâ
trîni" 26, ceea ce dovede!,)te ca înfiintarea lui este rezultatul asocierii
16

Diaconu 1., Tinutul Vrancei, 1.
Hîrnea S., Op. cit.
Sava A., Op. cit., 1, p. XXI.
19 Sava A.; Op. cit., II, Introducere.
20 Sava A., Op. cit., 1, p. XXI.
21 Hîrnea S., Op. cit., p. 1 8.
22 Hîrnea S., Idem, p. 19.
23 Sava A., Op. cit., 1, p. 80.
24 Hîrnea S., Op. cit., p. 18.
25 !ordan 1., Tonimie putneanii, p. 4.
26 Hirnea S., Op. cit., p. 16.
17
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unui grup de 1 1 familii. Atestat documentar in repetate rinduri dupa
1 585 27, satul, aflat pe o importantâ cale de legâturâ cu Ardealul (Valea
Putnei), este dintre cele mai intinse �i mai bogate din Vrancea. Traditia
locala considera ca pe dealul Dumbrava, de deasupra Birse�tilor, �i-a
a\· ut locuinta Tudora Vrincioaia �i ca acolo ar fi stat ea la sfat cu $tefan
l 'el Mare. Credincio�i acestei traditii, vrincenii au ridicat in acest loc, la
2 iulie 1 904, un monument care cinste�te personalitatea marelui voievod,
cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la moartea sa. Pii.ule$ti, satul cu
t ·ea mai veche atestare documentare, la 1 507 28, are la origine un Pavel ;
Spine$tii, care ar fi urma�ii lui Spinei, se sprij inea, pe la 1700, pe �apte
IJàtrîni :!fi, dovadâ a vechimei �i intinderii a1;1ezârii. Negrile\�tii ar avea
dupa traditie, ca intemeietor, pe Negrea, unul dintre cei �apte fedori ai
Tudorei Vrincioaia :lll. Atestat prima datâ documentar la 1 709 :11', de aici
se pare a fi originar acel ,Negre ot Vrancea" care a ridicat prima a!;le
zare monahalâ la Soveja anterioarâ anului 1 645 :12.
Desigur �i alte sate au luat fiintâ in modul relevat mai sus, printrc
l 'are Carsoche$tii, Stroie$tii, Vetre$tii, unele existente, altele dispârute.
Ce concluzii se impun din discutia asupra satelor ce , .umblâ" pe bâtrini ?
In primul rind câ sint cele mai vechi din Vrancea, populatia rarâ la
\Temea aceea dind posibilitatea respectivilor ,bâtrini" sâ rupa din pro
prietatea devâlma�a o suprafatâ apreciabi la !;li s-o transforme in loc de
culturâ prin ,secarea" pâtlurii. In al doilea, rînd, câ satele care pâstreazâ
notiunii de ,bâtrîni " !;li sensul de trup de mo!;lie se deosebesc prin vechim�
�i modul de f01·mare de celelalte a câror denumire are tot un antroponim
in temâ cu sufixele
e$ti sau
eni, dar care, cum se va vedea, sint
de datâ mai recentâ !;li s-au format in cu totul alt mod.
-

-

4. Sate formate prin ,roirea" unei familii sau grup cle familii în 
ruclite în afara vetrei satului matcii.
Problema formârii satelor prin ,roirea" din satele matcâ a preocupat
pe mai toti cercetâtorii regiunii :J:J. Studiul numelor acestor sate !;li rapor
tarea lor la realitâtile social-economice 1;1i, atunci cind este posibil, la
documente contribuie la intelegerea faptului câ ,roirea" a fost un feno
men general nu numai in Vrancea istoricâ dar !;li in zonele vecine !;li câ
acest proces de desprindere din vatra satului m atcâ a unui grup mai
mare sau mai restrins a dus la formarea unei noi a!;lezâri dar tot in
interiorul mo!;liei satului matcâ. In bunâ mâsurâ ,roirea" a avut loc in
Urma stabilirii definitive a unor locuitori din satul matcâ in ,odâile"
(Jocuinte temporare in zone mai ales de cosire dar !;li de culturâ) pe
27

Sava A., Op. cit., I, p. 25.
Sava A., Idem, p. 4.
29 Sava A., Op. cit., II, p. 9.
30 Hîrnea S., Op. cit., p. 102.
31 Sava A., Op. cit., I, p. 60.
32 Sava A., Idem, p. 13.
33 Stahl H. H., Op. cit., I-II I ; Râdulescu N. Al., Vrancea ; Diaconu I, Op. cit.,
1 ; Sava M., Op. cit.
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care ace!;>tia le aveau în hotarul satului dar uneori destul de departe
de vatra satului. Cel mai recent exemplu, în sensul celor de mai sus,
îl constituie satul Muncei, format în hotarul satului Vrîncioaia.
Incercarea de a surprinde în toponime procesul de roire ridicâ
însâ problema confuziei ce s-ar putea face î ntre acestea �i acele sate
care, de�i poartâ numele unei familii sau derivat din tema unei familii,
au cu totul alta origine. Confuzia nu se poate evita decît prin raportarea
la documente, la studiul terenului, mai ales în ce prive�te procesul de
defri�are, �i la traditiile locale.
·
Discutînd toponimele ce indicâ cert un sat rezultat din roire pornim
de la premiza, enuntatâ �i mai înai nte, di fenomenul în sine nu poate
fi considerat -ca atare decît daca are loc în limitele mo�iei satului matcâ,
situatie ce se întîl ne!?te nu numai în hotarele Vrancei istorice dar �i pe
vâile Ri mne i !?i Rîmniculu i . A�ezâri în afara acestei mo�ii au cu totul
alte cauze !?i o alta dinamicâ social-economica. Este cazul ,.satelor noi " ,
a!?ezâri de data recentâ cum a r fi Satu Nou (Panciu), Satu Nou (Ceardac
Gole!?ti), Bordeasca Noua, Cèilienii Noi, Mirce$tii Noi etc. Unele dintre
aceste a�ezari s-au format pe mo�ii (l a Mirce�tii Noi), altele in slobozii
(ca Bordeasca Noua) iar altele ca urmare a unor calamitati naturale
(Calienii No i)
In categoria satelor formate prin ,roire" le cuprindem pe -urma
toarele : Balane.o;ti, sat roit din satul Costandoiu (Lacul lui Daban) de pe
V alea Rimnei. Procesul de formare al noului sat a inceput, dupa · traditia
localâ, la sfir!?itul sec. al XVIII�lea cind Balenii s-au a!?ezat in ,cosirile'1
lor situate la vest de vatra satului de origine, intr-o zona in care au
amenajat apoi terenuri de culturâ prin continuarea defri�ârii. Bttcari, sat
ce s-a format in hotarul satului matcâ Nistore�ti . de catl·e ,ai lui· Bitdi" ,
nume . de familie fr·ecvent � i azi i n noua a�ezare. Bradèice$ti. catun in
hotarul satului Nereju Mare. s-a format prin a�ezarea neamului Bradac
(nume de familie !?Ï astazi frecvent) in amonte de satul de origine. pe
Valea Zabalei. la .. odâile" �i tirlele ce le aveau acolo. Carsoche$ti, catun
in satul Soulber, comuna Paltin. La 1 808, Mirza �i Toader Carsoche sint
fugiti in Tara Româneasca din cauza introducerii boierescului in Vran
cea as. Chiricani (Chiricari), catun in satul Nereju Mie, s-a format prin
.

stabilirea initialâ a unui Chirica cu neamul sau din Nereju la odai l e
d e la s u d d e vatra satului. Cofare$ti, catun in hotarul satului Nereju
Mie, in care este inca frecvent numele de familie Cofarea. Pèivèilari, sat

comuna Spulber, initial zona de odai unde ,ai lui Paval" �i-au ridicat
gospodârii permanente, tentati �i de apropierea padurii. Riidule$ti, mie
catun in satul Nereju Mare, este un exemplu tipic de sat ce ar pute<�
fi considerat ca rezultînd dintr-o roire. Este a�ezat in hotarul satului
Nereju Mare, are la baza neamul lui Radu !?i toponimul poate deruta.
In realitate câtunul a luat fiinta prin a!?ezarea aici a unor tigani veniti
de aiurea care !?i-au ridicat bordeie cu aprobarea ob!?tei din Nereju Mare.
3�
as

Hirnea S., Op. cit., p. 18.
Sava A., Op. cit., II, p. 58.
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Fenomenul este destul d e rar î n Vrancea. El î!1i are explicatia î n utili
zurea pe care o prezentau pentru vrînceni me!1te!1ugurile practicate de
cei veniti, (fierari, lungurari, spâtari etc.). Rèidutari, câtun tn comunn
Paltin, în care numele Râdutii este !1i astâzi frecvent. Rebegari, câtun
comuna Nâruja format prin roirea din Satul Podul Nârujei . Familii
Rebcga se mai aflâ !1i astâzi in ambele a!1ezâri. Stroie§ti, sat la conflu
ien�a Narujei cu Zâbala. Unele î m prejurâri (faptul câ a fost mult timp
satul de re11edintâ al comunei Nâruja 36 par sâ conteste formarea sa
în urma roirii dar denumirea !li a11ezarea in raport cu vatra satului
Nat"Uja, faptul câ initial a fost doar un ,cot al lui Stroe", dupa tradi�ie,
sînt dovezi certe câ la obir11ia sa s-a aflat o a11ezare izolatâ de vatra
satului matcii. La aceasta mai adâugâm ca toponimul nu apare in nici
un document în timp ce Nâruja apare in peste 20 mentiuni documentare.
A!?a cum arata.rn !li la inceputul acestui capital, ,roirea" satelor in
zona Vrancei a fost un fenomen general, o caracteristicâ a dinamicii
demografice în aceastâ zona ducînd la formarea unor a!?ezari dispersate
pe mari intinderi , de forma satului rasfirat.

5. Sate .formate prin a.�ezarea fn zonèi a unor locuitori din afara
hotarelor sale
Pentru aceasta categorie de sate toponimele, cu o singura exceptie

(Ungureni), la care ne vom referi, !li un caz de ambiguitate (Bfrse§ti)

pe care l-am disutat anterior, indica fârâ echivoc modul de formare a
a!?ezâri i . Este vorba de stabilirea unor grupuri relativ mari de familii
deoarece, dacâ ar fi fost doar o familie, satul ar fi imprumutat numele
famil iei respective ca in cazul satelor Vilcan !li Ghebari. Cum grupul
se definea prin locul de origine, denumirea noii a!?ezari a pornit de la
tema aceleia de unde plecase. In aceasta categorie de sate exemplele nu
sint numeroase deoarece fenomenul social ca atare a fost restrîns. In
general, aceste noi a11ezari s-au stabilit la periferia Vrancei istorice.
Astfel. Chio_jdeni, sat pe Valea Rimnicului. s-a format din locuitori veniti
din Bîsca Chiojdului - Prahova !li pastrind inca legaturi de familie cu
l ocul de origine la sfir11itul secolului trecut 37. Nu se cunosc împreju
râri l e in ·care au avut loc formarea noii a11ezâri. In traditia locala s-a
pâstrat amintirea unor intinse domenii boiere11ti existente aici pina la

1 864 precum !li pârerea ca cel putin unii locuitori au fost adu11i ca
embaticari pe aceste mo!iii. Faptul câ un ,Maftei ot Chiojdeni" in virsta
,ca de ani

1 15" 38 aduce marturie intr-o hotarnicie la 1 784 aratâ câ

a!iezarea poate fi consideratâ ca existînd
cel putin de la sfir!iitul sec. al
.
XVII-lea.

Dragosloveni �i Rucèireni, sate componente ale comunei Soveja, for-
mate din locuitori veniti din satele Dragoslavele !iÏ Rucâr (Muscel) in
prima jumâtate a sec. al XVII-lea, sint rezultatul pârasirii a!iezârilo i·
:JlJ

Hîrnea S., Op. cit., p. 148. .
37 Dànescu Gr., Op. cit., vezi cuvîntul.
:J!:I Sava A., Op. cit., 1, p. 117.
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de ba�tinâ din cauza apâsârilor fiscale dar mai ales boiere�ti. Ei s-au
a�ezat în Vrancea care ii atrâgea prin râze�ia sa traditionalâ, aceste
locuri fiind ,o i nsulà de libertate târâneascâ supravietuitoare" :l!l. ln
aceeaf?i perioadâ vin �i pe valea Ca�inului fugari din Muscel. Fiind înea
in numâr mai mie nu au format a�ezâri proprii ci s-au stabilit în satele
deja existente. De mentionat cà în raza satului Dragosloveni se afla
Manâstirea Soveja ridicatâ de Matei Basarab la 1 645.
Satul Olteni, din comuna Vîrte�coiu, a rezultat din stabi lirea met
a unor grâniceri adu�i din Oltenia la hotarul Milcovului în a doua jumü 
tate a sec. al XVIII-lea (dupa traditia localâ). Toponimu l nu are nici o
legâturâ, cum s-ar pârea, cu tinutul Olteni aflat cîndva între tinutmile
Adjud f?i Putna.
Satul Române$ti, din comuna Nistore�ti, a rezultat, dupa o opinie ""·
din stabilirea aici a unor locuitori din pârtile Romanului fârâ a se putea
preciza cînd �i în ce conditii s-a petrecut aceasta. Este de remarcat pre
zenta �i astâzi în rîndurile locuitorilor a numelui de famil ie Roman.
In comuna Tife�ti se aflâ satul Sîrbi. Un sat Sîrbii de Sus exi sta
l a 1 678 H dar nu se cunosc împrejurârile î n care a luat fiintà. Faptul
însâ ca unul dintre satele din care s-a format ora�ul Foc�ani s-a numit
Sîrbi, precum f?Ï existenta î n zona ,gîrlelor" (Foc�ani-Fâurei-Mâra!?e�ti)
a unor mari grâdinârii lucrate de multi bulgari �i sîrbi ne face sà ne
gîndim cà este vorba de a�ezâri ale unor fugari de la sud de Dumire .
Ungureni, sat in comuna Nistore�ti, s-a format dupa opinia lui Rotta"�.
din fugari veniti din Transilvania pe la 1 8 1 6 . Nu exista nid 0 doV<IChl
în acest sens dar credem cà a�ezarea este mult mai veche iar ,ungu
renii" stabiliti aici nu au putut fi decît români fugiti din Transilvania
din cauza persecutiilor maghiare. A!?a se explicâ faptul cà limba maghiara
nu a fost cunoscutâ niciodatâ �i de nimeni in zona.
Dupa cum s-a vâzut, pâtrunderea unor grupuri compacte de alogeni
a fost redusâ in Vrancea dar aceasta nu exclude fenomenul infiltràrii
lente în s à tele vrîncene a unor locuitori din afara zonei. Un studiu al
antroponimelor pe sate �i grupe de sate ar putea duce la concluzii
i nteresante in acest sens.
6. A$eziiri denumite dupa activitatea economicii dominantii a locui

torilor

In sensul realitàtilor etnografice, activitatea economicâ dominantà
într-e a�ezare nu trebuie consideratâ ca fiind intotdeauna a majoritatii
I ocuitorilor ci ca exprimînd pe lîngâ aceasta �i una din urmâtoarele
situatii : activitatea distinctâ în peisajul economie al zonei, desfâ�uratii
chiar de un numâr restrins de locuitori dar dominantâ din punct de
vedere economie ; activitate temporarâ sezonierà a colectivitàtH ; imta:19
10

Stahl H. H., Op. cit., 1, p. 175.
Hîrnea S., Op. cit., p. 1 36.
"1 Sava A, Op. cit., 1, p. 24.
t,2 Rotta D., Dictionar geograjic al jud. Putna, p. 78.
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latie de tehnicâ �ârâneascâ cu activitatea pe care o implicâ ; zona cu
resurse naturale sau de practicare a unei anumite activitâti (Vacaria) ;
activitâti comerciale ; activitâti dispârute.
In prima categorie in care toponimul indicà o activitate speci fidi
majoritâtii locuitorilor inregistrâm trei a!?ezâri : Câtunul Rudari (Deal u
Lung), a!?ezare izolatâ de �igani, ocupindu-se cu confectionarea vaselor
de lemn, lingurilor etc.t.:J. Situat in afara unei vetre de sat !?i în afura
mo!?iei satului, câtunul s-a mentinut într-o dependenta economicâ con
stantâ fatâ de satele din j ur.
Càtunul Lingurari (Reghiu), initial tot a!?ezare de tigani lingurari ,,
�i-a pierdut pe la sfîr!?itul sec. al XIX-lea specificul economie, locuitori i
sai practicind, c a � i cei din satele vecine, cre!?terea vitelor !? i cultivarett
pomilor fructiferi.
Câtunul Scafari (Vidra), initial a11ezare de tigani în hotarul satului
Vidra, s-a fm·mat cu invoirea ob!?tei satului. Specificul a!?ezârii consta
în confectionarea scafelor (strâchini din lemn de paltin) prezente în
trecut în toute gospodâriile vrîncene ":;· De la mijlocul sec. al X IX-lea
a�ezarea �i-a pierdut specificul economie, unii locuitori s-au stabilit in
Vidra iar alti i din satele vecine au venit i n Scâfari ceea ce a determi
nat asimil area treptatâ aproape completa a primilor locuitori.
Din activitâtile distincte in peisajul economie al zonei ca�·e au
generat toponime mentionâm pe urmàtoarele :
Brînzari, câtun al satului Dealu Lung, rezultat din a�ezarea unor
crescâtori de vite care se specializaserâ in prelucrarea laptelui !?i vin
derea brinzeturilor direct pe piatâ la Rimnicu Sârat !?i chiar la Brâila.
Odatâ cu disparitia, la inceputul secolului nostru, a me!?te�ugului res
pectiv s-a risipit !?i câtunul.
$indrilari (Reghiu), toponim exprimind o ocupatie rarâ in zona
dar foarte necesarâ. In general !?indrila se aducea pe valea Milcovului
,de la Vrancea" adicâ de pe vâile Zâbalei �i Nârujei. Satul �indrilari
exista la sfî r!?itul sec. al XVIII-lea "5 ca a�ezare de râz�i ce se opunea
tendintelor de cotropire ale Mânâstirei Mera. Me�te�ugul, care a dat
numele satului, se mai practicâ încà in a�ezarea respectivâ.
Olèire�ti, câtun in comuna Nâruja, indicâ activitatea initialâ dar azi
dispârutâ a vechilor locuitori. Numele de familie Olaru î�i are originea
tocmai în aceastâ activitate.
I n categoria toponimelor indicînd activitâti temporare, sezoniere ale
colectivitâtii mentionàm numai satul Rèistoaca a cârei denumire indicâ
,rastocirea" periodicâ a apelor Putnei pentru prinderea pe�telui .
Activitâtile legate de i nstalatiile de tehnicâ tarâneascâ au generat
!?i ele cîteva toponime in Vrancea. Varnita, sat pe valea Su�itei, comuna
Râcoasa, !ii-a luat numele de la gropile de var existente in trecut aici.
Fostul schit din raza satului, cu "biserica ridicatâ la 1 704, a fast cunos4�

Dânescu Gr., Op. cit., vezi cuvîntul.
'"' Dânescu Gr., Ibidem.
4:; Hirnea S., Op. cit., p. 139.
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eut cu acela�i nume ceea ce indicâ insemnâtatea în acea vreme a pro
ductiei de var din zonâ.
Cîteva toponime indica zone de practicare a unei anurilite activitati
fara a se putea preciza locul pe care activitatea respectivâ l-a ocupot
în economia zonei. Satul Vèidiria (azi Bradetul) �i-a luat numele de La
o a�ezare initiala de crescatori de vite mari, toponimul apârlnd �i in
alte locuri. Ca �i în alte situatH regretam �i de data aceasta schimbarE'a
vechiului nume al satului. Nu s-a tinut seama în aceasta câ el era
singurul toponim care indica o arie de cre�tere a vitelor mari intr-o
zona de întinse pa�uni.
Exploatarea sarii în zona a generat toponimul Valea Sèirii �i, in
hotarul sau, toponimele Pîrîul Sèirat, Fata Ocnei �i Ocna de Sare. Amin
tim un privelegiu tradi�ional al Vrincenilor de a exploata sarea pentm
folosintii. proprie nu �i pentru comert, privelegiul reintârit de domnie la
1 octombrie 1 853 loi, toponimele acestea la care se adauga �i altele din
aceea�i tema indica frecventa exploatarii sarii în Vrancea.
Existenta �i exploatarea primitivâ a pàcurei este dovedita de un
hidronim, P!rîul Pèicurii, din raza satului Vizantea Manastireascâ. Valo
rificarea acestei bogâtii a subsolului a fost un privelegiu al Mânâstirii
Vizantea.
Activitatile comerciale au dat na�tere la citeva toponime care fie
ca cuprind în sine aceastâ activitate, fie câ o definesc prin adâugarea
cuvintului ,tîrg" la toponimul anterior. Astfel Cazaclii (cartier in Odo
be�ti) era în sec. al XVIII-lea o a�ezare distinctâ in mo�ia actualului ora�.
Aici locuiau (unii permanent, altii sezonieri) pinâ la mijlocul sec. Hl
XIX-lea negustorii cazaclii, numiti a�a deoarece duceau vinurile odo
be!?tene în Rusia, la cazaci, ajungind pina la Chiev �i Nejin 48. In 1 777
î�i ridica �i o biserica in cartier, azi in ruinâ. Toponimul nu indicâ o
apartenenta etnica cum s-ar parea la prima vedere. Nu se cunoa�te nici
un cazac printre cazaclii care erau moldoveni dar unii erau greci sau
aromâni "9. De�i activitatea economica respectiva a disparut dupa pacea
de la Adrianopol �i mai ales dupa 1 859, ea a i mpresionat in mod deosebit
pe locuitorii din zona �i aceasta a facut ca toponimul sa se mentina.
Domne$ti-Tîrg se formeazâ câtre mijlocul sec. al XIX-lea din veche.l
a!1ezare Domne!?ti in urma construirii �oselei Mihâilene care inlocuia
vechiul drum de pe valea Siretului. Noua a�ezare a preluat functiile
economice ale celei vechi �i, cu toate câ activitatea respectiva inceteazâ
dupa unirea Moldovei cu 'fara Româneascâ, toponimul s-a mentïnut
datorita existentei aici �i a unui han pentru drumeti.
Cel mai important centru economie al zonei a fost Tîrgul Putnei
ce s-a aflat in secolele XV �i XVI in zona satului Putna de astâzi
(fost Purcele�ti). In tratatul comercial incheiat de $tefan cel Mare cu
Polonia, la 3 iulie 1 460, acest tirg figura ca loc de varna. Nu se cunoa�te
cind a luat fiinta, se �tie ca a fost prima re�edintâ a tinutului Putnei
"7 Sava A., Idem, Il, p. 221.
� Giurescu C. C., Istortcul podgortei Odobefttlor, p. 131-136.
49 Giurescu C. C., I dem, p. 131.
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�i ca �i-a pierdut însemnatatea în prima jumatate a sec. al XVI-lea.
Luptele dintre mo1doveni �i muntenl din aceasta perioadà au dus la
disparitia a�ezarii. Intr-un document din 1 6 aprilie 1 559 de la Alexandru
Lâpu�neanu se mentioneazà o ,giumàtate de sat din partea de sus pre
Putna unde au fast Tîrgul Putnei" JO. A�ezat pe marele drum al Vrancei
�i în acela�i timp pe drumul comercial ce venea tocmai din Polonia,
tü·gul, de�i a avut o existenta relativ scurta, s-a impus ca centru eco
nomie de prim ardin în zona sudica a Moldovei. ln apropierea lui s-a
format satul Tîrgoveti, azi disparut, cu localizarea controversata 5r. Acest
sut se gasea pe valea Putnei, între Bolote�ti �i Purcele!jti, sau in vatra
uctualului sat Bolote�ti. Atestat documentar la 1608-1 609 52, satu! a
disparut se pare in sec. al XVIII-lea. Un toponim aproape identic, Tir
govete, indica un loc izolat în comuna Valea Sârii unde in epoca fana
riota aveau loc schimburi de produse mai ales între localnici �i fàrâ
�lirea stapinirii 53.
Unele · activitati economice atestate în toponime au disparut com
plet de foarte multa vreme incit amintirea lor nu se mai pàstreazâ
nici în traditia locala. Este cazul satelor Blidari, Tulnici �i Ploscuteni.
Bl.iciari, sat în comuna Cirligele, este gre�it considerat ca �i-ar fi
luat numele dupà al unui proprietar din zonâ, Blidàrescu :;"· Este evident
t'à lucrurile s-au petrecut invers. De�i ocupatia confectionarii blidelor
din lernn sau argila nu mai exista astâzi in acest sat �i nici nu mai
este prezenta în traditia locului, într-un trecut foarte indepârtat va fi
existat unul din aceste me�te�uguri într-o zonâ in care nici lutul, nici
lemnul de esentfi moale nu lipsesc. Chiar dacâ unul din aceste me�te
�uguri a fast practicat de un grup restrîns el s-a impus cu timpul ca
toponim, situatie frecventâ in multe alte cazuri.
Tulnici, sat pe valea Putnei, ridicâ mai multe probleme deoarece
in zonâ nu numai cà nu se cunoa�te a se fi confectionat vreodatâ tulnlce
dar nici cuvîntul cu sensul cunoscut nu circula ajungîndu-se la o situa
\ie ciudatâ în care locuitorii nu dau cuvîntului ce le denume�te satul
sensu! sâu strict de continut înregistrindu-1 doar pur formai �i se
mantic :;:;. ln folclorul vrîncean este cunoscut buciumul curbat la un
t·apât, folosit �i astâzi pe valea Zâbalei mai ales, cu deosebitâ mâiestrie.
Atunci care este originea toponimului ? Prima atestare documentarâ a
a�ezârii este la 1648, sub forma ,hotarul Tulnicelor" 56, Tulnici la 1767,
1 777, 1 789 :;7, Tulnicii la 1 791, 1 9 1 3 5H, Tulnici �i Tulnice in acela�i
document din 1 9 1 3 59 11i in altele din perioada imediat urmâtoare.
ao

Iorga N., Studii fi documente, VII, p. 285 nr. 4.
Giurescu C. C., Idem, p. 22 �i 47.
52 Caian D. P., Istoricul orafului Focfani
anexe 7.
�.:J Htrnea S., Op. cit., p. 1 56.
54 Dinescu Gr., Op. cit., vezi cuvîntul.
;;;; Hîrnea S., Op. cit., p. 1 5 9.
SG Sava A., Op. cit., 1, p. 17.
"7 Sava A., Idem, p. 95 ; 108 ; 123.
sa Sava A., Idem, p. 124 ; 170.
59 Sava A., Idem, p. 172, 173.
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Documentar se impun in egala masurâ for·mele Tulnici !?i Tulnice
dar ultima nu mai este folositâ de pe la mijlocul secolului al XIX-lea.
Aflat pe un important drum de legatura a Vrancei cu Transilvania,
. , via Varancha", cunoscut ca atare în partile de sud-est ale Ardealului
inca la 1 431 60 !?i cu o circulatie ce se deduce a fi fost intensa, Tulnicii
s-au putut forma in jurul unui nucleu venit de peste munti !?i care, in
conditii ce nu le putem cunoa!?te, a dat a!?ezarii un nume cu circulatie
numai in Transilvania. Este evi,dent ca acest toponim apartine numai
formai categoriei de ocupati i, în realitate indicînd o patrundere in Vran
cea a unor elemente din afara. Nu am fi putut insa ajunge la aceastâ
concluzie daca nu-l încadram între denumirile indicînd ocupatii. Numai
a!?a am ajuns la eoncluzia ca ocupatia respectiva nu a existat niciodata
in Vrancea.
Prezentarea toponimelor i nd icînd ocupatii duce la constatarea di
centre puternice de activitate me!?te!?ugâreasca nu au existat în zona,
ca me!?te!?ugurile practicate au fost minore sub raport economie. Chiar
existenta in Foc!?�mi a unui cartier Tiibiicari, cunoscut inca inaintea sec.
al XIX-l ea ca zona de concentrare a atelierelor de prelucrat pieile, nu
in firma constatarea noastra. In schimb, cum s-a vazut, activitatea co
mercialâ a fost intensa !?Ï trebuie sa avem in vedere câ toponimele
indicînd o asemenea activitate nu corespund decît unor centre de râs
pindire a mârfurilor in cadrul larg al comertului ambulant cu harabalele.

7. Toponime indicînd sate �i locuri formate ca urmare a unor actiuni
�i stiiri sociale.
Grupâm în aceastâ categorie numele de sate formate pe mo!?ii
boiere!?ti !?i domne!?ti sau asupra cârora s-a impus stâpinirea acestora,
numele de sate exprimind stâri sau actiuni sociale !?i numele de locuri
cu acela!?i sens.
In zona Vrancei istorice, ca urmare a râze!?iei apâratâ cu dîrzenie,
chiar dacâ au avut loc unele infiltrâri ale proprietâtii boiere!?ti, nu s-a
ajuns la constituirea de domenii pe care sâ se formeze sate aservite,
cu exceptia satului Vizantea Mânâstireascâ aflat la extremitatea estica
a zonei. In partile de cîmpie cuprinse intre valea Rîmnicului !?Î valea
Putnei fenomenul este relativ frecvent. 0 parte din satele astfel formate
uu în denumire tema numelui proprietarului. In unele cazuri numele
satului deja existent a fost pârâsit odata cu intrarea a!?ezârii in stapî
nirea unui proprietar nou impunîndu-i-se un nume dupâ numele stapi
nului. Dinamica formarii toponimelor din ambele categorii este in esenta
aceea!?i : vecinii a!?ezârilor respective !?i oamenii stâpînirii îi numeau pe
locuitori dupâ humele proprietarului folosindu-se initial apelative ca
,ai lui Mihalcea" de la care s-a ajuns la Mihalceni etc. Uneori denumirea
respectivâ era identicâ cu aceea a stâpinului (Capiitanu, Tiitaranu etc.),
alteori indica originea etnicâ a acestuia (armeni) etc.
oo

Apud Giurescu C. C., Istoricul podgoriei Odobeftilor, p. 33, nota 6.
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Toponimul Armeni a evoluat din forma ini�ialâ ,La Armeni" care
indica locul unde se afla conacul boieresc a primilor proprietari, armeni
de origine. Ulterior in jurul conacului s-a format satul astâzi component
al comunei Milcovul.
Biitine$ti, sat pe malul stîng al Putnei, comuna Tife�ti, i�i are obir�ia
in dania fâcutâ de Alexandru cel Bun la 12 martie 1423 lui Batin.
ln afarâ de semnifica�ia socialâ, actul are �i o importantâ politicâ deo
sebità., el atestînd stâpînirea Moldovei la acea datâ pinâ in valea Putnei.
Satul Biile�ti, de pe cursul inferior al Rîmnicului, �i-a luat denu
mirea de la boierul Bâlescu ce l-a avut in stâpinire pînâ pe la mijlocul
sec. al XIX-lea. A�ezarea este însâ anterioarâ acestui secol dar vechiul
nume nu s-a mai pà.strat ül,
Ciipiitanu, sat pe terasa inferioarà stîngâ a Milcovului la 3 km în
amante de Odobe�ti, W are numele de la proprietarul locului. Vechimea
lui urcâ spre începutul sec. al XVII-lea, mi Ioni�â Capâtan fiind la 1686
vomie de Vrancea 62, Ion Càpâtan cel bâtrîn apare printre vinzâtori
la 1 688 cînd domnul Constantin Cantemir cumpârâ pentru Mânâstirea
Mera locuri de pe malul stîng al Milcovului, de la gura Arvei la gura
Reghiului 63• Patronimul Cèipii tan ar putea deriva din rangul militar
cdpitan în aceastâ zona fiind cunoscutâ anterior secolului al XVII-lea
func�ia de ,càpi tan de margine" . Opinia aceasta este inregistratâ �i la
I . !ordan üt, dar numai ca fapt de limbâ (trecerea lui cèipitan in Cèipiitan)
nu !li ca semnificatie istoricâ. In mo�ia satului este infün�t dupâ 1759
de câtre preotul Apostu Câpâtanu un schit care imprumutâ numele
a!lezàrii �i dureazâ pînâ pe la 1808 (de�i biserica i-a fost distrusâ de cu
tremurul din 26 octombrie 1802).
'
satul Fitione�ti, de pe valea Zâbràu�ului, pare a-�i avea originea in
patronimul Fetion. Un boier cu acest nume apare în zonâ în timpul
lui :;ïtefan œl Mare 68 !ii numele lui a fost asociat cu acela al satului
fàrâ a se putea trage de aici concluzia certâ cà aliezarea in discu�ie a
fost proprietatea acestui boier. Cum se va vedea proprietatea boiereascâ
pe aceastâ vale este prezentâ �i la inceputul secolului al XVI-lea G6
dar nu sint clare imprejurârile in care s-a forffi?t satu.l,.
Satul Jorèi�ti de pe valea Putnei (comuna Vînàtori) i�i are obîr�ia
certâ in patronimul Jora, stâpin la începutul sec. al XV1-lea al acestor
locuri. La 1 529 Toader Jora, la care ne referim, era staroste de Tecuci 67
iar numele lui era inca prezent in tradi�ia satulUi pe la sfîr�itul secolului trecut ca stâpin cîndva al acestor locuri.
.
I n tradHia localà din satul Mihiilceni, de pe cursul inferior al Rîmni
cului, se mai pâstreazâ incâ amintirea Banului Mihalcea, stâpin al mo�iei
6t Dânescu Gt., Op. cit., vezi cuvintul.
62 Sava
A., Op. cit., 1, p. 3 1 .
63 Sava A., Idem, p. 38.
64 lordan 1., Op. cit., p. 28.
65 B og dan 1., Documentele lui $tejan cel Mare, 1, p. 383.
66 Sava A., Op. cit., 1, p. -1-5.
67 Rosetti R. 1., Piimintul, sèitenit fi stiiptnit în Moldova, p. 238, nota. · 6.

148

E. GIURG Eil

satului în vremea lui Mihai ViteazuL Atunci cumpârâ mai multe sate
printre care Vara,tii, Perietii, Calu.garenii lui Manea !',li Calugarenii lui
Stoica U8• Nu �tim dacâ Mihâlcenii de astâzi va fi fast cumpârat in
aceea�i perioadâ. Retinem însâ câ in ancheta întreprinsâ pe teren nici
unul din cele trei toponime n-a fast recunoscut.
Dintr-un document de la 1508 din care un Man clucerul apare ca
proprietar al satului Muncelul de pe valea Zâbrâutului cu cel putin
jumâtate secol înainte t.i!J s-ar putea deduce câ satul Mane$ti de pe valea
Siretului, în apropierea confluientei Rîmnicului, i-a apartinut. In traditia
localâ se mai pâstreazâ amintirea unui stâpîn de mo�ie primitâ danie
de la -5tefan cel Mare. Cronologic traditia coïncide cu atestarea docu
mentarâ a lui Nan.
Un sat format in zonâ de râze�i intrat sub stâpînirea boierilm
Plainos în epoca fanariotâ a câpâtat denumirea Plaine*ti pierzînd-o pe
cea anteriorâ. Numit azi Dumbraveni, satul mai pâstreazâ încâ vie
traditia fo!',ltilor stâpîni.
Un câtun dispârut, Vladuleasa, s-a aflat în raza satului Gologanu.
Toponimul care î!',li are originea in numele sub care era cunoscutâ o
fostâ proprietarâ, vâduvâ a lui Vlad, indicâ astâzi sub forma ,La Vlèi
duleasa" un loc din mo�a satului 70. Nu se cunosc împrejurârile în care
a!',lezarea a disparut dar se pare câ aceasta s-a petrecut d upâ aplicarea
legii rurale a lui Cuza.
Stâpîniri domne�ti în Vrancea au fast putine de aceea doar cîteva
denumiri le indicâ în mod expres. Unul singur, Domne,ti, cuprinde în
sine realitatea social-economkâ la care ne referim. Cu o evolutie regresiva
în planul mai ales politic, Domne�tii, fostâ curte domneascâ a Dafinei
Dabija �i tirg în secolul al XVII-lea if, cuprindea în mo�ia sa ,trupu
rile sau pârti din trupurile satelor Domne�ti, Rugine�ti, Anghele�ti,
Copàce�ti� Pâune�ti, Ureche�ti, Ciorani, Argeaua, Boul, Dumbrâveni, Lâ
le�ti, Stâni�ori, Volovati, Domo�ita, Bobeica, Bodea, Tarnita, Muste�tii,
Caregna, Dâne�tii, TopHenii, Ionâ�tii, Dràghice�tii, Turburea, -5erbii
ne�tii, Brudure�tii" 72. Intinzîndu-se pe ambele maluri ale Siretului din
zonà de confluientâ a Trotu�ului pînii in sudul zonei .colinare a Tutovei,
mo�ia Domne�ti era de fapt un foarte întins domeniu feudal într-o zonâ
în care râze�ia ducea o permanenta luptâ pentru a supravietui.
Un alt toponim care aminte�te de existenta unei stâpîniri domne�ti
este Vintileasca. De�i nu putem preciza cu certitudine despre care domn
Vintilâ este vorba, prezenta nu prea departe a satului Vintilèi Vodèi,
domeniu cert al lui Vlad Vintilâ (1532-1 535), ne determina sâ conside
râm cà �i Vintileasca a apartinut aceluia�i domn.
In afara a�ezârilor umane, toponimele indicà �i proprietâti domneliti
izolate cum sint : Viile Domne$ti (Panciu), toponim traditional indicind
·

68

Giurescu C. C., lstoria românilor, vol. Il, partea 1, p. 306.
Sava A., Op. cit., 1, p. 4-5.
70 Dânescu Gr., Op. cit., vezi cuvintul.
71 Giurescu C. C., lstoria românilor, vol. III, partea II, p. 505-506.
n Rosetti R. 1., Op. cit., p. 108-173.
Go
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zonà din marginea de vest din hotarul ora�ului ; Viile Domne�ti (Odo
be�ti) situate in cartierul Caragea !ii aflate in stàpînirea lui Mihail
Sturdza care ridicà aici prin Asanache Pamfil la 1839 Be ciul Domnesc
l'olosit �i astâzi n ; Beciul Domnesc de la Panciu pe care producâtorii
de f?ampanie din localitate s-au grâbit sà-1 atribuie lui �tefan cel Mare
�i sà indice aceasta pe eticheta produsului. Beciul n-a fost insâ cercetat
�tiintific !ii nu i se poate preciza vechimea. Pare însâ a nu fi anterior
sec. al XVII-lea, dacà nu chiar posterior acestui veac.
Numele de sate �i locuri exprimind schimbârile produse in statutul
social a tarànimii sint �i ele putine �i relativ recente. Dintre acestea
remarcàm in primul rind ,.Sloboziile". Slobozia Ciorèi.�ti s-a format în
j urul satului Ciorâ�ti pe care l-a inglobat apoi din locuitori eliberati
t!in rumânie în secolul al XVIII-lea prin reformele lui Constantin
Mavrocordat 74. Slobozia Mihii lceni (azi d isparut) �i Slobozia Bote�ti au
a ceea!ii origine. Slobozia Bradului indicâ de asemeni originea satului
dar nu-l putem preciza in timp.
Aceea�i conditie social-economicâ o indicâ �i toponimul Vizantea
Uiizèi$eascèi. ce atestâ mentinerea râze�iei in zonâ dupâ ridicarea Mânâs
t i rii Vizantea de câtre Eremia Movilâ la· începutul secolului al XVII-lea
�i crearea unui nou sat cu tarani a flati pe diferite trepte de aservire,
o

Vizantea Mèi.nèi.stireascèi..
Uneori toponime le cu semnificatie socialâ nu se refera la geneza
sutelor dar indicâ rare pâtrunderi ale stâpinirii boiere�ti in Vrancea.
c ;rindul Boierului este o culme ce separâ satele Tichki� �i Ruget, fostâ
proprietate a pi tarul ui Tudorache Neagu, râscumpâratâ ulteTior de
locuitorii celor doua sate 76• Plaiul Boierului indicâ un pinten vestic
al Mâgurii Odobe�tilor, fostâ proprietate al aceluia�i boier Neagu, cum
pâratâ de acesta la 1814 de la Constantin Cristoiu 77.
Situatia social-economicâ precarâ a târânimii este ilustratâ de doua
loponime cu sens peiorativ : Un câtun Calicu {azi Dumbrava) face parte
din satul Poiana Cristei. Nu avem nici o relatie despre geneza acestui
toponim �i de aceea orice interpretare in afara celei generale poate fi
hazardatâ. Pîrîul Flèi.mînzii este un afluient al S�itei atestat i ntr-un
1.apis de cumpârâturâ la 24 mai 1766 78• Referirea la o anumitâ stare
-;ocial-economicâ este certâ dar nu putem preciza in ce imprejurâri
a luat na�tere hidronimul acesta care poate fi accidentai. Forma este
oarecum echivocâ deoarece apartine in egalâ mâsurâ masculinului plural
ln nominativ dar �i femininului singular in genetiv.
Numârul redus al toponimelor referitoare la geneza satelor care
indicâ situatia social-economicâ a târânimii poate avea mai multe expli
eatii dar noi considerâm cà aceasta se datore�te unei cauze ce tine de
·

ï3 Giurescu C. C., Istoricul podgoriet Odobefttlor, p. 1 19.
it,

Dânescu Gr., Op. cit., vezi cuvintul.
Dànescu Gr., Ibidem.
76 Hirnea S., Op. cit., p. 19.
77 Sava A., Op. cit., 1, p. 70, 71.
78 Sava A., Idem, p. 91.
75

148

E. GIURGEA

psihologia socialâ : mc1 o colectivitate nu se define�te pe ea însâ�i prin
tr-un nume care ar pune-o in inferioritate. Cind aceste nume apar, ele
sint impuse din afarâ, au sens peiorativ evid ent �i pornesc mai ales
de la clasa dominatâ f1i mai rar de la organele administrative.
Incheind aici prezentarea toponimelor vrincene cu sem nifica\ i e is
torica directa ce indicâ geneza �i evolu\ia satelor revenim asupra unei
observa\ii pe care am fâcut-o �i mai înainte : sint foarte multe nume
de sate care in sine nu contin nici o informa\ie istorica directa dar care
analizatii într�un context istoric larg oferâ pretioase informatii despre
orlginea satelor. 0 asemenea preocupare depa�e�te însâ cadrul luerârii
noastre.

VI. CONCLUZII
Din analiza toponimilor indidnd a�zari se ajunge în primul rind
la concluzia ca Vrancea este o zona de s traveche locuire, cu o conti
nuitate absolutâ cel putin din feudalismul timpuriu. In acest sens
trebuie avut în vedere mai întîi faptul câ toate satele cu numele Poiana
s-au format din aceasta tema nu mai sint inconjurate de pâdure. To
picul Pii.dureni indicâ sate aflate in zone unde padurea a disparut de
multâ vreme sau se aflâ la mari distan\e.
In al doilea rînd toponimele indicînd actiunea omului asupra me
diului (Jari�tea, Scâtum Pârosului, Scâtura lui Vâsui etc.) se afla i n
zone complet defri�ate, pàdurile râmînînd l a circa 1 0-15 k m distanta.
Aceastâ realitate contemporanâ este un indiciu general al vechimii
a�ezârii care, coroborat cu alti factori de evolutie pot da o imagine
realistâ �i sugestiva a dezvoltarii respectivelor a�ezâri.
Raportind toponimul la aspectul actual al a!fezârii �i a zonelor
învecinate !iÏ acest aspect la realitatea initialâ care a generat denumrlea,
realizam o imagine dinamica a genezei �i evolutiei a�ezâri i respective.
In acela�i timp apar mai clare cauzele generale economice dar �i social
politice care au determinat întemeierea a�zârii. Neexistînd posibilitatea
de a fixa in timp etapele defri�arii �i durata unei etape nu se poate
fixa cu precizie vechimea a�ezarii, mai ales ca ritmul defri�ârii variazâ
in functie de multi factori interni, cum ar fi crelJterea populat.iei, gradul
de fertilizare al solului etc. sau externi ca stabilirea în zona a unor
l ocuitori din alte parti, jafuri �i pustiiri, actiuni militare etc.
Un alt element de vechime a a!,lezârilor reflectat in toponimie îl
reprezintâ existenta unor denumiri de sate dupa anumite ocupatii azi
dispârute. Cazurile cele mai pregnante sint cele ale satelor Blidari �;i
Tulnici. Ambele îndeletniciri implicate in toponim nu se cunosc in
zona, traditia locala n u le-a pâstrat nici mâcar in formulâri apropiate.

0 alta importanta concluzie ce se impune din cercetarea noastrâ
este aceea câ in zona Vrancei pâtrunderea �i açezarea unor locuitori
din afarâ este o realitate istorica certa, câ acest proces a fast lent, de
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durat â !;ii eâ strâmutârile de grupuri compacte, numeroase de asemenea
locuitori au fost rare !?i numai în zonele de margine ale Vrancei tra
ditionale.
Tot analiza toponimelor ne permite sâ intelegem ca traditia despre
existent-a unor ,bâtrini" întemeietori ai sate lor are la origine o reali
tate istorica iar i\roirea" satelor este un fenomen aproape general in
zona studiatâ.

In sfîr!?it, toponimele cu semni f i catie istoricâ directâ indicâ aspec
tele es e nti a le ale relatiilor de clasâ : tendinta de pâtrundere a stâ pi n i r i i
boiere!?ti, mânâstirel?ti !;ii domne!?ti in zona dar �i opusul ei, mentinerea

rii z e!;i ie i

,

formarea de ,slobozii" precum �i lup ta localnicilor împotriva

infiltrârilor insidioase ale boierimii.

'finind seama de toate acestea credem di putem evoca imaginea

unei Vrance arhaice ai cârui l ocu i to r i a�ezati in l ocur i ferite f;i adâ

postite trec, in cadrul unui indelungat proces is to ric la lârgirea vetrelor
de sat initiale, unii ,roiesc" dar i n cadrul aceleea�i mol?ii a satului.
,

T m ag i nea se completeazii cu a�ezarea la margl nile zonei a unor strâini

de aceste locuri l?i dinamica evolutiei sale se amplificâ prin schimburile

aomerciale �i prin prezenta antagonismului dintre raze�i e �i tendintele

tr o pit oa r e ale boierilor, mân astirilor �i domniei. Toate acestea pro
iectate pe fundalul devâlma�iei vrîncene apropie �i mai mult de înte

co

legerea

noastrâ

n um ea

,republica"

acea

�i

realitate
in

care

istoricâ
vechile

pe

care

I i b e r tâti

Dimitrie
tarâne�ti

Cantemir
au

o

dainuit

permanent.

R'eSUM'I!:
L'auteur, partant de la constatati on que l'étude des toponymes est pour la
zone historique du Pays de Vrancea la seule source de renseignements pour ce
qui est de l'origine et de l'évolution des agglomérations rurales, réalise pour la
premire fois dans la li ttérat ure historique consacrée au Pays de Vrancea une
recherche complète du problème. Les toponymes cessent d'être considérées seule
ment en tant qu'entites, mais ils sont groupés en catègories de significations qui
se regroupent ensuite dans une image unitaire sur la genèse et sur l'évolution des
villages de la zone.

A cet égard, il convient de distingueur les suivantes catégories de toponymes

ayant pour sens l a genèse et l'évolution d es villages :

1) Des topony mes indiquant des agglomérationes, dans des endroits abrités,
défendables, en terrain ôoisè ou, sol tourmenté, isolés des grands 1nés.
2) Toponymes designant des agglomérations formés par lluite de l'action sur
l'environnement.
3) Toponymes dont résulte la naissance des villages partant d'un ,batrin"
veillard fondateur de l'agglomération.

4) Toponymes illustrant le processus de ,l'essaimage" des villages.
5) Toponymes attestant la formation de certains villages par des habitants
arrivés hors de zone.
6) Topony mes résultant d'une activité économique prépondérante dans le vil
lage respectif.
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7) Toponymes exprimant certaines actions et états sociaux étant à l'origine
de l'agglomération.
Il en résulte que Vrancea fut une zone de refuge et abri intenses. Elle a été
constamment sollicitée à travers les âges peuplée des temps immémoriaux, avec
une continuité inenterrompue. Vrancea se révèle en même temps comme une aspi
ration à la liberté des paysans d'autres contrées d u pays. Et tout celle grâce à la
conservation des alleus et de la .,devâlmâ�Jia" jusqu'à leur !Wsnétude.
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DATE ISTORiiCE �1 ARHEOW GICE PRIVIND
VITICULTURA IN JUDE'fUL VRANCEA
ANTON PARAGINA

Vii le

din

j ude�ul

Vrancea

cunosc,

spre

deosebire

de

alte

jude�e

.de României, o mare raspindire. Le gasim din abunden�a in podgoriile
··u renume inca din evul mediu : Panciu (Cruce), Odobe�ti �i Co
l c�ti, dar �i in locuri unde ne-am a�teptat mai pu�in, spre zona mon
l ana. Aparitia �i evolu�ia vi�ei de vie in aceasta zona s-a datorat în
primul rind condi�iilor naturale intre care, elima �i solul joaca

rolul

primordial, iar, in al doilea rind, a�ezarii la timpla munt.elui, unde exis

l nu condi�ii pentru o mai mare stabilitate a celor care aveau aceasta
i ndeletnicire.

Cele mai vechi urme care dovedesc practicarea acestei ramuri agri

' ole

-

viticultura - ne sint oferite de descoperirile arheologice. De�i

� poradice, ele ne permit totu�i sa constatâm vechimea acestei ocupatii
I 'U

adinci

râdâcini

in

viata tracilor

�i

a

ram.urii

lor

nord-dunârene,

l{eto-dacii. Sâpâturile efectuate in necropolele �i a�ezârile monteorene
de la Cinde�ti, Mânâstioara, Coroteni f �.a. au scos la ivealâ numeroase

\'ase ceramice cunoscute in general sub denumirea de vase de cult,

printre

care

ce�ti,

vase

askos

�i

spende-gefassuri

fo!osite aceste vase numai pentru pâstrat !ii

bâut

(fig.

1).

Sâ

apa ? Nu

fi

fost

credem !

Mai degrabâ am pune prezenta acestor ce!iti !ii vase de bâut descoperite

i n necropole, in legâturâ cu adorarea unui zeu - de ce nu Dyonisos
a

-

cârui origine se !itie a fi tracicâ 2. Aceste ce!iti, cu mai mici sau mai

rnari modificàri, se men�in in lumea dacâ, daco-romanâ !fÎ românâ. Ele

.,int o dovadà a existen�ei neincetate pinâ la faza româneascâ a popu-

1 Cercetarile de la Manastioara �i Cînde�ti au fost efectuate de catre Marilena
r lorescu (lnstitutul de istorie �i arheologie Ia�i), Gh. Constantinescu !;li Victor Bobi
! Muzeul j udetean Vrancea) iar cel de la Coroteni de catre Victor Bobi �i Anton
Paragina (Muzeul j udetean Vrancea). Multumim !;li pe aceastâ cale colegului
V. Bobi pentru ilustratia oferita.
2 Dictionar de istorie veche a României, Bucure�ti, 1976, p. 239.

DArrE ISTORiiCE �1 ARHEOWGICE PRIVIND
VITICULTURA IN JUDETUL VRANCEA
ANTON PARAGINA

Viil e din judetul Vrancea cunosc, spre deosebire de alte judete
ale României, o mare râspindire. Le gâsim din abundentâ in podgoriile
t'U renume incâ din evul mediu : Panciu (Cruce), Odobe�ti �i Co
te�ti, dar �i in locuri unde ne-am a�teptat mai putin, spre zona mon

tana. Aparitia �i evolutia vitei de vie in aceastâ zonâ s-a datorat în

primul rind conditiilor naturale intre care, elima �i solul joacâ rolul
primordial, iar, in al doilea rind, a�ezârii la timpla muntelui, unde exis
tau conditii pentru o mai mare stabilitate a celor care aveau aceastâ
îndeletnicire.
Cele mai vechi urme care dovedesc practicarea acestei ramuri agri
cole - viticultura - ne sint oferite de descoperirile arheologice. De!7i
sporadice, ele ne permit totu�i sâ constatâm vechimea acestei ocupatii

c·u adinci râdâcini in viata tracilor �i a rammii lor nord-dunârene,
geto-dacii.

Sâpâturile efectuate in necropolele �i a�ezârile monteorene

de la Cinde�ti, Mânâstioara, Coroteni 1' �.a. au scos la ivealâ numeroase
vase ceramice
printre care

cunoscute

ce�ti,

folosite aceste vase

vase

in

general sub

askos �i

numai

denumirea de

spende-gefassuri

(fig.

vase
1).

de

Sâ

pentru pâstrat �i bâut apa ? Nu

fi

cult,
fost

credem !

Mai degrabâ am pune prezent:a acestor ce�ti �i vase de bâut descoperite
in necropole, in legâturâ cu adorarea unui zeu - de ce nu Dyonisos -

a cârui origine se �tie a fi tracicâ 2. Aceste ce�ti, cu mai mici sau mai

mari modificâri, se mentin in lumea dacâ, daco-romanâ 'i românâ. Ele

sint o dovadâ a existentei neincetate pinà la faza româneascâ a popu-

1 Cercetarile de la Maniistioara �i Cînde�ti au fast efectuate de catre Marilena
Florescu (Institutul de istorie �i arheologie Ia!i!i), Gh. Constantinescu �i Victor Bobi
( Muzeul judetean Vrancea) iar cel de la Coroteni de catre Victor Bobi �i Anton
Paragin a (Muzeul judetean Vrancea) . Multumim �i pe aceasta cale colegului
V. Bobl pentru ilustratïa oferità.
2 Dictionar de istorle veche a României, Bucure�ti, 1976, p. 239.
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latiei autohtone �i, im.plicit, reflectarea unei indeletniciri strâvechi in
spatiul nostru geografic - viticultura. Descoperirea unor strecurâtori,
a unei amfore nestampilate de tip kas, a unor cupe de haut ce imita
forme grece!?ti - in a�ezârile de la Cinde�ti �i Mânâstioara - pot fi

dovezi

in sustinerea ipotezii practicârii viticulturii

de câtre geto-daci

(fig. 2). Alte piese de bâut din secolele II.:...._III, descoperite la Tife�ti 3,
Virte�coiu !ii Pâdureni " (fig.
I n aceasta ultima localitate,

3),

vin sâ intâreascâ cele sustinute mai sus.

alaturi

de

alte piese

arheologice,

a ie!iit

la ivealâ !ii un fragment ceramic de la baza unui vas lucrat cu mina
al carui decor pâstreazâ dai struguri intregi stilizati, iar pe aceea�i
l inie, un fragment dintr-un alt treilea ciorchine (fig. 3/2). De altfel, Gh .
Bichir, autorul lucrarii ,Cul tura carpicâ" , mentiona câ ,dacâ tinem cont
ca ciobul a fast descoperit in a�ezarea de la Pâdureni-Panciu am fi in
demnati sâ considerâm câ ornamentul in discutie e u n indiciu in spdji
nul ipotezei conform câreia carpii cultivau vita d e vie" 5.
De asemenea, descoperirea de la Mârtine�ti 6 (intr-o necropolâ din ·
semlul al IV-lea e.n.) a unui pahar de sticlâ !ii
ce imita forme grece!?ti (fig.

4),

a

unor câni !ii ulcioare

a unor fragmente de cercuri de bu�i 7

�i a unei cutitoaie 8 la Dragosloveni (sfh'l?itul secolului al X-lea) a unui
cosor de taiat la vie !ii araci la Jari�tea 9 (secolul al XI-lea) (fig. 5/2 a),

a unor unelte legate de viticulturâ din secolul al XV-lea in aceea!ii zona m,
ne face sâ credem in continuitatea acestei ocupatii.
Interesant este ca o parte din aceste descoperiri au loc in puter

n ice

centre viticole, unde,

exista o continuitate

de locuire

din

epoca

pietrei !ilefuite pinâ in zilele noastre.
Concluzia fireascà care se impune este aceea câ viticultura nu poate
fi atribuitâ nici unui popor migrator aflat in trecere pe teritoriul tarii
noastre !ii deci �i a judetului Vrancea. Nici un migrator, ce a trecut
pe aici, nu a venit cu vita de vie (din zone unde nici mâcar nu cre!?tea)
ca sa o planteze. Aceastà ocupatie nu poate fi

decit a unei

populatii

sedentare. Nu credem câ pe cei aflati in trecere pe teritoriul târii noas
tre i-ar fi incîntat sâ se o cupe cu cultivarea vitei de vie. Ca un argu
ment in favoarea continuitatii acestei o cupatii sint !ii termenii folositi
cîndva !iÏ care au ràmas !iÏ astâzi. Strugure, butuc, curpene se numârà
printre cele 1 60 de cuvinte care ne-au ràmas de la geto-daci if, iar
3 Sebastian Morintz �� N. Hartuchi, Materiale, Ill, 1 962, p. 524.
� Gh. Bichir, Cultura carpicâ, Bucure�ti. 1973, p. 8 1-84.
:. Idem, p. 67-68, vezi pl. L 1 .
li Victor Bobi,
Consideratii preliminare asupra necropolelor din
IV-lea e.n. descoperite la Martine�ti �i Iugani, Material inedit.
7 Maria Com�a �i Gh. Constantinescu, SCIV, 20, 3, 1969, p. 430.
a Piesa se gâse�te in expozitia Muzeului de istorie dln Fo�anl.
9 Anton Paraglnâ, Studii �i Comunicari, Foc�ani, 1, 1978, p. 71-72.
IO Piesele se aflâ in cadrul Colectiei muzeale Jari�tea.
u 1. 1. Rusu, Limba traco-dacilor, Bucur�tl, 1959, p. 129-130.
..

vitiî.

secolul

al
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l'ie, vin, cèilcèitor, poamèi �.a. provin din limba latina 12• Din perioada
t ·onvetuirii cu slavii, dovadâ a existentei �i continuitâtii acestei înde
letniciri, au ramas iara�i o serie de termeni lingvistici ca : teasc, polo
liac, tescovinèi, drojclie, podgorie �.a. 13.
Documentar, cele dintîi men�onari de vii in actualele podgorii ale
j udetului Vrancea, dateaza din secolele XVI-XVII (ca dealtfel �i in
; l i te domenii), fapt ce nu presupune nici pe departe !?i mai ales in
cazul de fata - inexistenta fenomenului.
Pentru viile din stînga Putnei, cele mai vechi mentionate si n t :
c l i n 1 589, cind Petru $chiopul întarea lui Bucium, mare vornic din 'fara

de Jos, ,stâpinire pe viile de la Crucea ce au fost domne!?ti" 14 !?i din
10 octombrie 1 6 1 6 , prin care Radu Mihnea, voievodul Moldovei {1 6 1 61 6 79), întârea lui Dragutul Bogdan, pe baza uricelor de la Petru $chiopul
( 1 574- 1 579 !?i 1 58 2- 1 5 9 1 ), Eremia Movilâ ( 1 5 95-1 606) �i $tefan Tom�a
( 1 6 1 1 - 1 6 1 5) pe care le pierduse ,cind l-au prâdat le!?ii cu mari O!,lti
�i oamin i " . . . ,o parte de ocinâ din Foc!?â!?ti !?i viile !?i cu vad de moara
in girla Putnii, cumpâratura de la Condre", care cumpârase ,acel e vii
'ii parti de ocinâ dintr-acela!?i sat Foc!?e!?ti !?i cu vii !?i cu parti de vad
d e moara de la Bota" 15.
Pentru actuala podgorie a Odobe!?tilor primele mentiuni documen
t a r e ale viilor dateazâ din 1 622 cînd. Stefan Tom!?a imputernicea M-rea

I J istrita ,sa ia dijma din pîinea !?i vinul oamenilor, din satul Moge!?ti,

t 'are au arat. pe locul mânâstirii !?i de la acei ce var avea vii pe locul
acesteia" 1'6 !?i din 1 632, 1 2 mai , prin care un oarecare Lupu Zbircen
diiruia M-rii Secul pentru pomenire ,5 pâmînturi din Câpote!?ti cu casa
�i

5

pogoane de vie !?i cu pomet" 17.
Si

in

dreapta

Milcovului,

primele

mentiuni

sint

tot

din

aceea�i

perioadâ, dar, ca !?i cele din podgoria Crucei , fac referiri la timpuri
mai vechi. Astfel, un document clin 1 3 octombrie 1 609 consemneaza
dl Yiile de la Ureche!?ti ,au fost cumpârate de mai înainte vreme de
demult in zilele altor domni. Apoi cind s-a intimplat tarii domniei mele
atita râutate ei au pierdut toate. cartile de mo!?tenire" 18• In anul 1 6 1 5
a par mentionate vii l a Cirlige � i Cote�ti 19.
12 Dictionarul limbii române moderne, Bucure!;!ti, 1958, la termenii respectivi.
Pentru termenii respectivi !;li altii vezi !;li C. C. Giurescu, lstoricul podgoriei Odo
hc�tilor din cele mai vechi timpuri pînli la 1918, Bucure�tl, 1969, p. 15.
13 Ibidem.
H Documente privind istoria României, veacul al XVI-lea, Moldova, vol. III,

p. 440.

15

Documente privind istoria Românlei, veacul al XVII-lea11 vol. IV, p. 54. De

rupt, in aceste douA acte (vezl !;li nota 14) gAsim primele mentionliri ale celor douA

podgorii medievale Cruce �i Tife�ti.
16 Catalogul documentelor moldovene�ti, Bucure�ti, 1 959, vol. Il, p. 32.
17 Idem, p. 167.
18 Catalogul documentelor Târii Române�ti, vol. II, Bucure!;lti, 197,&, doc. 318,
p. 1 7(}-1 71.
1 9 Documente privind iStoria României, veacul al XVII-lea, B, Tara Româ
•
lll'ascâ, vol. Il, 1951, doc. 370, p. 430-431.
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Un alt document car--e atesta existenta viilor dar totodatâ �i aspectul
social-economie al acestei
februarie

1 6 1 0 prin care

ocupatii
Dobra,

este actul seris

din Vitâne�ti,

la Clipice�ti la

4

dâruia M-rii Vizantea

- ctitoria Movile�tilor - partea ei de rno�ie din Vitâne�ti ,din virful
dealului celui mare pinâ în apa Su�itei cu un vad de moarâ in girla

Putnei cu cimp cu pomet �i cu vie pe care eu cu bârbatul meu cu
miinile noastre le-am sadit �i le-am pus" �. ceea ce înseamnâ câ locui
torii de aici nu numai ca �tiau sa intretina cultura vitei de vie, dar,
fapt foarte important, �tiau sa 0 �i înmulteasca.
Manastirile, boierii �i domnitorii nu puteau decît sa cumpere, sa.
prlmeasca in dar aceste vii sau sa puna pe altii sâ le planteze, însâ cei
care trudeau - dupa cum se specifies �i in document - cei care le
puneau �i le sadeau cu mîinile, nu puteau fi dedt râziWi acestor locuri,
care mo�tenisera �i pâstraserâ aceste lucruri din epoci stravechi.
Treptat, viile se înmultesc. Dacâ pe la 1551 localitatea Paune�ti era
dour

,Poiana Pâune�ti" 2 1',

la 1 677, Enache Cluceru cumpâra de ai ci
dou â pogoane de vie de la Ion �i Alexa, ginerii Bodii 22, �i acestea nu
erau singurele 2--1.

�i la Odobe�ti, începînd cu secolul al XVII-lea, se cunoa�te o mare
extindere a suprafetelo r viticole în detrimentul pâdurilor. Egumenul
Partenie de la M-rea Bisericani facea vii la 1 64 3 ,într-un loc pâ
duros domnesc unde nu au fost niciodatâ vii" 2�. La 1 6 ianuarie 1 8 1 6 ,
diaconul Paval din Odobe�ti vindea l u i Neculai, ginerele l u i Vasile Ga
vriloiu,

,doua pogoane

de

loc

stârp

în

tarina

Odobe�tilor,

in

fa�uia

�oghiului, loc de pe care am �i sacat marâcini �?i am scos �i râdaclni
�i încâ tot mai este o

margine cu radâcini �i cu telina" 25, iar la 1 1

ianuarie 1 8 2 1 are loc o vînzare de vie despre care vînzatorul spunea ca
,mo�u meu a facut-o d i n codru pe mo�îia noastra di ba�tinâ" 26•
Vü intîlnim

chi ar

in

apropiere

de

zona

montana.

Un

d ocument

din 20 februarie 1 679, seris la Ciolâne�ti, mentioneaza ,douâ pâmînturi
de la viile bâtrîne 27 în sus cu capetele la Zâbraucior" 28 iar un altul
20 Catalogul documentelor moldovene�ti, vol. I, Bucure�ti, 1 957, p. 332, vezi
�i C. C. Giurescu, op. cit, p. 22.
2l Catalogul documentelor moldovene:,ti, doc. 458, p. 128.
22

23
21

�:;

Idem, vol. IV, doc. 214, p. 89.
Idem, doc. 551.
Idem, vol. II, p. 332, doc. 1646 �i 1648.

C. C. Giurescu, op. cit, p. 79.
26 N. Iorga, Studii �?i documente, VII, p. 71.
2 7 Cit de batrîne nu !ïtim.
S-ar putea dacà tinem cont de afirmatia l ui
P. Viala (cf. C. C. Giurescu, op. cit., p. 79) ca ele sa reziste citeva sute de ani.
21! Catalogul documentelor moldovene�ti, vol. IV, p. 96.
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din 18 februarie 1 685 mentioneazâ ,o livadâ cu pomi �i vie lti un nue'�
la Ruget 211.
Probabil acest fapt 1-a determinat pe geologul austriac Hacquet,
l'are a strâbâtut Moldova în 1 789, ca in gravura sub forma de ,vignetâ"
('(' înso\ef1te textul sâu, sâ înfâti�eze ,màgura de la Odobe�ti" ca un
munte acoperit cu vie, nu numai la) poale, ci pînâ la cir·ca o treime din
inàltime 30•
Datoritâ cre11terii întinderii plantatiilor cu vitâ de vie, treptat, o
parte din localitâti înœp sâ prindâ personalitate. Primele care1 sînt recu
noscute sint viile de la Cruce ,ce au fast domne�ti"', apoi cele de la
Ureche�ti, Cote�ti �i Vîrte�coi �i în cele din urmâ la Tife�ti, Odob�ti
�i Jari�tea.
Pentru partea moldoveaneascâ a podgoriei - din necuno�tere marea majoritate a stràinilor îi dâdeau denumirea de ,Odobe�ti" insa
nu uitau sà remarce �a cum fâcea �i Radisitz câ ,în regiunea deluroasâ.
domoalâ dintre vâile Putna �i o$u�ita, depârtare de drum de un ceas �i
j umâtate una de alta, se cultivà mult vita de vie" 31•
ln 1 7 75, în ,Condica de venituri ale dregàtorilor", se aratâ chinr f?Î
o ordine a lor : Odob�ti, Cruce, Tife�Jti 32. Odobe�tii ocupau primul loc
datorità calitâtii vinului 33 (galbena era soiul cel mai frecvent in zona),
pe locul doi se situa podgoria de la Cruce !Ji pe locul trei Tife�ti.
In dreapta Putnei ,alàturi de Odobe11ti, apare mentionatâ la incepu
tul secolului al XIX-lea �i podgoria Vii!Joara. La 1 8 24-1825 un cazacliu
,Sanduli Ioan Papazoglu" în afara de proprietâtile ce le avea in Odobe�ti,
avea ,8 pogoane vie la podgoria Vii�oara �i 10 pogoane vie la podgoria
Cruce" 31•
Inœpînd cu secolul al XVII-lea, dacâ nu !1i . mai de timpuriu, podgo
ria de ln Crucea avea cele mai mari suprafete viticole din fostul tinut
�'9

Idem, doc. 855, p, 198. De altfel mai toate viile :,i mai ales cele bitrlne

erau in aproplerea sau la un loc cu pomii, probabil, �a cum au fost dln tot

deauna.
Jn acest sens citAm un document din 18 mai l678 care, men�oneaza printre
alte vii �i piimin t uri pe care le avea Vasile Birliideanu la Cruce, Cimpuri, Foc
�e�t i �i o vie cu pomi din sat din Sirbii de Susu, care iaste lui cumpirltura de
mo�ul lui Dragutul Bogdan staroste (Aurel Sava, Documente putRene, Foc:,ani,
1 929, vol. I, p. 24-25) .
In 6 aprilie 1687 sint mentionate vii la Cruce cu pomi �i nuci din via mo,u
lui Ni coata. (Catalogul documentelor moldoven�ti, vol. IV, p. 243), iar la Vine
,e,ti in 10 oct. 1689 se vindea un pogon �i j umitate de vie ficltoare, in vale la
Prunci pe linga Buda, cu trei nllci .,i loc sterp, cu sili,te, cu 20 de lei blltuti
(Catalogul documentelor moldoveneoti, vol. IV, doc. 1217, p. 275) .
30 1. Diaconu, Contributiune la informatiunile calatorilor straini despre re
giunea ,Milcovia", in Milcovla, 11, 1, p, 85, C. C. Giurescu, op. clt., p. 28.
31 C. C. GtureS'cu, op. cit., p. 135, vezi nota 2.
311 N. Iorga, Studii �i documente, XXU, p. 26-27 $i C. C. Glurescu, op. cit.,
p. 2·40. Se arati ca în leglturâ cu vadra stà.rostsscâ ,trebuie si se ia clte 24 de
bani de toatâ via a fie�tecâruia birnic �ranu la vreme culesului insi, numai din
podgoria OdobefUlor ia Crud.i, ia Tifettllor" pini la Trotu.�.
33 De altfel, vadra domneascâ se lua numai de aici.
3" C . C. Giurescu, op . cit., p. 1 33.

A. PARAGINA

Putna li. Acest lucru este consemnat de altfel �i de Ion Ionescu de la
Brad în lucrarea ,Agricultura românâ din judetul Putna". In tabelele
prezentate,· se aratâ câ Odobe�tii �i Vine�e�tii aveau 1354 pogoane (Odo
be�ti 456 pogoane iar Vine�e�tii 898 pogoane), mai putin decît avea Crucea
de jos singurâ (1479 pogoane) 36. F a ptu l câ Ion Ionescu de la Brad trece
pe primul loc ca regiune viticolâ plasa Gîrlele, se datoreazâ faptului câ
ea îngl oba l a ora respectivâ trei podgorii :l7 : Ddobe�tii cu Vine�e�tii 1354
pogoane, Jari!jtea cu Vârsâtura 1831 pogoan e !iii Tif e�ti cu 1 430 pogoane
(Tife�tii aveau 944 pogoan e, Clipice!?tii 452 pogoane !?Ï Bâtine!?tii 34
,

·

pogoane) .

Dacâ despre soiurile de vitâ cul tivate in ac tualu l judet Vrancea, cele
mai vechi �tiri le avem din 1 869 de la Ion Ionescu de la Brad8:1, in ceea
ce prive�te lucrârile viticole datele sint mai vechi �i anume de la ::>fîr�itul
secolului i:ll XVII lea , din 26 martie 1 688 cînd, mai multi sâteni din
eapote!?ti, Tîrgoveti, Scortari !?i Fiting he� ti dau mârturie pentru viile
unei nepoate a mitropolitului Varlaam (Mâriuta, preoteasa popei Ursului
Cergar). Acestea fuseserâ vîndute lui Panaiote Grecul �i M-rea Secul
voia sâ le râscumpere. Cu aceastâ ocazie se enumera nu numai
cheltuielile fâcute de Panaiote t,O cl !ji lucrârile efectuate pe etape.
In acest sens se aratâ câ ,pârcâlabii �i cu oamenii buni au socotit ce-a
cheltuit Panaiote cu viile în doi ani �i au gâsit câ pentru cele patru
pogoane cite le-a lucrat, a luat rodul, cu pogonul de vie paragin â a
-

:J:. Pentru viile de aici veû Cataloagele documentelor moldovene11ti vol. 1, II,
III, IV, la localitàtile Crucea de Jos, Crucea de Sus, Strâoane, Ciolâne11ti, Burdu
j e�ti, Neicu, Solde�ti, Movilita. Aceastâ proportie se mentine de-a lungul timpu
rilor. Astfel in 1969 suprafata plantatà cu vie la Panciu a fost de 7200 ha., cu
o productie de 49.000 tone struguri in timp ce la Cote11ti era de 6.800 ha. (productia
este 46.850 tone), iar la Odobe�ti tot in aceea�i perioadà .existau 6.000 ha. cu o
productie de 40.40
tone struguri (A. G rumàzescu �i Ioana �tefànescu, judetul
Vrancea, Bucur�ti, 1970, p. 106-109).

p

:lü Ion Ionescu de la Brad, Agricultura românà din judeciul Putna, Bucure�ti,
1 869, p. 265-266.

�7 Idem, p. 260. Se face remarca cà ,in plasa Girlele in afarâ de Odob(!fti
mai sint �i alte podgorii " .
38

Idem, p. 265-266.

39

Ion Ionescu . de la Brad, op. cit., p. 261. ln acest sens el aratii cà ,neamu
rile de poamà din podgoriile judetului sint : galbena, plavana, coarna, grasa,
creata, neagra, vertoasa, verdea, francu11ia sau pâsâreasca 11i tâmîioasa (p. 261). Cele
mai des întîlnite la Odobe�ti, Jari�tea �i Tife�ti sint galbena �i verdea - galbena
detinind ponderea - la Cruce �i Stràoane, galbena, plàvana �i neagra - plâvana
avind o pondere mai mare, iar la Mànâstioara �i Fitionqti ,se aflâ mai multâ
plâvanâ �i galbenâ" . Dintre toate soiurile plâvaia sau plàvana pare a fi mai
·
veche. Plàvana care · cindva detinea ponderea se cocea mai tirzl.u,, �i probabil
datoritâ ei culesul viilor incepea dupà 14 septembrie.
Acele�i soiuri erau vi in partea munteanA a judetului Vrancea.
"°

C. C. Giurescu, op. cit., p. 123.
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L"heltuit 3 lei, IAR DIN TOAMNA INCOACE AU SOCOTIT POGONUL
I >E TAIAT �1 lNGROPAT, DE SCOS �1 DE LEGAT IAR CITE 1 LEU" r.t.
De-a lungul timpului, lucrârile ca l?i soiurile s-au inmultit. Dacâ in
'('colul al XVII-lea �i chiar al XVIII-lea intîlnim in documente nume
• ouse v i i nelucrate (\"ii paraginâ) 42, incepind cu a doua jumâtate a seco
l ului al XIX-lea l?i mai ales dupa filoxerâ, viticultura devine o forma de
u�riculturâ superioarâ fo:J.
In legâturâ cu lucrârile viticole sint l?Î W1eltele. Numârul lor este
tlestul de mare spre deosebire de cele din agriculturâ. Am aminti aici
Curca de fier l?i tâpoiul pentru dezgropatul viei, cosorul - unealâ multi
CuncVonalâ folositâ atît la tâiatul corzilor, a corcanilor uscati cît �i a
haragilor �i a mlajei - chitonagul, folosit la ridicatul viei !?.a. "" ·
Vinurile cele mai bune se fâceau acolo unde exista un sol mai bun
(pâmînt nisipos �i pietros) l?i mai ales pe dealuri, unde brumele de pri
mavarâ nu ajungeau �i unde strugurii erau expul?i toatâ ziua la soare �i,
hlneînteles, unde soiurile erau mai bune 45.
Pretul vinului varia de la podgorie la podgorie, de la anotimp la
.motimp l?i de la an la an. Intr-un fel erau pre�urile la Odobe�ti unde
•• soi predomina galbana, altul era pretul la Cruce �i altul la Rugine�ti
�i Pâunel?ti t.li.
•

11 Catalogul

documentelor

"rdinea, tâlatul, îngropatul,
•·u

moldovene�ti,

IV,

p.

255-256.

Decl

aceasta

era

scosul �� legatul. Dacâ ar fi fost mal multe lucrâri,

de exemplu tâiatul de primâvarà, cu sigurantà cà ar fi fost mentionate, càci
vo rba de banii pe care M-rea Secul trebuia sà-i dea înapoi. De altfel �i
1 . Ionescu de la Brad mentioneazâ câ ,mai înainte se tàia �i sapa via toamna mai
mainte de ingropatu ei" .

"ru

.

'•2 Ion Ionescu de l a Brad, op. cit., p . 255. S e aratâ ca o vie nelucratà trei
.ni, ajunsà paragina, lucratâ bine in anul al patrulea, putea da o recolta abun

•ll'ntà.

'·�

C. C. Giurescu, op. cit., p. 100.

'" In ultima perioadâ de tlmp aceste piese �i-au pierdut functionalitatea ce
•llnd in fata foarfecii, a securii �1 in cele din urmà dlspàrind.
Alte piese folosite in viticultura erau copcitorile folosite la copcitul sau
.-utorîtul viei, sapa folositâ la prqitul din timpul verii, cit �li la ingropatul viel,
111u11u1 dotat cu ,orcic" special, pompa pentru stropit, cofele, clubàrul, mustuitorul,
11l robi torul, linul, deja, butoiul �i altele.
Interesant este jghiabul sau càlcàtorul. El se aseamanA, fn ce priv�te modul
de! confectionare, cu ciobaca folositâ la trecerea apelor �� cu crinta din domeniul
&IAatoritului. Ele sint obiecte care coboara ca functionalitate cu mli de ani in 1,1rmii.,
tl vorbesc de ocupatii stravechi ale noastre - peacuitul, vitlcultura �� pastoriul.
l n teresantà este denumirea care o are jghiabul in zona Panciului c4lciitor, denu
mlre ce deriva din latinescul ,calcatorium" .

45 Ion Ioneacu de l a Brad, op. cit., p. 245. Se arata d e asemenea c à viile c u ,cit
'" culegeau mai tîrziu cu atît se producea vin mai putin" �� cA ,via este bine
·•• cules dupa ce o bate o data bruma �� mai bine este sa o bata de doua ori"
utlem p. 275).
�r.

Idem, p. 262.
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De asemenea, unul era pretul strugurilor toamna înainte de cules,
altul era pretul mustului l?i altul era pretul vinului scos din pivnite
vara 47.
In timpuri grele atît vinul cît l?i viile, aveau o valoare foarte scâ
zutâ. Al?a de exemplu în timpul foametei din 1 686-1 687 se vindea un
pogon de vie la Bolote!;iti cu opt lei t,l'l iar la Tifel?ti o vie paraginâ pe
douâ mierte de malai cînd ,se vindea merta cu cite un leu, dînd doua
vedre de vin adalmal?" 41.
De altfel, cei care aveau posibilitatea sâ l ucreze l?i sâ valorifice
într-un mad superior viile l?i vinurile erau cei bogati. Acel?tia erau atral?i
aici nu numai de productivitatea viei ci !;ii de ieftinatatea vinului ce
exista din abundenta. Gasim proprietari aici negustori din marile oral?e
ale Moldovei ca l?i din alte parti 50 precum !;ii boieri de toate categoriile :
mari vornici, mari paharnici, postelnici, medelniceri, spatari, dragâtori
locali !;ii multi altii "1.
Aici avea vii lon Neculce ,fiind dumnealui razeaJ?i acolea - (La
Bizighel?ti) mai dinainte vreme cu nil?te vii di zeastri ce i-au dat socrul
dumisale dumnealui hatmanul Bogdan " , !ii i care cautâ sa !ii i le mareascâ
câci în 1 705 î!ii i mai cumpâra cu 20 lei o bucatâ de vie !ii i j umatate pogon
de livada 52.
De asemenea, familia Costine!Jitilor detinea pâmînturi !;ii vii în zona.
Ii întîlnim ca proprietari la Soveja, Cîmpuri, Cruce lili Sîrbi s:l lili chiar
în Muntenia, la Ureche!ii ti, unde Velica sora marelui cronicar mol
dovean Miron Castin detinea proprietati 5". Ion Castin, serdarul, fiul lui
Miron Castin 55 !?Ï j upîneasa sa Safta cumpârâ în 19 august 1 700 de la
47 Ion Ionescu de la Brad, p. 257. ln vara anului 1685 cu ocazia unei vînzâri
ce se facea la Ruget s-a dat ca adâlma� o vadrâ de vin, vadra pretuind jumatate
de leu (Catalogul documentelor moldovene�ti, I V, doc. 888, p. 205). Dacà tinem cont
cà mQ�Jia cu pomi, loc de casa �i loc de grâdinâ fâcea zece lei �i jumâtate, ne dâm
bine seama de pretul ridicat al vinului.
"8 Catalogul documentelor moldovene�ti, vol. IV, p. 245.
"9 Idem, doc. 1 081. De pe urma acestor greutâti nu au profitat decît œi bogati.
Preotul Duma de la Biserica Domneascâ din Fo�ani, fâcuse rost in Codrul Sirbi
lor pentru ,grija mortilor de la foametile cele rele" de nouâ pogoane de vie
paragini �i de �apte pimînturi (idem, p. 248).
50 C .
C. Giurescu, op. cit., 153-155 �i 131-135. Cei mai numero�i dintre
strâini erau negustorii cazaclii. Pe ace�tia nu-i întîlnim numai la Odob �tl ci peste
tot in podgoriile judetului Vrancea.
Un Gavril Cazacul apare la Muncel (Catalog documente moldovene�Jti, IV,
p. 248). Un cazacliu Sanduli Ioan Papazoglu avea vii la Odobe�Jü. Jari:ptea fi Cruœ.
Alti cazaci treceau in Foc�anii - munteni �i la Virte�Jcoi si cumpere struguri �i vin.
51 Suprafatele acestora variau in functie de interesul lor pentru aceastâ zona
cit $i dupâ rangul pe care il aveau.
5l D. Velciu, Ion Neculce, Bucure�Jti, 1968, p. 72-73.
53 A. Sava, Documente putnene, vol 1, 1929, Foc�ni, p. 53-54 precum fi
Catalogul documentelor moldoven�ti, vol. II, doc. 1842, p. 383 � vol. III, p. 173,
·

doc. 755.

·

M D. Velciu, Cu privire la cei mai vechi Costine�Jti �� Revista de lstorie, 1978,
tom 31,9, p. 1456.
55 N. Stoicescu, Dictionar al marilor dregatori dln 'fara Româneascâ $i Mol
dova, sec. XIV-XVII, Bucure�ti, 1971, p. 391.
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Ion Pepele ,pairu pogoane de vie de la Crucea de jos �i la movilâ
Valea Cerbului cu pivni�a, cu casa �i cu loc cu pomi în capul viilor" 56•
Familiile Bal�, Sturza �i Cantacuzino aveau �i ele suprafete îJ,ltinse
in podgoriile actualului judet Vrancea 57.
Mânâstirile aveau �i ele proprietàti. Din cele locale, cele mai �ari
proprietare erau M-rea Mera, care avea proprietàti atît în stînga Milco
vului cî t �i în dreapta lui �i Sf. Ioan din :F'ocl?ani 58• Vii aveau aici �i
Mitropolia din Ia�i, Episcopiile de Roman, Hul?i �i Râdâuti, Buzâu
precum �i 1\l-rile Nearn�ului, Putna, Bogdana, Rîl?ca, Secul, M-rea Banu,
Aninoasa, Rm. Sârat, Sf. Spiridon, Sucevita l?Ï altele 5!1.
In aceste zone �i domnii aveau vii, unii le aveau dintr-o perioadâ
anterioarâ iar altii le cumpàrau în timpul domniei lor. Dintr-o perioadâ
anterioarâ anului 1 5.89 erau viile domnel?ti de la Cruce Go. La 1 8 mai
1 655 Gh. �tefan domnul 1Vloldovei cumpârà de la lane Grecul ,biv
�oltuz ot Galati" l?i de la sotia lui Anastasia o vie la Crucea de jos 61•
La rîndul sàu �i putneanul Eusta�ie Dabija, care la 1661 se va urca
pe scaunul voievodal, avea posesiuni la Sîrbi, Stoe�ti, Olel?el?ti 62 �i la
Bolote�ti pe Zàbràutî ü:J, Domnul Ioan Teodor Callimachi a stàpînit vii
la Crucea de Sus iar loni�â Sandu Sturza �i Mihail Sturza la Odobel?ti G4,
Aceste vii, de obicei erau lucrate cu diferai oameni avînd speciali�ti
- vieri - care de obicei erau strâini de locul respectiv w,
lncepînd cu secolul al XVU-lea putem consemna alàturi de alte
centre de depozitare l?i comercializare a produselor viticole ca important
centru - ora�ul FoCl?ani. In aceastâ perioadâ încep sa se îngrâmâdeascâ
în tîrgul Foc�anilor diferite construc�ii apârînd o adevâratà concurentâ
un
in

:>ti

Catalogul documentelor moldovene�ti, IV, p. 478.
C. c. Giurescu, op. cit., p. 1 56-159 .
.-.� Documente istorice : Mânâstirile : Sf. Ioan Fo�ani, Jhiabu, Jttia �i Roaba,
Mâgureanu - Bucure�ti, Manu, Mârcuta �i Mârgineni, Bucur�ti, 1958, pp. 19-99.
�i alte mânâstiri, schituri �i biserici locale aveau vii. Soveja avea vii la Coste�ti
�i Strâoane, Vizantea la Clipice�ti, Bâle�ti �i Tife�ti. Schitul Lep�a la Stràoane,
Bulucul, Scînteia, Ciu�lea, Sf. Dimitrie în podgoria odobe�tilor 'li în alte parti.
In partea munteanâ, în afarâ de M-rea Sf. Ioan din Foc�ani, aveau posesiuni
Schitul Vârzâreasca metoh al M-rii Aninoasa, Rogozul, Recea �.a.
Ju C. C. Giurescu, op. cit., p. 161-162. Arhiereul Narcis Cretulescu istoricul
sfintei M-ri Rî�ca, Fâlticeni, 1901, pp. 71-116. 1. Budescu - Monografia comunei
Cîrligt�Ie - Vrancea, 1969, pp. 85---a 7.
œ Documente privind istoria României veac XVI, Moldova, vol. III, P.�. �0 ..
·
Un doron nu putea sâ aibà aici numai un pogon de vie.
'' 1 Catalogul documentelor moldovene�ti, vol. I I I, p. 48, doc. 125. S-ar pârea
ca domnul Gh. �tefan nu este legat de aceasta zona numai prin aceastâ cumpârâ
turâ. Tatâl sâu avea destule pâmînturi in fostul tinut Putna, iar sotia sa daamnjl
Safta dâruie�te in citeva rînduri lui Cristina, sotia starostelui Temelie baril pentru
a-�?i cumpâra vii la Cruce �i case în Ia�i.
62
N. Iorga, Studii 'li documente, VII, p. 318.
G.1 Gh. Ghibânescu, Surete �i izvoade, IX, I�i, 1914, p. 192.
6'> C. G. Giurescu, op. cit., p. 163.
G.i In martie 1691
Constantin Cantemir poruncea boierilor �i s}ujitorilor sa1
din tinutul Putna ,sa lase în pace de orice ' dari... pe cei patru oameni c<*rtt ali fost
orinduiti pentru lucru la viile M-rii Bîrnova de la Sîrbi, dacâ sînt oameni strâini
au dacâ . au lipsit mai mult timp din tarâ (Catalogul documentelor moldoven�ti,
IV, doc. 1326, p. 298).
oï
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între ora�eni, negustori �i biserici. Aceasta dezvoltare e atestatâ pe ambele
pàrti ale apei ce d espartea tîrgul �i cele doua principate române�ti.
Descoperirile arheologice facute în ora!? confirma prin numeroasele
sale hrube existente in partea ora!?ului numita Stoe!?ti (ca !?i în alte
pâr\i) locuri de depozitare, în vederea comercializarii vinului . Ele vin sà
confirme ceea ce l-a impresionat in Foc�ani pe câliHorul suedez Erasm
- Henric Schneider de Weismantel in 1 7 1 2 anume ca .. Aici vinul se
produce in cea mai mare abundenta. Cînd un strâin �i càlator sosefite
aici, dà doua parale turce!?ti , care fac un gros �i jumatate impârâtesc, �i
pentru aceastâ suma poate sa bea timp de o zi �i o noapte cît este in
stare fiÏ vrea" oo.
Consulul austriac Raicevich, în observatiile sale care se aseamânâ
foarte mult cu ale contemporanilor straini, afirma pe la 1 788 ca .,dealul
pretuit în Moldova este acela de la Odobel?ti din apropierea Focl?anilor
care da un vin asemânator l?ampaniei" 67
In ,Descrierea calatoriei ce o facea din Moldova spre Valahia adicâ
de la Ia�i la Bucure�ti" in anul 1 742, Markos Antonios Katsaitis - des
criind cele �ase ore parcurse de la Foc!?ani la Rm. Sârat prin �esul ,bine
cultivat" arata câ a intîlnit ,numeroase caravane cu cârute cu butii de
vin ,unele puse chiar deasupra altora" 68• Dacâ tinem cont cà trecerea lui
se efectua in trei noiembrie printr-o puternicâ zona viticola !?i l?tiind cà
pe acele timpuri recoltarea se fâcea destul de tîrziu (dupa 14 septembrie),
s-ar putea ca câlâtorul sâ fi fost martorul unei zile de recoltare sau,
dacâ nu, a unei zile cînd ,cârau�ii" duceau vinul spre depozitare !?i vîn
zare la tirgul FoC!?anilor sau în alte parti.
Acela!?i lucru exista !?i într-o perioadâ mai timpurie. Episcopul cato
lic Bandini remarca ,câ în partea de miazazi a Moldovei se produce
vin atît de abundent, incît in timpul culesului vadra se vinde cu patru
parale, iar în timpul iernii cu !?ase sau !?apte" 69.
Prezenta numarului mare de raza!?i în fostul tinut Putna putem sa
o explicâm tocmai prin existenta numeroaselor vii, care prin struguri
dar mai ales prin vinul lor, constituiau o sursâ de venit exceptionalâ.
Dacâ putneanul Dabija Vodâ (1 661-1665) care ,fitia inca din paierie
câ au oameni saraci dobfndâ din vie" '0, nu �i-a introdus în sigiliu sâu
vita de vie, ginerele sâu, Gh. Duca, care avea posesiuni aici dupa
soacra sa, la Domne�ti, pune în sigiliul sâu la baza corbului cru çiat cu
aripile desfacute !?i capului de bour cu steaua intre coarne o radâcina
de vit;à de vie 7r.
De asemenea, intensul �i prosperul comert cu vinuri din Foc�anii
Moldovei a facut ca vechiul simbold heraldic al tirgului sa fie o butie
66 0 noua descriere a Moldovei in secolul al XVIII-lea, de un suedez in
, Revis ta istoricà" , XVI ( 1 930), p. 1 9 cf. C. C. Giurescu, op. cit., p. 129.
G? C. C. Giurescu, op. cit., p. 77.
68 Markos Antonios Katsaitis, C§Ui.torie de la Constantinopol la Ia�i �i de la
I a$1 la Bucur�ti in anul 1742
Seculum Ed. Junimea, Ia!;!i 1977, p. 104.
69 C. C. Giurescu, op. cit., p. 76.
70 I. Neculce, Letopisetul 'flrii Moldovei, Editia Iorgu !ordan, p. 12t
71 Catalogul documentelor moldovene$ti, IV, p. 438.
-
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de vin, avind deasupra pe Bachus cu o cupâ în mînâ 72. Exceptîndu-1 pe
zeul vinului, heraldica modernâ a mentinut in stema judetului Putna !?i apoi
\·rancea, vasul cu vin !?Ï strugurii de vie ca o recuno3!?tere a faptului
di prosperitatea tinutului de la curbura exterioarâ a Carpatilor se datora
in mare mâsurâ atunci priceperii !?i dragostei cu care locuitorii de aici
au !?tiut sâ cultive dintotdeauna vita de vie, culturâ care demonstreazâ
fârâ putintâ de

tâgadâ

vechimea

!?i

continuitatea noastrâ in

parte a târii !?Ï a cârei cercetare pe baza documentelor scrise

!?Ï

aceastâ
nescrise

merita toatâ atentia.

DONNtES HISTORIQUES

ET ARCHtOLOGIQUE CONCERNANT

LA VITICUTURE DANS LE DISTRICT DE VRANCEA

RtsUMt
L'auteur y présente quelques donnés concernant l'évolution de l'occupation
principale des habitants de ce departement - la viticulture.
Dans la première partie on présente des preuves en ce qui concerne l'exis
tence :et .la

continuité

de

cette

occupation

de

l'époque

la

de

culture

thrac�

siècle on invoque comme témoignage dans ce sens, des décou

jusqu'au XIX ème

vertes archéologiques : pièces de céramique (pots à eau, cruches à eau, amphores)

objets

de

fer

(serpes,

haches,

cercles)

et

diverses

On montre que les vignobles d'aujourd'hui
Cote$tl

et Odobe�ti sont mentionnés

dans

des

sources

écrites.

comme ceux de Panciu

(Cruce)

documents à partir du XVI ème

siècle et XVIII ème siècle, c'est à dire 1589, 1609, 1 622, mals ils se réfèrent aux
périodes bien passées.
leur

L'article
structure

dit

que

des

les

actuels vignobles : Cote$ti,

anciennes

vignobles :

Cot�ti

-

Odobe�ti,
le

Panciu sont dans

vignoble

de Cirllgele et

Urechetti, Odobe�tl - le· vignoble de Jari�tea et Panciu celui de Tifetti.
Dès

XVII

ème siècle,

le

plus

étendu

vignobl�

Panciu-région à grandes surfaces viticoles référant

du département et celui de
à Crucea de jos où on va se

former la ville de Panciu.

Le vignoble de Cruce était le premier en ce qui concerne l'étendue tandis
que celui de Cote,ti était apréclé pour la qualité du vin d'où on prenait la
mesure princière.

Parmi les propriétaires de ces vignobles, près de petits propriétaires terriens
libres qui avaient les plus grandes surfaces, on peut ajouter les églises les monas
tères, les commerçants, les boiards et les princes régnants.
Parmi eux : Ion Neculce, les Costine$ti, Sturza, Bal�, Gheorghe $tefan, Dabija,
Callimachi, $utu.
L'ancien symbole héraldique

du

pays

de

Putna

était

un

tonneau

de

vin,

ayant au-dessus Dyonisos avec une coupe dans les mains.
7:1 Dan Cernovodeanu,
p. 508-�07.

$tllnta �� arta heraldlcâ in Rominia, Bucur�tl, 1977,
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Fig. 1. Ceramica descoperita la Cînde�ti (1-3) �i Terchef?ti (4).

..

Fig.

2. Ceramica dacicâ descoperitâ la Cînde�ti

(2-4) �i Mânâstioara (1) .
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..

·Fig. 3. Ceramicii de la Padureni ( 1-2) !?i Iugani (3).
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Fig. 4. Piese descopcrite la Mârtinc�ti (1-3) �i Iugani (4).
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Fig.

5.

Piese din epoca
sec. XVII

feudalâ ; Teasc (sec.

(2b)

XVIli (1)

;

Cosoare sec. X l

; câlcâtor-jghiab (3) ; can a sec. X V I I (4).

(2a)

�i

ALE IDEOLOGIEI POLITICE IN PRINCIPATELE
ROMANE IN FEUDALISMUL TIRZIU (PINA IN ANUL 1832)
ASPECTE

IOAN MURARIU

Transformârile social-economice care au avut loc in aceastâ perioadâ
in cele doua tari române au fost însotite �i de adind prefaceri pe planul
gindirii _:__ indeosebi a gindirii politice, la care vom face cîteva referiri
in paginile ce urmeazâ. In ultima vr�me in istoriografia noastrâ se vor
be�te de existenta unei adevârate revolutii ideologice, aflatâ in rapor
turi dialectice de interpedendentâ cu salturile inregistrate in dmm;nille
demografic, agrar �i industrial. Aceasta dovede�te câ nu numai din punct
de vedere material, dar !ii i spiritual, târile române s-au integrat organic in
circuitul valorilor europepe.
In perioada la care ne referim, deoarece in Principate lipsea o bur
ghezie constituitâ ca clasà, boierimii - !iii in special boierimii noi. cu
preocupâri burgheze - i-a revenit rolul de a lupta pe plan ideologie
pentru interesele generale de unitate politicâ, independenta sau reorga
nizare a statului. Boierimea era o clasâ mai bogatâ !ii i mai cuita decît
celelalte, o clasâ bine cunoscâtoare a ideologiei europene, o clasâ care
prin numeroasele memorii inaintate curtilor imperiale din j ur a contri
lmit mult la transformarea ch�stiunii române�ti intr-o problemâ d�
interes european.
Dar trebuie avut in vedere câ boierimea din a doua jumâtate a
sec. al XVIII-lea !iii din primele trei decenii ale sec. urmâtor se deosebea,
ca structura, de boierimea de alta datâ, din feudalismul dezvoltat. Numai
cunoscînd aceste prefaceri din sinul clasei boiere!?ti vom putea întelege
clar ideologia politica a epocii de trecere spre capitalism.
Mai intîi se constata câ numârul boierilor a crescut foarte · mult in
perioada supusâ observatiilor noastre. Potrivit izvoarelor istorice interne,
numân1l total al acestora a crescüt de la 541 in anul 1 8 1 0 la' 902 in 1 828 1.
La aceastâ situatie s-a ajuns din cauza numeroaselor ranguri boiere�ti
t•îndute, mai ales in vremea lui Ioan Sandu Sturza. Dar, de�i numârul
1 Cf. Gheorgh� Platon, Geneza re.volutie.t romdne de·� la 1848. Introducere în
.
prublemele istQiria modernd a Rom4niet, la�i, E di tu ra Junimea, · 1980.
.
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total al boierilor era atit de ridicat, marea boierime în Moldova era
formata, la inceputul sec. al XIX-lea, doar din 28 de familii. Acestea
stâpîneau j umâtate din numârul satelor boiere!?ti, adicâ 470 din 927 2.
Mari transformâri în compozitia clasei boieref?ti constatiim �i din
însemnârile unor strâini. Astfel, consulul francez Lagan, bun cunoscâ
tor al realitâtilor din Moldova. seria cà în anul 1 828 numârul total al
boierilor moldoveni se ridica la cifra de 8 2 1 , din tre care 300 fuseserâ
boieri�i în timpul domniei lui Ioan Sandu Sturza :1• A�adar, sâ reiinem
acest l ucru deosebit de important pentru întelegerea ideologiei politice,
!?i anume cà in, numai 6 ani de domnie ai lui Ioan Sandu Sturza, numa
ru! boierilor a crescut cu peste 3611/o.
Dar bine-informatul consul Lagan ne dà f?i alte !itiri. El nota cà clin
totalul de 8 2 1 boieri moldoveni din anul 1 828 numai 87 erau de clasa
I-a, adicâ boieri mari : logofe�i (6). mari vornici (32). vistiernici (8) ,
hatmani ( 1 7) , postelnici (24). Un numâr de 301 erau de clasa a II-a :
vornici (5) . aga (50), spâtari (83), ban i (4 1), comi!?i (44) �i câminari (78).
Cei mai multi, in numâr de 433, erau de clasa a III-a. adicâ boieri de
ranguri inferioare : paharnici (90), serdari ( 103), stolnici (83). medelni
ceri (74), cluceri (25), slugeri P4). pitari (8), jicniceri (6) l?Î f?àtrari (1 0).
Faptul cà in anul 1 828 900fo din totalul boierilor din Moldova deti
neau ranguri mici �i mijlocii, fiind, în mare parte. boieriti in ultimii
ani, prin cumpârarea acestor ranguri, explicâ in mare mâsurâ transfor
mâriie petrecute pe plan ideologie.
Boierii noi proveneau din functionari superior, ingineri hotarnici.
medici. spiteri, profesori, negustori etc., care i�i cumpâraserà rangurile
boiere!?ti respective pentru ca, la adâpostul lor, sâ practice unele înde
letniciri burgheze, intre care f?i comertul " · Prin conceptii �i prin acti
vitatea 'desfàl?uratâ, boierii noi, adicâ cei mici. l?Ï cei mai multi din cei
mijlocii, apartineau burgheziei, impreunâ cu me!?terii !?i negustorii bogati.
Este vorba deci de o boierime cu preocupâri burgheze, puternic ancoratâ
în realitâtile epociL sensibilâ f?i receptivâ la ideile de progres econom ie
�i politic. Aceastâ noua boierime. apârâtoare a unor interese mai gene
rale. se pronunta mai hotârit decît marea boierime pentru innoiri în con
cordantâ cu cerintele epocii. Lupta pentru progres s-a dat nu atît între
burghezie - clasâ inca neconstituitâ, in acceptiunea ocèidentalâ a cuvîn
tului - f?Î boierime, cît mai ales in cadrul clasei boiere!?ti, între boierii
mici !?i mijlocii, pe de o parte, �i boierii mari, conservatod, pe de
alta parte.
Boierii mari erau interesati în promovarea noului numai in mâsura
în care acesta le servea i nteresele de clasâ stâpinitoare ,fârâ a le aduce
prejudicii, iar boierii mici f?i mijlocii, de datâ recentà, !?i ridicat�·· din
familii oarectl!ll modeste
luptau pentru realizarea unor scopuri mai
2

Ibidem, p. 257.

. 3 Maria E. Holban, Un raport francez de pre Moldova (1828) a consulului
Lngan, in Buletinul Comtstei istorice a Rom4nici, vol. IX, 1930, p. 16'1.

� Gh. Platon, Constdera�ii privtnd sttuafia. numertcci �i atruetura boierimii din
Moldot•a in preajma revolutiei de l4 1848, (in manuscr!s), p. 37-38.
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largi, în care erau interesate �i alte clase �i categorii sociale. Prin rangul
eumpârat boierii mici �i mijlocii apartineau, desigur, de o clasâ privile
Riatâ, dar prin preocupâri fâceau parte mai curînd din burghezie.
Dezvoltarea pietei interne �i externe , apoi râzboaiele dintre anii 1 768
�i 1 829, purtate îndeosebi pe teritoriul Principatelor dunârene, au fast
doi factori principali care au pus boierimea românà de toate rangurile
in contact cu centrul �i apusul EuropeL Numeroase izvoare istorice, in
terne !?i externe, sprijinà aceastâ afirmatie.
In timpul râzboaielor amintite boierii , care pînâ la mijlocul sec.
in contact cu ofiterii ru�i
�i austrieci, sub influenta cârora au început sà prefere alte haine, alte
distractii, alte conditii de locuit, alte moravuri. Exploatarea tot mai
rationalâ a mo�iilor !?i participarea intensâ la comert - a�a cum rezultâ
din sâmil� care s-au pâstrat - apoi slujbele, arenzile etc., le-a oferit
suficiente sume pentru a-!?i satisface aceste gusturL Calàtorul austriac
�tefan Raicevich seria la sfîr!?itul sec. al XVIII-lea cà unii boieri mol
doveni poartâ haine foarte scumpe, de pinâ la 3 .000 de lei :;. Dupa calcu
lele noastre ,aceasta suma era egala cu valoarea de atunci a 1 1 tone
miere de albine, sau a 100 tone de porumb boabe care, într-un an bun;
se puteau obtine de pe tot atitea hectare. Cam tot atunci (1 787), M. Rei
rhard. bibliotecar la Gotha, publica un studiu in care aràta cii de!?i
boierii români lile mai imbracâ dupa moda turceasca. se simte !?i influenta
Apusului 6,
a l XVIII-lea erau orientali în toate, au venit

ln timpul razboiului ruso-turc dintre a:nii 1 80 6- 1 8 1 2 multi moldo
veni doreau sâ invete limba francezâ 7, iar boieroaicE"le au imbrâcat, mai
repede decit boierii, costume europene in locul celor orientale s, Câlâ
torul englez sir Robert Ker Porter nota câ in anul 1 820 a vàzut boieri
moldoveni trâind in mare lux, distrindu-se la baluri, precum !?i femei
<'legante, imbrllcate dupa moda parizianà 9. Tot in aceste decenii multi
boieri români au inceput sâ-!?i trlmità copiii la studii in Franta to, iar
llœba francezà . a devenit o limbâ de salon, in locul limbii grece!?ti. Pe
buna dreptate s-a aratat cà acum, pentru Tàrile Române, ,axa vietii
intelectuale se deplaseazâ de la Constantinopol spre Paris " I l ,
Ideologia revolutiei burgheze din Franta a fost cunoscutà î n Tàrile
Române inca de la sfir!?itul sec, al XVIII-lea, câci râspindirea ideilor s-a
fâcut cu multâ U!?urintâ !?i pe diferite câi. ln luna iulie 1 796, o organizatie
�ecretâ din Moldova, care pretindea câ luptâ pentru drepturile omului,
5 N.

Iorga, Istoria. romdntlor prin c4ldtori, vol. Il, Bucure(ltl, 1922, p. 192 .
Marin Popescu-Splneni, Romdnia. in izvoare geograffce 'i cartografice, Bucu
rc�tl, 1978, p, 208,
7 L. Boicu, Geneza ,chestiuntt romdne" ca problemii interna�ionald, Editura
Junimea, Ia(li, 1975, p, 52,
R Paul Cornea,
Originile romantismului românesc, Editura Minerva, Bucu•·e�ti, 1972, p, 158-59,
9 N, Iorga, op. ctt,, vot III, Bucure(ltl, 1922, p. 80,
to Paul Cornea, op, cit., p, 57-58.
1 1 Ibidem, p, 48,
. 6
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a înaintat un memoriu mitropolitului, aràtînd cà domnii, clericii înal�i �i
boierii sîn t vinovati de ruina în care se gàsea tara 12. Aceasta ami,nte!ite
de starea a III-a din Franta, în luptà cu regele, clerul �i nobilimea.
Intr-un memoriu de 4 articole, inaintat Portii la sfîr�itul anului 1 802
de càtre ni�te boieri moldoveni, se vede clar influenta ,Declaratiei' drep
turilor omului �i ale cetàteanului" datà in timpul revolupei burgheze
din Franta : ,pentru dreptàtili stàrilor, sà fie fàra nici o osabire de la
obraz la obraz pâzite în fie�te cari stare, �i fiindcà cinstea, viata §i
averea sint cele mai întèii $i mai ob�te§ti (subl. ns. - I. M.), vor fi paziti
pentru toti deopotrivà, fàrà de nici o deosàbiri" n.

0 idee politica foarte importantà gàsim �i la marele boier muntean
Dinicu Golescu, care in deceniul al III-lea al sec. al XIX-lea seria cà
,stâpînitorul, pentru càci tot norodul sà strâduie!lte muncind spre a-i
da avere �i cinste, este dator pentru aceste sâ aibâ câtre turma lui
dragoste !IÎ îngrijire" 1'1. Tot el a afirmat ca .,nu va gasi nimeni nici
o deosebire intre cenu�a din trupul împàratului �i dintr-a sâracului" 15.
Aceasta aratà influenta Declaratiei de independentii a Statelor Unite ale
Americii din 4 iulie 1 776 {,toti oamenii au fost creati egal i " ) 16 �i a
articolului 1 din Declaratia drepturilor omului $Ï ale cetiiteanului din
26 august 1 789, in care se aratà cà ,,oamenii se nase �i ràmin liberi
�i egali în drepturi, deosebirile sociale nu pot fi bazate decit pe utilitatea
publicâ" 17•
Nu se poate spune c? ideologia apuseanâ a gasit in Târile Homâne
un loc gol, in care a prins ràdàcini. Dimpotriva. in probleme de unitate
politicà, independentà fatà · de Imperiul Otoman !li progres economie
- prin libertatea comertului �i a industriei - boierii, îndeosebi boierii
noi, au avut propria lor ideologie, exprimatà clar in multe ·documente,
Dacà in ce prive�te dezvoltarea economicà erau deosebiri · foarte .· mari
intre Târile Române �i tarile occidentale, !n probleme de ideologie deose--,
birile erau cu mult mai mid. Pe buna dreptate s-a afirmat cà in : prO -:- ·
blemele majore ,ideologia româneascà se situa la nivelul general e�q ..
pean" ts. Ideile apusene au fost adaptate cerintelor s�cietàtii române�ti
·
aflatà în ïaza de trecere de la feudalism la capitalism.
.
Revolutia ideol� gicà ce a cuprins Tàrile Ro � âne rezultâ cu multa
claritate din cele 209 memorii �i proiecte de reforma pe care boierii
moldoveni �i munteni - mari sau mici - le-au î ntocm it i rltre ariii 1 769
�i 1 830. In 10 dintre acestea sel cerea . independenta, iar jn aproape toate

12 Al. Vianu, Manifestdri antifanariote în Moldova la sfîr�itu! secolului al
Xl'III-lea, în Studii, anul XV, nr. 4/1962, p. 921-922.
u Vlad Georgescu, Mémoire
et projets de réforme ·dans les Principaulés rQ;U ,
·
:.
.
ma ir.es 1769-1830, Bucurel;jti, 1970, p. 46.
. 1" Di ni cu Golescu, 1nsemnare a cdldtoriei mele, Editura Eminescu, Bucure�ti,
·

.

·

1 !17 1 , p. 62.
15

tG

·

.

Ibidem.
Culegere de texte pentru istoria universald, Epoca moderne; Editura di

dacticii l;ii pedagogicii, Bucurel;jti, 1973, p. 1 1 3 .
1 7 Ibidem, p. 147.
ta Gh. Platon, Geneza revolutiet române (... ) , p. 382.
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la indPpendenta 1 !1;
.

ar

fi dus tot

ln un e l e memoril · boierii au cerut u ni rea politica a Mold o ve i cu
Tar a Româneascà. Astfel, de exemplu, la 24 iulie '4 au g ust 1 77 2 . boierul
n-i.untean l\1ihai Cantacuzino cerea d elegatul ui Austriei cat·e participa l a
C ongre s ul de pace d e l a Foc!jani ca cele doua Principate s â fie unite
sub u n singur domnitor !?i prott:-jate de cele doua impe ri i Yecine (, .. .les
deux Pri n c i p a u tés réunies par un bon prince et p ro té gé es par les deux
empires de l a ch rétiêJrineté, peuve�t e n peu de temps former un état
capable d e se s outen ir. . . " 211 - adica , . . . cele doua Principate, unite de
un print bun !?i protejate de cele doua mari imperii ale cre!?tinâti'itii pot .
in scurta vreme, sa formeze un stat capabil sâ se mentinâ . . . " ) .

· I n d e c e n i i! E urmatoare, prin memorii , clasa s ocia lii a boierilor; care
di spunea de o c u l t m â corespun zàtoare � � . !?i-a exprimat �i alte dezide
rate, c um m· fi : desfiintarea monopolu l ui comercial. li bertatea industrieL
stabilitatea domniei. limitarea puterii domnului, modernizarea statului.
garda nationala, fixarea granitei pe Dunare cu Imperiul Otoman etc.
·

· · . ·Dupa l'Um se !?tie, · revolutia lui Tudor Vladimirescu a izbu cnit d i n
care unii eercetâtori le pun p e primul loc precum ·�i ù i n ,cauze sociale, C'are izvorau din relatiile dintre clase.

cauze n a t i 0 1 •a l e - pe

Caracterul national al revolutiei - care în 1821 n-a putut fi a fi!?at din
cauza conjuncturii externe nefavorabile - a fast deosebit de clar expri
mat începînd chiar cu anul 1 822, în numeroase memorii ale boierilor,
între care se remarca îndeosebi proiectul de 77 ,ponturi " al tînarului
C'onüs boto�ânean: Ionica Tautul, proiect cunbscut !ji sub numele de

Constitutia carvunarilor 22.

-Analizînd toate aceste memorii �i proiecte de reformare a societ ati i
ved e m di ele au fost întocmite fie de boierii mari, fie de
cei mici. $i u ni i , �i al t i i , voiau anumite prefaceri !?Î adaptâri în pas
c·u epoea, dar fàrà ca acestea sa zdruncine privilegiile de clasâ MU
s tru ctu ra statului care, în esenta, trebuie sa rèimfnii feudal. Boie ri i mari
voiau o reorganizare a statului care sa le permi ta numai lor sâ ia parte

române�ti

la

conducerea tarii.

Ceilalti,

adica boierii

mici

�i mijlocii, dintre care

cei mai multi erau, cum am arâtat, doar de curînd boieri�i, nu-�i pro

puPeau sa conduca singuri - acesta nici n-ar fi fost un plan realizabil ci doar sèi fmpartèi conducerea cu marea boierime. De asemenea, î n
timp ce boierii mari, m a i conservatori, erau dispu�i sâ accepte progresul
doar între limite apropiate, care sa nu le !?tirbeascâ cu

nimic

privilegiile

19 L. Boicu, op. cit., p. 30.

Vlad Georgescu, Mémoires et J)Tojets ( ...), p. 38. Vezi !Ji Valeriu l;)otropa,
Proiectele de Constttutie, programele de reforme Ji petitiile de drepturi din t4rile
române in secolul al XVIII-lea Ji prima jum4tate a secolului al XIX-lea, Editura
20

Academie! R.S.R., Bucure!Jti, 1976, p. 35.
21 Alexandru Dutu, Coordonate ale culturii româneJti in secolul al XVIII-lea,
Eclitura pentru literaturll, Bucure!Jti, 1968, p. 221 l? i urm.
22 Memoriile l?i proiectele de reforma intocmite de boierii · nuer aveaû uh
continut mai pt'Oereslst dedt 'ale. boierilor mari (vezi Valerlu l;lotropa, op. cit., p. 63).
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de clasâ conducâtoare, boierii mici �i mijlocii, de provenienta recentâ,
deci farâ nici o legâtw-â cu vechile familii boiereliti din feudalismul
dezvoltat, voiau realizarea progresului pe o platformâ mai largâ 23,
Dacâ .in probleme de putere, sau de reorganizare a statului, între
boierii mazi �i cei mici existau serioase deosebiri de vederi, dictate de
interesele fiecârei grupâri, in probleme de ordin national - ca de
exemplu autonomia, independenta, unirea etc., clasa socialâ a boierilor,
cu unele exceptii, fire�te, se prezenta ca o clasâ destul de unitarâ. Acest
l ucru se constata mai ales din numeroasele memorii fii proiecte de
reforma a statului, intocmite �i inaintate curtilor europene atît de boierii
mari, clt fiÏ de cei mici.
Ideologia politicâ din cele douâ Principate - dar fiÎ din Transil
vania -- va câpâta conturw-i mult mai clare in cunoscutele programe
ale revolutiei române de l a 1 848.

ASPECTS DE L'I DE:OLOGIE POLITIQUE DES PRINCIPAUTl:S ROUMAINES
PENDANT LE FE:ODALISME TARDIF (JUSQU'EN 1 832)

RE:SUME:
D'abord, l'auteur analyse les transformations ayant eu lieu durant cette
pi:riode, dans la structure et la mentalité de la classe privilégiée des deux pays
roumaine. On se rapporte, ensuite, aux idées d'indépendance et d'unité nationale
qui résultent surtout des mémoires et des projets de réforme de la société rou
maine, rédigés par de grands ou de petits boyards. Ces idées seront plus clairement
exprimées dans les programmes de la révolution roumaine de 1848.

'

23

Gh. Platon, Geneza Tevolu�iet Tom4ne de la 1848 (...), p. 117.

FOC�ANli VAZU'fl DE CALATORI STRAINI
(SEC. XVI - 1 859)
GH. SIBECHI

In valorificarea màrturii l or stràine, ca izvoare externe in abordarea
diferitelor aspecte istorice, se . impune, dupâ cum este !itiut, a nu se
ignora o multitudine de factori care au influentat mai mult sau intr-o
màsurà mai redusâ redactarea t'extului ce ne-a parvenit. Intre ace!itia
tr·ebuie mentionati intre attele : secolul in care s-a ;redactat textul res
pectiv,

atitudinea

câlâtorului ·respectiv fata de poporul român, apar

tenenta de clasâ a acestuia, profesia !ii gradul sâu de culturâ, proble
matica principalâ ce !ii-a propus s-o trateze, timpul avut la dispozitie
pentru a lua contact cu realitâtile române!iti, personalitatea autorului,
ce destinatie avea relatarea respectivâ etc. A!iadar, continutul relatârilor
inrîurit implicit de factorii enumerati mai sus cit !ii de altii, va fi · mai
mult sau mai putin obiectiv, mai lapidar, sau mai dezvoltat, apropiat
de realitate sau tendentios, cu exagerâri evidente, va cuprinde aspecte
multiple sau se va rezuma doar la ceea ce !ii-a propus sâ vadâ autorul,
va fi profund cu detalieri !ii nuantâri fine ori, dimpotrivâ, superficial,

retinînd doar aspectele ce i mpresioneazâ la prima vedere
etc. Din
uceste consideratiuni !itirile ce parvin de la câlâtori strâini, unele pur
tînd evidenta pecete a grabei, trebuie raportate la sursele interne, dacâ
sint, �tiut fiind cà încorporeazâ o dozâ mai mare de obiectivitate.
In acest spirit, màrturiile referitoare la Foc!iani care in a doua
jumâtate a secolului al XVI-lea era o a�zare ruralà r ce-a
treptat spre a deveni tîrg, sint pentru aceastâ perioadâ recluse.
Una din cele mai

vechi relatâri strâine despre

evoluat

Foa;ani apartine

englezului Henry Cavendish (1 550-1 6 1 6) care a consemnat in jurnalul
sâu de câlâtorie câ, in ziua de 1 6 iulie 1 589 a servit prînzul, impreunâ

ru suita sa in F�ani ,sat prin care trece un rîulet care desparte 'fara
1 Dumitru F. Calan, Istoricul oraJului Focfani, Foc,ani, Tipografia, legii.torià
de carti 'i steriotipla Gh. A. Diaconescu, 1906, p. 1 1 .
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Româneasca de Moldova" 2• Pînà la sfî!1itul secolului al XVI-lea �i
începutul secolului al XVII-lea Foc�anii n-au reu�it sa depa�ascâ sta
tutul de sat situat la granita dintre Moldova �i 'fara Româneasca �i
care, probabil, nu se deosebea prea mult de a�ezarile umane similare din
apropiere. Dovadâ, istoricul �i arhitectul militar Filippo Pigaferra
(1 533-1604) în lucrarea sa ,Scrittura della difensa di Transilvania fatta
al Cardinale Paravicino" la 2 mai 1598 a retinut numele Foqani dar,
probabil pentru câ localitatea nu avea nimic deosebit, a atribuit acest
nume rîului Milcov despre care a retinut câ, pl'in el, vara se trece prin
vad cu caii " "·
Un anonirn polon consemna în jurnalul sâu de campanie (21 sep
tembrie
24 octombrie 1 600) la data de .5 octombrie, existenta satului
Foe!iani care, la data respectiva era impartit în doua, jumatate apar
tinind Moldovei �i jumâtate 'fârii Române�ti '•.
Incepînd cu secolul al XVII �tirile straine despre Foqani devin
tot mai numeroase datoritâ devenirii sale ca or� cu o dezvoltare eco
nomicâ din ce în ce mai avansatâ.
Poetul polonez Samuel Twardowski (cca. 1600-1660), component
al soliei ducelui Cristofor de Zbaraz (1580�1627) trimisâ la sultanul
Mustafa de catre regele Sigismund al TII-lea, este printre primii straini
care constata, la 1 622, ca Fo�anii erau ,orali muntenesc", pitorescul
locurilor determinîndu-i sâ-!ii alieze tabâra î n apropiere ,într-o cimpie
minunatâ'1 5.
Misionarul italian Paolo Bonici, calatorind pe la 1 632 prin Moldovà,
venind de la Adjud, a întîlnit la Foc�ani un pod peste Siret (în realitate
Milco.v) cu doua parti, j umâtate de or3!i apartinind Moldovei iar cealaltâ
'fârii Române�ti 6,
Jurnalul soliei poloneze a lui G. Krasinski, trimisà la Constan
tinopol în 1 636 �i consemnat de un anonim, a retinut câ Foc�anii erau
un ora!iel divizat în rdouâ d� un rîu ,sau mai bine zis o baltâ peste
care se afla un pod de · piatra" . Solia a fost impresionata de ospitalitatea
cu care a fost întîmpinata în partea munteanâ a ota�ului 7.
, Solia poloneza a lui Wojcieh Miaskowski (1 640) mentioneazâ orâ11elul Foc11ani stràbâtut pe la mijloc de rîul Milcov, retinînd ospitalitatea
cu care a fost întîmpinatâ fl.
-

2 P. Cernovodeanu, Cd.ldtoria lui Hen111 Cavendish in td.rile române la 1589, in
,.Anuarul institutului · de istorie �i arheologie A. D. Xenopol, tom. VII, 1970, Ia�i.
p. 274.
·
3 Caldtori strdini despre tlirile române, · vol. III, Editura �tiintifica, Bucure�tl,
1971, p. 561.
4 Ibidem, _v�l . IV, Editura �tiintüica, Bucur�ti, 1972, p . . 233.
.
5 P. . P. Panaitescu, Cd.ld.tori poloni în td.rile rom4ne, Cultura nationalâ, Bucu·
.
te�ti, 1 930, p. · 19.
.
6 ,Diplomatarium
italicum" , II, Roma, 1930, p. 333. Foxan4 quale ha un
ponte sopra il Siret con dua ports por esser l'ameta della citta di Moldavia, et
l'ameta di Vallachia.
7 P. P. Panaitescu, op cit., p. 20.
8 Ibidem, p. 39.
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Relatarea altei solii, conduse de Achacy Taszycki (1640), nu aduce
alte e lem ente noi 9•
Negustorul italian Bartolomeo Locadello, candidat fâ.râ sucees la
domnia Moldovei, în ,Descrierea pe scurt a 'fârii Române�ti" (1641)
nu s-a oprit în mad deosebit asupra Foc!1anilor însâ, îl situiazâ printre
principalele ora!1e ale 'fârii Române!1ti, dupa Gherghi� Buzâu !iÏ
Rîmnic lU.
Misionarul Marco Bandini (cca. 1593-1 650), aflat în Moldova ca
udministrator al bise,ricii catolice, cu unele întreruperi între anH
1644-1650, într-o amplâ lucrare ounoscuta sub numele de Codex Ban
dinus, de�i redâ muUiple detalii despre ora�ele moldovene e lapidar
cînd se refera la F�ani. Despre acesta seria la 10 de oembrie 1644
di prin mijlocul sau , trece un mie pîrîu, desparte �i deosebe�te oele
doua tari : Valahia �i Moldova" u.
Stare�ul rus Arsenie Suhanov, de�i in 1 650 a trecut în douâ rînduri
pl"in Foc�ni, la 4 aprilie �i 4 octombrie n-a consemnat in jurnalul sâu
decit ca Foc�anii erau ,ora�ul de la granita 'fârii Române�ti " 12.
Paul de Alep a sosit în Foc�ani la 2 1 octombrie 1653 trecind prin
tîrguri �i sate parasite de locuitori cari, spre a-�i gasi mai multâ sigu
ran�â se refugiaserâ în munti �i pâduri . ,Ultimul punct de la granita
Mo1dovei 14 Foc�anii i-au apârut lui Paul de Alep ca un ,ora� mare".
0 dovadâ i n plus câ or�ul devenise o importantâ a�ezare urbanâ este
ca înalta personalitate a ramas aici 3 1 de zile 13•
Una din cele rmai impresionante relatâri din aoest secol despre
Foc�ani a lâsat fârâ îndoiala Evlia Celebi (161 1-1684 ?) în a sa cunos
cutâ Sey ahatname (carte de calâtorii). ,Marele ora� F�ni" este
format de fapt din ,douâ orafie mari" despâr�ite de rlul Milcov. In
umbele se încaseazâ vamâ de la œi ce vin sau pleacâ, veniturile pro
venite pe aœastâ cale ridicîndu-se la suma de 200.000 g�i. OraJïul
a fost distrus d e tâtari în 1 659 dar între timp s-au clâq.it case noi ce-l
infrumuse�eazâ fiind ,Constructii foarte frumoase((. Celebi aprecia câ
se aflau atunci, in acea perioadâ de refacere 5000 de case ,acoperite
cu �indrilâ !li trestie, joase �i cu etaj, dar cele mai multe sint joase".
In fiecare din cele 2 parti ale ora�ului se aflau cite 7 mânâstiri de
piatra (cifrâ evident exageratâ) care s-au utilizat ca loc de refugiu �i
luptâ împotriva invadatorilor. ln ultima vreme s-a ridicat mânâstirea
Sf. Ioan ce distribuie pîine �i ciorbâ sârmanilor �i câlâtorilor.
Satele din j urul Foc!ianilor erau bogate �i frumoase deterrninînd
i m plicit ca �i ora!iul sâ devina ,tot mai bagat !ii frumos" .
Viata economciâ a Foc!lanilor era, dupâ Celebi, deosebit d e intensâ.
El aprecia câ in ora!i existau 500 de dughene (cifrâ evident exageratâ)
9 Ibidem, p. 49_,.50.
\_
1° C4ZdtoTi strd.ini clespTe taTile Tomcîne, vol. V, Editura �tiinpficâ, Bucur�tl,
1973, p. 34.
11 Ibidem, p. 3 06 .
12 Ibidem, p. 405, 407.
18 Ibidem, vol. V I, Editura �tiintificâ �i enciclopedicâ, Bucure�ti, 1976, p. 103-

104, 156.

1 78

GH. SIBECHI

în care se vindeau numeroase mârfuri !ji se gâseau multe lucruri lucrate
cu fire de aur. Interesantâ e relatarea lui Celebi despre bîlciul d e varA.
din luna iulie, de la Foc!jani care, e prezentat ca un adevàrat tîrg inter
n ational . Dupâ opinia sa vin peste 1 00.000 de oameni cu mârfuri din
toate colturile lumii chiar din America !ji China !jÎ-!ji expun mârfurile
în mii de dughene din nuiele . Timp de 40 de zile se vînd stofe scumpe,
mâtâsuri !ji pînzeturi, iar timp de 3 zile !ji nopti se organizeazâ veri
tabi le serbàri cu luminatii de mii �i mii de candele, felinare, tarte.
fàclii, iar muzicanti !ji cîntâreti din diferite tari prezentau un abundent
calidoscop muzical 1"1. Desigur, cum lesne se poate remarca, dincolo de
exagerârile frapante se poate distinge hârnicia foc�ânenilor de a reface
distrugerile lâsate de invadatori. Construindu-!ji chiar clâdiri cu etaj,
dispunind de numeroase , dughe ne de piatrâ". �Inflorirea economicâ a
ora!jului e influentatâ de bogâtia satelor din jur !ji de cele 2 bîlciuri
anuale ce cuno�teau o amplâ participare a negustorilor din târile din jw·.
U n element important despre Fo�ni aducea la 1687 misionarul
Vito Rilutio, care observa l a 1 687 câ în ora!j trâiau mai multi catolici
de diverse nationalitâti pe care n-a gâsit necesar sâ le menponeze, fiind
probabil unguri !ii germani J:>.
In fine la 1 700 s olia polonezâ a lui Rafael Leszczynski consemna
lapidar cà Fo c�anii era ,ora!j muntenesc" 16•
In secolul a l XVII-lea întîlnim aprecieri mai numeroase !ji variate
despre FOC!iani, fiind re le vate activitatea sa dar �i dramele trâite de
populatie ca urmare a râzboaielor de cotropire duse de Austria habsbur
gicâ, Rusia taristâ !ji Tw"Cia. Expansiunea tarismului care fâgâduia
eli berarea Moldovei dar care in realitate urmârea anexarea acestei,
politica similarâ dusâ de Austria �i impotrivirea Turciei au generat,
se !jtie pusti i toa re râzboaie cu inci.üculabile pierderi pentru poporul
român. Acest greu tribut 1-a dat !ii populatia Fo�anilor.
Pe la inceputu'r secolului al XVIII-lea (1 707-1 708), ieromonahul
rus Ipolit Vî!jenski consemna câ drumu l de l a Adjud la Foc�ni e difici l
de pareurs. De!ji ora!jul e mare, la intrare în partea Moldovei seamânil
cu un sat. In orali trâiau multi unguri. Partea de ora!j ce apartine Târii
Române!jti este mai dezvoltatâ dispunînd de case fr umoase , de oameni
înstâriti ce umblau bogat îmbrâcati. Explicatia era . in cuantumul mai
redus al dârilor. In ora!j erau trei mànâstiri �i mai multe biserici iar in
afara ora!jului, printre vii, încâ douâ mânàstiri. Cele din partea munteanâ
erau mai bine dotate, mai bogate. Cine trecea din Moldova în Tara
l'. Ibidem, p. 728-730 ; vezi �i ,Buletinul Comislei istorice a României " , XII,
1 932, p. 5-56 ; ibidem, XVI, 1937-1938, p. 247-281.
l:i ,Diplomatarium
italicum" , I, Roma, Libreria di Scienze e lettere, 1925,
In Fosciano, citta situata sopra, d'un fi ume, la meta e soggetta al Principe dl
Valachia, l'altra meta a quello di Moldavia, vi sono moiti cattolici di diverse
nation!.
16 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 107.
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Peste doua decenii, un negustor anonim rus sublinia, în anul 1 739,
l'c·onomia prospera a Foc�anilor : aici se gâseau tot felul de produse,
rxlsta deci o aprovizionare optima, un numar apreciabil de negustori.
Dlntre produsele ce se gâseau în abundenta, pe primul loc, firesc, era
' l nul 19 •
Un martor ocul ar al invaziei lui Münnih, Constantin Dapontes, con
..emna ca locuitorii Foc�an i l or supu�i la o profunda teroare de dUre
turci au fast nevoiti sâ se refugieze în munti. ln plus, la 22 septem
hrie 1 739, fratii ·Cantemir, cu un numâr de ru�i l?i cazaci, au prâdat
mùnastirile, bisericile, pravâliile l?i locuitorii . Fo�anii erau doua loca
l l t<iti distincte cu 20.325 locuitori :H.
Misionarul Andrea Patai, întocmind o lista a localitâtilor din Mol
dova în care se aflau catol ici de origine maghiarâ, aflâ 26 în total, din
c·m·e la numârul de oro1ne 24 situiazâ Foc�anii (Foksin) 22.
Raguzanul Ruggiero Giuseppe Boscovich constata la 1 7 6 1 în al sau
.,G iornale di un viaggio da Constantinopoli in Palonia" di, mai impor
lanta decit stârostia de Cernâuti, era cea de la Foc�ani 23.
Doctorul rus Gustav Orraeus, aflat la noi in timpul dominatiei din
unii 1 769-1 7 74, a consemnat in lucrarea sa ,Descriptio pestis que anno
MDCCLXX în Iassia et MDCCXXI în Moscova grassata est" �i unele
referiri la Focl?an1. Astfel, la deta�amentele militare situate la Foc�ani,
topidemia de ciumâ s-à manifestat mai blînd. l n vara anului 1 772, cind
'uita taristâ in frunte cu Orlov a sosit la Congresul de la F�cl?ani, atît
ln ara�. cit �i in satele din apropiere, teribila epidemie facea încâ vic
t ime. Spre evitarea molipsirii locuitorii se refugiau în munti sau în
Jï Gheorghe G . Bezviconi, Cdl4tori ru�i în Moldova 'i Muntenia,
Inst. lst.
nu\., Bucure�ti, 1947, p. 79-80.
Œ Revolutiile
Valahiei de Anton Maria de l'Chiara Fiorentino, trad. S.
C 1 istian, lal?i, Viata româneascà, 1929, p, 10 ; Gh. C. Teodorescu, Mdrturii geogra
flce despre fdrile noastre de la Herodot pînd la Wilkinson ; 450 î.e.n. - 1820,
Ruzau, 1942, p. 59.
19 Gh. C. Bezvironi, op. cit., p. 105.
2° Constantin
Dapontes, F;phémerides Daces ou Cronique de la guerre de
quatre ans (1736-1739), tom. Il, Paris, Ernest Leroux. Editeur, 1881, p. 362, 364,
les deux frères Cantemir, Constantin et Dumitrascu, s'etaient rendus a Foc�ani
le 22 courant, au matin avec un certain nombre de Russes et de Cosaques, et
qu'ils avaient pillé, monasteres, eglises, boutiques, habitations, fait prisonniers
1 ' 1!-pl'avnic de la ville, sa sl)eur Roxandre, le Capitaine Pavlakis et le vames Canakis.
2 1 Ibidem, p. 362, nota 1, 4.
.
22 ,Dipl omatarium italicum", IV, Roma, 1940, p. 199.
2:J ,Uricarul" , XXIV, p. 314. Un alta starostia molto piu considerable di questa,
t·he .e qU'ella di Foczan sulla frontiera d�a Vallachia e molto poco lontana dalla
·
lrontiera de la Transilvanla.
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conace, fixind strâji, înarmate ce interziceau, prin impu!?càturi apropie
rea stri'iinilor 24.
Jean Louis Carra (1 743-1 793) în a sa ,Histoire de la Moldavie et
de la Valachie avec une disscritation sur l'etat actuel de ces deux
Provinces" observa la 1 78 1 ca Foc!ianii aveau inainte de razboi (1 769---'1 774) o piata î nsemnata, o vie activitate negustoreascâ. In ultima con
fruntare ruso-turcâ ora!iul a fast incendiat de catre turci. Cu toate
acestea or�ul inca dispunea de mai multe edificii, între care, numai
în partea Munteniei se aflau !iase biserici pe caramidâ, opt de lemn !ii o
manâstire .inchinatâ. Mergînd pe linia amanuntelor Carra da coordo
natele geografice ale ora!?ului de pe Milcov : 4 5° 38' 50" latitudine !?i
44° 42' 30" longitudine fa�â de meridianul Greenwich sau 24° 42' 50"
Iata de observatorul de la Paris :!5•
Izbucne!ite însa un nou razboi ruso-turc !ii, prin 1 789, geologul aus
triac Haquet obervâ una din urmârile imediate ale confruntârii mili
tare : un Foc!?ani în flâcari ca �i alte localitâti de altfel ce aveau sa fie
greu încercate 2fl.
La un an de la încheierea pacii, în 17 iulie 1 793, Heinrich Cristoph
von Reimers in a sa ,Reise der Russischkaiserlichen ausser ordentlichen
Gesandschaft an der othomanische Pforte im Jahr 1 793" descrie rui
nele mai multor biserici !ii manâstiri. Se î ntelege deci, ca o soarta simi
lara au avut-o !?i alte clâdiri din cele douâ pfu1i ale ora�ului. In Foc�anii
Munteniei calâtorul a trecut pe o strada poditâ - un fel de pavare cu
bîrne pentru combaterea noroaielor !ii �urarea circulatiei 27.
�
-Alt rus de origine germana, Johan Cristian Struve, in ,Reise eines
j ungen Russen von Wien in die Krimm", nota în 1 793 ca Foc!ianii, ca
�i Bîrladul, fusese incendiat de câtre turci !ii, la un an de la încheierea
pacii, ,Multe din casele darîmate nu se ridicasera incâ din cenu!ia lor".
E greu sa-ti opre�ti un sentiment de jale la vederea tuturor acestor
pustiiri" 28
•

.Armeanul Hugas Ingigiam în masiva lucrare ,Geografia celor 'Qfltru
parti ale lumii (1 1 volume, Venetia .1. 802-1808) prezinta cîteval'�tiri
�i despre Foc�ni, ce-l considera un or�el de �es, ce numara 6-7000
locuitori. Intre ace�tia sint multi armeni care au vreo 200 de case !?i
doua biserici de piatra, una în Foc!ianii Munteniei, alta in Foc�anii Mol
dovei. Ora�ul numara liase biserici din piatra, opt din lemn �i o manâstire.
Inainte de razboiul din 1 769-1 774 in FoC!ianii exista un comert înfloContribufii Za studiul legdturilor medicale româno-ruse, ESPLS, 1952, p. 48-05.
25 J. L. Carra, IstOTia Moldavii fi a Rom4ni� rad N. T. Orâ!janu, Bucurefti,

l'o

.

Imprimeria nationala a lui losif Romanov et Co, 185'r, p. 162, 290.
26 N. Iorga, Istoria Rom.â.nilOT prin c4l4tori, Editia II, vol. III, Editura Casel
l;icoalelor, Bucure�ti, 1 929, p. 29.
27 Gh. Carda�, SfîTfitul veacului al XVIII-lea în -tdrile noastre dup4 descrie
rea cdlèi.torului Heinrich von Reimers, tn ,Prietenii istoriei literare", I, 1931,
p. 124-125.
28 N. Iorga, Sfîrfit'Ul veaculut al XVIII-lea in tèi.rile noostre tn .,Arhiva",
An. III, nr. 4-5, 1892, p. 210. Giorge Pascu, C4làtori strèi.ini in Moldovcz Ji Mun
tenia in secolul XVIII, Ia�i, Inst. de arte grafice Brawo, 1 940, p. 134.
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ritor însâ turcii au ars totul. Remarcâ !iÏ el, ca !ii Celebi, câ toamna
a re loc ,un bare bîlci" însâ nu dâ !ii alte detalii. In preajma Foc!ia
n i lor - nota Ingigian - se face un vin bun 29.
Dupâ distrugerile repetate suferite in cm·sul celor trei râzboaie
ruso-turce Foc!?anii intrau in secolul al XIX-lea cu aceea!?i alurâ medie
, . ._l lâ a!?teptind parcâ înoirile -ce intirziau sâ aparâ. Dar, in locul înoi
r i l or atit de necesare, este declanliat, in 1806, un nou râzboi rusa-turc
Prin 1 807, contele Alexandru de Langeron gâse!?te tara ruinatâ. Mai
multe ora�e între care Foc!?ani, Rimnic, Buzâu sint pustii, locuitorii lor
fiind refugiati la munte 30. Doi ani mai tirziu, in 1 809, francezul Ma-
r i o l l es, a s i sta la faimosul bîlci din Foc�ani, dar nu mai intilnelite lucruri
rfeosebite, ca Evlia Celebi, ci doar o oarecare bunâ dispozitie generata
rfe câderea unora din scrînciob, intimpinati cu risete de câtre femeile
prezente :tr.
Englezul Wiliam Mac Michael (1 784-1 839) a _ sosit in Focliani la
1 4 ianuarie gâsind ora!?ul ,pitoresc". In ora� �i in împrejurimi trâiau
mai multi supu�i britanici protectorul lor fiind numit staroste de Putna.
Ora�ul, de!ii mie, avea 24 de biserici. Populatia Foc!?anilor !?Ï a satelor
vecine a fost mult diminuatâ de ciuma izbucnitâ in urmâ cu doi ani. La
' amâ, spre a preveni incidentele --:- intre multimea de curieri care vin
'-i.lll pleacâ in Rusia se gâseau 24 de soldati turci comandati de doi ofiteri
l nferiori ce erau incartiruiti in ora!i. La Odobe!?tiul, aflat la 3 ceasuri
rfepârtare, se fâcea un vin alb cu gust pl âcut ce se vinde a cu 10 parale
oca dar, cea mai mare cantitate se exporta in Rusia. 32
Functionarul consulatului rusesc din Muntenia, Ignatie Iakovlenko,
.,cria la 30 mai 1 821, câ turcii din Brâila au ars o parte din Foc!iani
rnotivînd câ in ora!i s-ar fi ascuns ·râsculati. $i fârâdelegile continua.
In iulie a fast arestat Alexandru Niculescu, ispravnicul Foc!?anilor, pe
motiv câ ar fi tâinuit Wl arnâut câutat de tm·ci �i câ era rusofil. De
rctinut câ, pen tru a fi scos din lanturi, a plâtit suma de 1 2.000 lei 33.
Câpitanul austriac Radisits raporta la 1 2 aprilie 1 822 superiorilor
<li câ Foc!?ani i erau un ora!i impartit in douâ de rîul Milcov, partea cea
mai frumoasâ apartinind Moldovei �i numârind circa 270 case. In
partea nordicâ a ora!?ului se afla mànâstirea întâritâ Samuil apreciatâ
de ofiterul austriac a fi un i mportant punct strategie. 3t,
2'J H ugas
Ingigian, Mtirturii armene}/ti despre români, Valahia 1/i Moldavia,
l'eialetele gurer-nate de principii striiini, in An. Acad. Rom. Mem. Sect. Ist. S. I I I,
J orn . IX, 1929, p. 310-3 1 1 .
:Jo N . Iorga, IstoTia românilor prin càlàtori, Editia I I , vol. I I I, Editura Casei
:;icoalelor, Bucure!,>ti, 1 929, p. 43.
Jt Ibidem, p. 143-144.
3� N. Iorga, Un ciiliitor englez în tàrile româneftt înainte de Eterie, in
Arhiva" , an. VII, nr. 1 -2, 1896, p. 27-28.
33 Gh. G. Bezviconi, op. cit. p. 233-35 ; 248.
:H Ion 1. Nistor, 0 descriere a Principatelor române din 1822, in ,An. Acad.
llo m . Mem. Sect. Ist.", S. I I I, tom. XXI, p. 375.
..
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Scriitorul rus Mihailovski-Danilevski consemna in 1 829 ca a evitat
sa intre în Foc�ani î ntrucit aici btntuia o dumâ violenta care a secerat
o treime din cei 2000 de locuitori ai ora!iJulu i .35
Careta!iJul germém Ernest-Christof Dobel venit în Foc�ani in aprilie

1 83 1 , e gâzduit prietene�te de un careta!;l din Schwerin. Dupâ o plecare
la Bî rlad, l a fabrica de trâsuri a lui Andriko Mamaki, se intoarce în
Foc�ani dar aici surprizâ : i n ora!iJ s-a incubat holera !iJÎ reu!iJe�te sa
pâtrundâ în tîrg prefâcindu-se câ-i curier tarist.36
Botanistul Iulius Edel a gâsit in 1 835 un Foc�ani pavat conside
rîndu-1 ca un ora!iJ comercial de categoria a II-a. Majoritatea caselor sint
din lemn !;li se aflâ mai multi negustori decit boieri. Exista !;li o �coalà
publicâ instalata îiltr-o clâdire sârâcacioasâ, directorul acesteia, Paulini,
fiind nemultumit de salariul prost �i de ambitia derului de a dil"ija ca
mai înainte, procesul d e învâtâmînt. Ora�ul avea doi ispravnici �i bise
rici pictate pe dinafarâ adesea cu culori tipâtoare.57
Rusul A. de Demidov, in scrierea sa ,Voyage dans la Rus
sie mériodionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Mol
davie. Executée en 1 837", dedicatâ tarului Nicolae I, s-a strâduit sâ acre
diteze ideia ca Regul am entul Organic a fost o adevâratâ mana cereascà
pentru Moldova �i Tara Româneascâ. ln acest scop mentioneazâ dl
s-au instituit municipalitâti, între care !;li la Foc!?ani, asigurîndu-se
iluminarea strâzilor noaptea, apârarea împotriYa incendiilor etc. In
trind în detalii, Demidov aratâ ca balanta eforiei Foc!iJanilor a fost
excedentarâ astfel : 1 8 34-278 1 pia!?tri ; 1 835-9625 pi�tri ; 1 836- 1 7.629
pia!?tri ; 1 837-36 . 1 8 8 pia�tri. La recensâmîntul contribuabililor i n 1 837,
s-a constatat câ districtul Putna avea 21 .746 contribuabili 78.
Mai obiectivi, clericii scotieni Andrew A. Bonar !?Î Robert 1\lc.Cheyne
notau cà, la 14 septembrie 1 839 au poposit in Foc!?ani, ora!? a!?ezat printre
pomi !?i împodobit cu clopotnite de tinichea strâlucitoare. Exista un ho
tel, cu nume important, ,Hotel de France " , tin ut de un spaniol � La gra
nita existau soldati de pazâ dar care nu !iJtiau carte. ln ora!iJ traiau circ;l

60 de familii de evrei polonezi care aveau doua sinagoge !;li patru pro
fesori plâtiti pentru a le asigura educatia copiilor 39•

1 2 iunie 1 842, constata C'ft
2000 case cu 9000 locuitori -- maj oritatea români, dar

Sîrbul Ioachim Vuici, ajuns la Foc!iJani in
ora!iJul avea vreo

!;li ciiiva greci, macedoneni, armeni, germani !iJÎ un numâr mare de evrel .
Exista o piatâ mare cu multe prâvâlii i n jur. Politia este organizatfl
�:;
:16

'

Gh. G. Bezviconi, op. cit., p. 269.
P
, ropilee literare'" , an. III, nr. 7, din 1 506.1928, p. 1 0 .
:11 D
. Ciurea, $tiri istorice relative la Moldot'a din jurnalul inedit al bota ·
nist ului Iulius Edel (1835), în ,Studii � i cc. :?t. " , VI, 1955, nr. 1-2, Ia�i, p. SD
:1-� A. de D emidov, 0 cèilèitorie in Principatele Române, trad. V. Ghibaldan
Bucure�ti, ed. Lib. Alcalay et co, f.a., p. 109-1 10, 125.
:m A. Lapedatu, Doi misionari scotteni în tdrile noastre acum o sutd de cul.
în An. Acad. Rom. Mem. Sect. Ist. S. III. tom. XV, p. 185 ; id. Evreii in t4ril"

noastre acum o sutèi de ani dupa relat4rile a doi misionari scotteni, în An. Acad
Rom. Mem. Sect. Ist. S. III., tom. XV, 1934, p. 204.
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dupa model rusesc, ora'jul fiind impartit in 4 parti
fiecare cu condu
n\torii, functionarii 'ji judecatorii lor. Fiind Ol'a'j de granita 'ji vama,
i n Focl?ani se utilizau atît monede austriece cit l?i turce!?ti.40
! n preajmu Unirii Foc'janii aveau, dupa N. Skeene
25.000 locui
i
t or H. Prin 1 852-1 853, aici s-a ince.rcat sa se creeze o intt'eprindere de
stearina "2 i a r dupa congresul de la Paris, aicl urmau sâ aibâ loc acti 
,·i tatea comisiei de la Foc'jani 43, ! ncheiem, mentionînd ca V. Appert
oberva prin 1 854 ca în judet exista o l?COala de baieti cu 22 elevi !?i un
-.pi tal creat înca din 1 843 cu 24 paturi avînd un venit de 1 7.549 lei 44.
Cu acest stadiu Focl?anii i ntra i n 1859, anul împlinirii marelui ideal
national, cind Milcovul nu mai despartea, cum facuse de secole, cele
doua tari surori ci le unea pentru totdeauna.
Odata cu aceasta ora'jul Foc�ani începea o viata noua, pe noi coor
donate ce va fi evidentiat cu alte prilejuri.
�

-
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FOKSCHANI GESEHEN VON FREMDEN REISENDEN
(ZUSAMMENFASSUNG)
Auf grund deren von bekanten reisenden berichtet die auf ihrem weg durch
und Walachei reisten ist die Entwiklung des Ortes Fokschani von
l>orf (1589) bis zu einem der Bedeutesten Stiidten der Moldau (A. Demidov)
hrschreiben.
Der Artlkel verwertetdle Arbeiten einiger Fremden denen wir nemen Henry
<'avendisch, S. Twardowski, Paul �on Alep, Evlia Celebi, Boscovich, J. L. Cara,
A. Von Langeron, Joachim Vuici und andere. Aus den Berlchten nehmen wir
hcraus das obwohl widerholte mahle i n den Russisch-'llü rkischen Kriegen zersttirt.
So haben die Bewohner von Fokschani in Friedenszeit ihre Siedlung doch wieder
aufgebaut und auf diesem weg sich welter entwikelt.
die Moldau

"0 $tefan Berechet,
Cdld.toria lui loachim Vutci prin . Temifana, Muntenia,
.\ loldova �i Basarabia, Bucure�ti, Editura Librâriei Pavel Suru, f.a., p. 40.
t,;; N. Iorga, op. cit., vol. III, p. 106.
" 2 Thibault Lefebre, Etudes diplomatiques et economiques sur la Valachie,
l'aris. Guillaumin et le, Libraires-Editeurs, p. 266.
"'1 W. Derblich, Land und Leute der Moldau und Walachei, Prag, Rober &
Markgraf, 1859, p. 1 16.
4 1 N. Iorga, op. cit., vol. III, p. 271.
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INSEMNARI PE MARGINEA UNOR DOCUMENTE
DIN ANII LUPTEI PEN'ntU UNHlE (1856- 1857)
DUMITRU VITCU, MIHAI VITCU

I ntr-atît de bogata �i de variata este astazi literatura Unirii, fie
ea istorica, beletristica, politica, de popularizare etc., încit orice nou
demers circumscris epocii �i problematicii sale riscâ, în buna masura
�i îndeosebi sub raport concluziv, repetitia . Mai putin expuse unei atari
ipostaze ramîn desigur el ementele de detaliu, indispensabile oricârei
demonstratii �tiintifice �i cur e/ chiar dacâ nu revolutioneazâ concluziile
anterioare, au meritul de a le confirma, amenda ori nuanta in pi'Ofitul
optimizârii p1·ocenului de eunoa�tere. Momentul istoric asupra câruia
ne propunem sa formulâm, în rîndurile de fata, cîteva observatii, pe
temeiul unor documente mai putin sau deloc cunoscute, a fast deja
aprofundat in cuprinsul unor remarcabile studii, mai vechi ori mai
recente, semnate de A . D. Xenopol, N. Iorga, C . C. Giurescu, N. Co
rivan, V. Maciu, C. C. Angelescu, Dan Berindei, Gh. Platon, L. Boicu
�.a. Este vorba de momentul imediat urmâtor Congresului de pace de la
Paris (1856), care a marcat incheierea unei etape, externa, �i începutul
unei alteia; interna, distincte deopotriva, în procesul fâuririi statului
national român modern.
Cu rare �i justificate exceptii, deciziile Congresului cuprinse in
articolele XXII-XXVII ale Tratatului de la Paris (relative la Principate)
au fast receptate in tarâ fârâ prea mare e n tuziasm, cu rezerve chiar,
mergînd pînâ la acuze pe adresa fâptuitorilor actului care au nesocotit
in fapt ceea ce in drept proclamaserâ solemn, adicâ autonomia �i inde
pendenta administratiei interne a Principatelor. I n acest cadru, un
adevâr axiomatic devenise limpede pentru toata lumea, prieteni sau
adversari ai cauzei române�ti : solutia Unirii, neaflatâ dar �i nedorita
de majoritatea reprezentatilor puterilor semnatare ale Tratatului, atirna
acum mai mult ca oricînd de tara. I n plus, Moldovei �i indeosebi capi
talei acesteia, Ia�ii - unde liberalismul, fie � i moderat, al administratie i
l u i Grigore Al. Ghica îrigâduise incadrarea mi!?cârii unioniste i n forme
organizatorice concrete - ii reveneau rolul de adevârat stat major in
frontul luptei pentru unitatea nationalâ a românilor.
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De acest lucru se va fi convins !?1 msu!?i domnitorul moldovean,
in a cârui acti vitate din ultimele luni ale mandatului septenal lesne se
pot deslu!?i abandonarea reticentelor sale ,legaliste" �i fructuoasa-i colabo
rare cu fortele patriotice. Sugestivâ ni se pare in acest sens remarca
jurnalului torinez ,Opiniunea", po triv it câruia ,in Moldova, unde ambi
tiile personale �i influentele inrâutâtite n-au cimp de a se desfa�ura
in fata simtamintelor patl'iotice ale prindpelui de acum, opinia s-a în
dreptat cu energie în directia Unirii " r. Aceea�i atmosfera inspira, prin
comparatie, consulului austriac clin Ia!?i, Godel Lannoy, imaginea unei
,.anumite situatii italiene" 2. Este !?i motivul pentru care autoritâtile de
ocupatie austriece, îngrijorate de evolutia evenimentelor in Principate,
au reactionat, pe de o parte, dupa planuri prestabilite pe tarim economie
!?i. pe de al ta. prin masuri coercitive imediate, reu�ind sa-�i prelungeasca
�ederea (irnplicit imixtiunea) în tara pina in martie 1 857.
Transferul centrului de greutate al luptei pentru infâptuirea dezi
deratului national clin spre exterior in interior, entuziasmul cu care
masele populare au gravitat in jurul partidei unioniste !?i. in sfir�it,
izbînzile succesive înscrise de fortele patriotice in dauna adversarilor
interni !;ii externi ai Unirii ar putea genera falsa impresie ca, in noua
etapâ. lucrurile s-au simplificat, ca in ansamblu disputa intre cele doua
tabere a fast lipsitâ de dramatismul specifie fazelor anterioare. Or, se
cuvine sa subliniem clin capul locului ca, departe de a fi fast u�uratâ,
misiunea patriotilor moldavi a sporit considernbil in responsabilitate �i
dificultate.
Este adevarat câ prin ,Societatea Unirii" creata la Ia�i. in 25 mai
1 856, mi!?carea unionista din Moldova i�i dobindise o organizare legala �i
centralizatâ. avind un organ de presa propriu ,.Steaua Dunarii", iar un
altul sub influenta, ,Zimbrul" �i. demn de retinut, beneficiind de con
cursul autoritâtilor politico-administrative, ceea ce i-a facili.tat activi
tatea !>i a înlesnit procesul de lârgire a i nfluentei sale asupra maselor.
Domnitorul Ghica insu!?i a întrepdns un turneu de propaganda în tinu
turile din sudul tarii, in tovarfu?ia ministrului sau unionist C. Negri,
r·u putin timp inaintea încheierii domniei, incredintîndu-se pe sine l?Î
încredintind �i pe altii. cu acel prilej. de larga adeziune a tuturor
claselor !?i pâturilor sociale la ideea Unirii . Patruns de o real i tate evi�
denta pentru omul de buna credinta, Victor Place, consulul I<'rantei,
transmitea din Ia!?i ministrului sâu de externe la Paris ca manifestarile
unioniste spontane d i n întreaga Moldova, ,au cu atît mai multa im�
pm·tanta cu cît se pretinse un moment ca mi�carea [ . . ] nu era decit
I'ezul tatul actiunii cîtorva tineri din Ia�i. pe cita vreme avem astâzi,
dimpotriva, dovada ca Unirea este încâ mai popularâ în judete decit
in capitala" :J� Faptele moldovenilor, ·reflectate în amploarea agitatiei
.

1 Cf. ,Steaoa DÙnàrii", la�i, 12 iulie 1856.
2 Documente prit•ind Unirea Principatelor, vol. II, Rapoartele consulatului
Austriei din Ia�i (1856-1859), vol. editat de Dan Berindei, Bucure�ti, 1959, p. 17.
1 Ghenadie
Petrescu, D. A. Sturdza �i D. C. Sturdza, Acte �i documente
relative la istoria rena�terti Romdniei, vol. III, p. 597.
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unioniste, fortificau totodatâ starea de spirit n patrioiilor romam aflati
inca in exi l . , .Ma bucur !;ii vii felicit, dragii mei, de ceea ce faceti in
Moldova seria din Londm D. Briitianu celor trei redactori ai ,Stelei
Dunari i" din Ia�i - !;ii a!;itept mult de la patriotica voastrà activitate" 4.
Pe mâsurâ insâ ce agitatia union istii antrena tot mai hotiirît masele
national, elementele boiere!;iti
u ltraconservatoare, amenintate de pierderea privilegiilor de clasii ori a
posibi l i tâiii dobindirii tronului, s-au grupat in jurul unuia dintre cei
mai avuti propri etari din Moldova, Teodor Bal!;i, formînd un nucleu se
paratist restrîns, cu centru de greutate la Ia!;ii, dar cu nervuri in mai
tonte tinuturile " · Foarte curind, din spirit de solidaritate de clasii, ori
numai din oportunism, cîtiva partizani pînii atunci ai Unirii au trecut
in gr·upul separati �tilor. Printre ei, doua prezente notabilc : fostul revo
l u tionar pa!;ioptist Vasile Ghica !;ii, indeosebi , N. Istrati, devenit peste
noapte ideolog al separatismului prin abjeeta-i brO!;iUrâ Despre cltestia
ln lupta pentru înfiiptuirea dezideratului

ûlei

în

Moldova n.

Adi\"itatea adversarilor Unirii, desfâ!;iuratii la început în umbrâ,
i ntensificatâ din iunie 1 856, cînd Ghica operase cîteva modificâri i mpor
tante de functii in Consiliul administrativ spre a asigura, in caz de
vacantii a tronului, o ciiimiicamie unionistâ, nu s-a limitat doar la în
tretinerea în tarâ a unei campanii perfide de insinuâri, menite a con
tracara pt·opaganda patrioticâ, ci a urmârit conlucrarea efectivâ !;ii dobîn
direa spr ijinului din partea fortelor externe potrivnice idealului national
t;omânesc. Cum contactele directe cu î nalti i comisari ai Portii ori ai
Imperiului habsburgic la Ia!;ii n-aveau eficienta doritâ datorita fermi
tâtii guvernului !;ii domnitorului, s-a rec urs la calea memoriilor demigra
toare expediate cu predilectie la Constantinopol.
Astfel, incâ de la inœputul lunii iunie, a fast trimis la Poartâ un
memoriu prin care domnitorul era invinovatit câ se pronuntase pentru
Unire !;ii operase modificârile amintite in Consiliul administrativ numa;
pentru ,.ca el sâ n u fie cercetat in privinta stricâciunilor ce au pâtat
aceastâ administratie " 7• Ingrijorarea separati!;itilor cre!;itea pe masurâ ce
se apropia data incetârii manrlatului de !;iapte ani fixat prin Conventia
de la Balta Liman iar in cercurile di.plomatice europene planau inca
inc.:ertitudinile relative la succesiunea la tror.
Expresie elocventâ a acestei î ngrijorâri este �i memoriul ulterior
trimis sultanului din partea a peste 80 separati!;iti din Moldova, care,
invocînd revoltâtorul neadevâr ca ,.marea majoritate a târii este indi
ferenhi ca !;ii ei la oricare. insinuatie ce ar avea de scop sa schimbe
pozitia politicâ a Moldovei" , îi marturiseau multumirea de care erau
pâtrun!;ii , pentru câ ati spriji nit sa nu rezul te transformarea Principa" Al. Cretzianu, Din arhiva lui Dumitru Brdtia nu , vol. II, Bucure$ti, 1 934, p. 102.
:, N . Corivan, Ac t iunea antiunionistd in timpul cdimdcdmiei lui Teodor Bal�.
in ,.Studii $i cercctâri $ti inti fiee. Istorie" , Ia$i, X, fasc. 1-2, 1 959, p. 124.
u Acte IJÏ document e ... , I I I, p. 125-137.
7 V. Maciu, Organfzarea mù;cdrii pentru Unire in anii 1855-1857 in Moldova
{1i Tara Româneascd, in ,Studii'' , XII, 1959, nr . 1, p. 60.
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telor într-un

singur stat". Semnatarii memoriului ramas pînâ astazi
necunoscut, între care amintim oe Teodor !?i Alecu Bal!:;, I. Cantacuzino,
A l . Mavrocordat, Alex. Ghica, Gh. Crupenschi, I. Paladi. Jacob Rosetti,
C. Voinescu, Em . Draghici, C. Carp, D. Corne, N. Istrati. E. Caliman,
T. Sion , Th. Burada, C. Gane, Al. Asachi !?.a., Î!?i exprimau nelini!?t�a în
fata ,.unor manifestatii ce se fac ÎI! tarà de càtrâ chiar amploiatii gu
vernului actual" !?Ï, asigurîndu-1 pe suzeran ca .. tara defereaza de scopu
rile un or asemenea manifestâri", nutreau speranta desemnarii unei cai
macàm i i care sà corespunda propriilor interese oericlitate de .. gingà!?i
mea împregiuràrilor de fatà" (vezi Anexa I) . Aproximativ in aceea!?i
vreme, la 2 1 iunie, in capitala tarii aparea o nouà gazeta, ,Nepârtinito
rul ", sub redactia lui C. Gane, care avea sa fie !?i organul de presa al
separati$tilor clin Moldova.
In jurul acesteia se vor concentra in lunile urmatoare tati cei despre
care un înfocat partizan al Unirii consemna cu amaraciune ca ,merg
en orbirea lor atît de departe, încit favorizeazà planele inimicilor no!?tri,
dindu-Je arme pentiLI asuprirea patriei comune" B. Sustinînd ci'i !?i ei
sint parti zani ai Unirii. dar E�i unei uniri morale $Ï suflete$ti nicidecum
ool itic'a $i administrativa. col aboratorii , . Ne pârtinitQrului" (N. Istrati ,
M. Straj escu, C. Hriste, V. Draghici . I. Sigara $ . a.) vînturau solutia unei
confederatii care, conservînd privîlegiile altminteri amenintate al e Mol
dovei, ar fi raspuns atît intereselor Principatelor. dt si celor ale Portii,
de care erau legati prin strâvechi raporturi politice 9 . Teoreticienii sepa
ratismului isi confectionau argumentele prin îngro!?area unor suscepti
bilitati ce dâinuiau încà in tabâra unionista $1 care puteau trezi luarea
aminte a omului de rind. Bunaoarâ, se insista pe ideea ca ora$ul Ta$i
urma sâ-$i piardâ mult clin importanta politicà $i economidi, di rolul
moldovenilor în conducerea tàrii se va diminua, generind rivalitàti $i
dismrdii cu muntenii, ca prin Unire sistemul de recruta-re va provoca
strâmutarea masivà a taranilor peste granite . spre paguba proprletari
lor rurali, cà tara va fi expusa invaziei strainilor $i cà moldovenii Î$i
vor pierde religia ortodoxa etc. ro.
Urmînd sa demonstreze apoi pericolul extern caruia s-ar fi expus
noul organism national. înconjurat de cele mai mari imperii autocratice
!?i lipsit de farta si mijl oacele necesare propriei conservari, separatistii
sustineau cu înfocare ca era preferabila mentinerea statu-quo-ului, adica
suveranitatea Portii !?i protectoratul colectiv, cita vreme puterile euro
pene nu erau dispuse a modifica clauzele tratatului de la Paris. Aœstea
filnd argumentele esentiale, dar si de suprafata, ale adversarilor parti
dei nationale, înscrise in a!?a numitul lor program Ce se prevede din
Unirea Principatelor if, elaborat doar l a d'teva zile dupa constituirea
� Dimitrie Ralet. Suvenire .�i impresii de ciiliitorie în România, Bulgarfa �i
Constantinopol. cd. Mircea Anghelescu, Bucure�ti. Editura Minerva, 1979, p. 172.
9 Acte $i documente ... , III, p. 134.
10 Vezi ,Nepârtinitorul" , Ia�i. nr. 3 din 28 iunie, nr. 6 din 9 iulie, nr.
10
n i n 23 iulie. nr. 20 din 27 augu�t 1856 : A . D. Xenoool, Unioni$tl �i s eparati(l ti,
i n ,An. Acad. Rom. Mem. Sect. Ist.", s. II, t. XXXI, 1909, p. 740 :;; i urm.
" Acte �i documente ... , III, p. 1 25.
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,Sodetâ�ii Unirii" �i râspindit apoi prin ,.Nepârtinitorul" ori prin bro
�ura celui ce a fost, pare-se, inspirator, se cerea guvernului din I�i,
ca �i celui din Bucure�ti, sâ ia mâsuri imediate pentru încetarea propa
gandei �i ac�iWlii centrelor nnioniste.
Fire�te, cererea nu le-a fast luatâ în seamâ cît timp Gr. Ghica fi-a
putut exercita prerogativele domniei în Moldova. Dar la 2/14 iulie 1 856
J:Joarta trimitea la Ia�i firmanul privind desârcinarea sa din funcpe,
despre care cel impricinat fusese avertizat, prin Fotiade, cu doua zile
mai devreme, 'i un ait firman de numire in importantul post de caima
cé.Ull a lui T. Bal�, cel ce cî�tigase încâ din martie bnnâvoin?l marelui
vizir cu suma de 10.000 de galbeni 12• Retragerea demnâ din scaunul
domnesc �ji din ?lrâ a lui Ghica, nu inainte de 8! adresa moldovenilor
un vibrant îndemn de a continua lupta pentru împlinirea marelui ideal
national, ca 'i decizia Pcirtii în privinta caimacamului, au semnificat în
acel moment o prima victorie a separati�tilor, profilatâ insâ cu con
cw·sul nemijlocit al for�elor antiunioniste externe. Era de a�teptat ca,
de acum înainte, avînd sprijinul cîrmuirii, activitatea lor sâ nu se limi
teze doar la propagandâ 'i denigrare, ci sâ includâ prigoana �i persecu
�iile an ti unioniste, ceea ce s-a �i intimplat l:J.
ln atari conditii, se subîn�lege câ pentru patrio�ii moldoveni situa
�ia era deosebit de grea, cu atît mai criticâ cu cît trebuia sâ se lucreze
cu foarte mult tact spre a se evita manifestârile zgomotoase de mase,
mre puteau fi invocate ca pretext pentru înnâbu�jirea mi�cârii unioniste
prin teroarea armatei de ocupa�ie austriacâ �i pentru prelungirea per
sisten�ei acesteia peste limitele prestabilite. Imixtiunilor �i provocârilor
austro-turce, înlesnite de conduita caimacamului, le-a fast opusâ o con
tinua dar cumpâtatâ propagandâ în jurul ideii axiale, tacticâ împârtâ
�itâ, dacâ nu chiar sugeratâ, de consulul Fran�ei la I�it:4 �i, desigur,
recomandatâ în împrejurârile în care Poarta amîna deliberat emiterea
lïrmanului de convocare a Divanurilor ad-hoc în Principate. Cuvintul
de ordine fusese dat, încâ din prîmele zile ale noului regim, de acela�i
bun strateg al luptei pentru unitate na�ionalâ, M. Kogâlniceanu, oare-�i
asigura astfel compatrîotii afla�i în exil : ,Noi ace�tialal�i sîntem hotârî�i
sa ne �inem deoparte, a�teptînd evenimentele. Am determinat pe to�i,
�i sper sâ fi reu,it, sâ lase la o parte orice du�mânie, orice susceptibili
tate, orice pârere de mina i8 doua 'i sâ ne �inem fermi �i uniti sub
marele �i nobilul steag al Unirii" 1'5.
Abia spre sfîr,itul anului 1856 �i începutul celui urmâtor, împre
jurârile politice internationale aveau sa permitâ o intensificare �i chiar
o reorganizare a ac�iunilor unioniste în Principate. Dupâ cum se �tie,
Conferin� de la Paris a reprezentan�ilor puterilor semnatare ale Trata
tului de pace a hotârit, la 25 decembrie 1 8 5 6 ca Austria sâ-�i retragâ
trupele din Principate pînâ la 30 martie anul urmâtor. Cîteva zile mai
12 V. Maciu, op. cit., p. 60.

1J N. Corivan, op. dt., p. 128.
14 Acte �t documente. . ., III, p. 858-859.
15 Al. Cretzianu, op. cit., II, p. 1 15.
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tîrziu, Conferi nta de la Constantinopol a reprezentantilor acelora�i pu
teri convenea asupra formei definitive a firmanului de convocare a
Divanurilor ad-hoc. Raspîndite cu iuteala, �tirea ca plecarea trupelor de
ocupatie stràinà se Ya face pîna la o data certificatà de puterile garante
!;ii cà era iminenta sosirea comisiei de informare a prilejuit ,o mare
bu'curie in Prindpate", implicit in rîndurile partidei nationale supusâ în
continum·e persecutiilor cîrm4irii. Cele doua tabere, unionistâ �i sepa
ratistâ, au trecut deîndata la prepararea terenului pentru viitoarele
alegeri, de rezultatul cârora se legau atîtea sperante, dar �i atîtea patimi.
La la�i. T. Bal� W restructura inca din decembrie 1 856 cabinetul
ministerial, oferind misiunea extrem de ginga�a a organizârii �i condu
cerii campaniei electorale pentru Divan lui N. Istrati. Acesta promise
caimacamului sa d irijeze astfel alegerile încît sâ nu pâtrundà nid un
unionist în Divat), cu conditia însâ de a i se acorda depline puteri în
deosebi pentru numirea de noi ispravnici 1'6, ceea ce, se int.elege, n-a
fost greu . sa obtina. Cum suprimarea libertatii presei, d estitui rile �i in
locuirile dictate la toate nivelele aparatului politico-administrativ, felu
ritele in�elâciuni ori subventionarea unei propagande antiunioniste prin
emisari special i trimi�i prin tinuturi puteau ispiti, diferentiat fire�te,
un numar limitat de indivizi, dar nu sâ �i asigure rîvnita bazâ de masâ
a separati�tilor in Moldova, ace�tia au recurs la cele mai josnice pro
cedee menite a le vitaliza popularitatea pe seama denigrârii corifeilor
unioni�ti.
Un exemplu concludent în acest sens ni-l ofera poezia satiricâ
Memoar de stegari # cocardi§ti ii, râspînditâ prin foi volante, nu î ntim
plâtor, în perioada premergâtœre alegerilor pentru Divanul ad-hoc.
Lipsita in totalitate de mij loaœ artistice specifiee genului, care sa-i
confere valoare literara, piesa de referinta, adevârat depozit de ironii,
sudalmi �i calomnii la adresa unor frunta!?i unioni�ti ori a unor categorii
sociale pâtrunse de idealul national, prezintâ totu�i interes din punct
de vedere istoric �i chiar istorico-literar. Penh"ll ca, mai întîi, oferâ
istoricilor încâ o dovadâ asupra starii de spirit i n capitala Moldovei,
ilustrata la nivel de categorie sociala, grup sau individ, de pe pozitia
minoritâtii retrograde �i. în al doilea rînd pentru efectul produs asupra
creatiei poetice a lui V. Alecsandri, îmbogâtitâ la începutul lui martie
1 857 cu acea teribila frescâ numita Moldova în 1 857, care semnifica �i
replica promptâ data anonimului ,Memoar" �i tuturor œlor ce roiau
:in juru-i. Faptul este consemnat întocmai de un contemporan al eve
nimentelor, Al. Papadopol-Calimah, caruia nu-i scapâ nici amanuntul
similitudinii perfecte în privinta dimensiunii
2 1 strofe - între ,poe
f.ia" -cauza �i creatia-efect 18.
-

11; N. Corivan, op. cit., p. 1 36.
17 Vezi Artur Gorovei, Un manunchi de documente relative la Unirea Princi
patelor, in .,Junimea literarà" , XV, Cernâuti, nr . 1 1-12, dln 1926.
1g Bibl. Academie!, Mss. rom 864 (Al. Papadopol Calimah, Amintiri Ji istorie,
1 888), f. 104 �� urm.
.
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Moartea caimacamului Bah,;, survenità la 1 martie 1 857, provocà
o;l !·ecare derutà în rîndul sepatati!?tilor !li un sentiment de U!?Urare su
flt>teascà !li de necesarà justitie în rîndu 1 partidei nationale. Resenti
mentele patriotilor mol doveni l-au urmârit î nsà pe Bal!? !li dincolo de
rnoarte, pentru cà proorocirea acestuia în privinta succesiunii în func
\ie HJ avea, d i n pàcate, sà se adevereascà . La 23 februarie/7 martie,
Pmu·ta, nesocotirud petitiile unioniste de a se reveni la formula regu 
lamentarà a càimàcàmiilnr de trei, numea în postul ramas vacant pe
�eculai Conachi Vogoride, ,om de putinà inteligentà l?i cu .totul stràin
de tarà, du!?man càpâtinos 1;i cinic" 20, in speranta de. a z;drobi prin
hrutalitatea lui partidul Unirii.
Cinci zile mai tirziu, un imputernicit special al sultanului, Cabuli
�ffendi, citea la Ia!?i firmanul de convocare a corpului ·electoral in ve
derea al egeri lor pentru Ad u narea ad-hoc, 1;i tot el primea în ziua ime
diat urmàtoare un memoriu din partea unionil?tilor moldoveni prin care,
dîndu-se asigurâri de circumstantà in privinta fi.delitâtii acestora fatà
de augustul suzeran, se insista asupra necesitàtii ca ,spiritul national
·,J fie de!?teptat" l?i se cerea a probarea de la I nalta Poartâ pentru ,uni
rea familiei române a celor douà Principate laolaltà" 21• Demersul fusese
incurajat, probabil, de acea aparentâ derutâ din tabâra separatistii, de
terminatâ poate nu atit de disparitia zelosului stegar, cît mai ales d e
pregâtirile c-e au prefatat evacuarea capitalei �i a întregii tari d e câtre
trupele de ocupatie habsburgice, la 4/1 6 martie, cum !li de �tii·ile ce
anuntau iminenta sosire a comisarilor europeni la Bucurel?ti. Acestor
elemente li s-ar putea adâuga, éredem, l?i fâtarnica impartialitate ar
lmratâ la inceput, din considerente tactice de noul caimacam în ches
ti unea Uniri i .
Satisfactiile procurate de mutatiile d e ultimâ orâ survenite pe ta
bioul împrejurârilor politi<:e s-au dovedit a fi pasagere, pentru cà evo
l utia ulterioarâ a evenimentelor circumscrise celei mai lun.gi campanii
electorale din istoria noastrâ modernâ releva apriga înclel?tare de forte,
ndevâratà Probâ de foc ce a solicitat la maximum energia, capacitatea
�i nu în ultimul · rînd râbdarea patriotilor români confruntati mereu cu
n:achiavelismul diplomatiei europene !li cu adversitatea turco-austriacâ,
bine slujitâ de egoismul �i conservatorismul marii boierimi din interior.
Cît privel?te directia politicâ ce trebuia sâ o urmeze neabàtut Vogoride,
nceasta era bine conturatâ, nu . prin actele oficiale de circumstantâ
remise la hl!?i de puterea suzeranâ, ci prin ordinele l?i instructiunile
v erbale !1i secrete transmise aproape simultan cu eele dintîi, pe care
le !li anula, câlàuzind l?i exacerbînd astfel zelul supusului sèrv.
Pe fondul urzirii unui adevârat complot i nternational antiunionist,

in care erau implicate Poarta, prin cei mai inalti demnitari pînâ la sim

plele unelte numite Fotiade sau Vogoride, !li guvernele antiunioniste,
prin ambasadorii lor la Istanbul, se î n tete!?te la Ia!?i lu,pta fortelor unio1 9 Documente privind Unirea Principatelor, II, p. 88-89.

20 Vladimir 1. Ghica, Spicuiri istorice, 1, IaJ?i, 1 936, p. 1 03-104.
2 1 Acte li documente . . . , I V
, p. 39.
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niste dirijate de Comitetul electoral, devenit central prin infiint;area
unor organisme similare în tinuturi 22. Venirea comisarilor europeni la
Ia!ii pentru doua saptâmini, în perioada imediat urmâtoare, în afara
convingerilor CÎ!itigate pe traseu !ii în capitalâ asupra ata!iUmentului
maselor la cauza Unirii 23, n-a fost în masurâ !ii nici nu putea sa modifiee
datele problemei. Pentru câ înlocuirea lui Castin Catargiu cu V. Ghica
la portofoliul i n ternelor, la 1 6/28 aprilie, semnifica doar schimbarea
persoanei, nu !?i a sistemului. Ba, noul ministru, cel care-!ii vinduse con
vingerile pe , blidul de linte " , dorind sâ se recomande, indrumâ o !?i
mai apriga prigoanâ î mpotriva unioni!itilor, atestatâ prin actele de sil
nicie patronate în capitalâ !?i în tara, ca !ii prin !iicanarea !?i intimidarea
mitropolitului Sofronie Miclescu, pentru motivul câ nu acceptase reco
mandarea cîrmuirii de a destitui din functie pe arhimandritii Neofit !ii
Filaret Scriban, propovâduitori prin seris !?i viu grai ai Unirii :Yi. De fapt,
a!?a cum observa indignat V. Place in raportul transmis deîndatâ mi
nistrului sau de externe, în persoana lui S. Miclescu nu era atacat
înaltul prelat, cit mai ales viitorul pre!iedinte al Divanului 25 situat pe
pozitii unioniste.
Con!itienti de faptul câ nici prin teroare, promisiuni ori î nl?elaçiuni
nu mai puteau subtia baza de masa a unionismului in Moldova, caima
camul !ii sfetnicii sai apropiati au recurs la ultima solutie menitâ a le
asigura o majoritate separatistâ in Adunârile ad-hoc, falsificarea listelor
el ectorale, prin înlaturarea masivâ de la vot a tuturor celor suspectati
de a fi simpatizat cu partida nationalâ. Exceptînd târânimea, lipsitâ de
apârare în fata manevrelor electorale, din cei 40.000 de alegâtorl (pro,.
prietari, cler, liber prcfesioni!iti, negustori, m efteri f.a.) ai Moldovei
au fost cuprinse in liste doar 4 658 de nume 26.
Ca mâsurâ de precautie în eventualitatea e!Juârii unor atari actiuni
$Ï a patrunderii unei majoritâti unioniste in Adunare, au fost din vreme
confectionate memorii-tip catre sultan, exprimînd chipurile ingrijorarea
,locuitorilor din toatte clasele sociale a districtului . . . " fatâ de iminenta
pierdere a autonomiei Moldovei prin ,fuzia" acesteia cu Tara Româ 
n eascâ, fapt ce ar fi semnificat în conceptia autorilor ,o abatere fi o
râsturnare a privilegiilor" , implicit ,o jignire a tratatului de Paris"
(vezi Anexa II).
Indignarea generalâ a fost atit de mare incit V. Place, fâcindu-se
interpretul ei, raporta la Paris câ ,poporul a ajuns la ultimele margini
ale râbdârii !ii câ, dacâ se ingâduie a se face alegerile in conditiile de
fatâ, nu mai râspund de lini,tea publicâ 'El, Partida nationalâ, actiorund
cu multâ vigoare, intelepciune !ii recunoscutâ autoritate pentru evitarea
pr·i mejdiei ce ar fi reprezentat-o tulburarea ordinei interne, a impletit
21

Ibidem p. 45-46.
23N. Iorga, Istoria romdnilor, IX, UnificatOTii, Bucure�ti, 1936, p. 304, 307-308.
26 Scarlat Porcescu, Contribufia clerului ortodox romdn la inf4ptutrea Untrii
Principatelor, în ,Mitropolia Moldovei �i Sucevel" , LV, 1 979, nr. 1-2, p. 12-29.
25 Acte �i documente ..., IV, p. 747.
20 Ibidem, p. 902.
21 Ibidem, p. 884.
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admirabil cele mai adecvate metode 9i mijloace de luptâ împotriva ad
versiüWlor conjugate : protestul individual sau colectiv pe lingâ guvern,
caimacam 9i comisia european.â de supraveghere, capturarea 9i darea
in vileag a faimoasei corespondente parUculare a lui Vogoride, ce dez
vâluia in terese le implicate în falimentarea politicâ de · marionetâ a cai
macamului, în sfîr�it, hotârîrea ferma adoptatâ de conducerea mi9cârii
unioniste din Ia�i �i difuzata prin circulare 9i instructiuni transmise
comitetelor locale de a boicota mâsluitele alegeri.
Fatfl de evolutia

extrem

de

îngrijorâtoare a evenimentelor

din

M o ldova �i de sterilitatea lucrarilor comisiei internationale de supra
\·eghere, organism paralizat de divergentele specifiee dintre puterile

reprezentate, diplomatia europeana a reactionat în conformitate cu linia
politicà prestabilitâ a fiecarui cabinet în solutionarea ,chestiunii române"
devenitâ, dn vara anuiu,i 1857, ,cea mai grava 9i cea mai dificilâ a
momentu lui" t�:!, altfel spus, dominantâ a politicii europene 2<J.
Ie9irea din aceastâ prima faza a crizei, œ 9i in cele ulterioare dealt
minteri, s-a datorat, cum se 9tie, românilor î�i9i pentru câ numai

perseverenta 9i ·impresionanta lor manifestare nationalà, atestatoare ma
turitâÇii politice in aœle momente cruciale, au oferit puterilor prounio
niste argumente convingatoare in sprijinul neabandonârü cauzei române.
R espectînd întru totul consemnul 9Ï instructiwùle primite de la Co
mitetul central al Unirii din l�i, marea mas;i a alegatorilor inscri9i sau
neînscri�i pe listele electorale nu s-a prezentat in fata urnelor, încît
a�a-zisele alegeri din Moldova au sfir9it printr-un total fiasco, ilustrînd
josnicia 9i cinismul falsificatorilor 9i diriguitorilor lor, incâlcarea gro
solanà a unor angajamente internaponale solemne.
Noile alegeri, desf�urate in Moldova începînd de ·la 29 augusUI O
�eptembrie a u demonstrat î n maniera impresionantâ câ poporul român
d01·ea sa vietuiascà într-un stat national unitar 9i câ nu exista alter
nativa pentru Unire. Comisarul Frantei, Talleirand-Perigord, elogia con
duita politica a românilor, ,intelepciunea colectivâ a natiuni", care
ridicase un steag ,cu faldurile destul de largi pentru a adàposti toate
patriotismele de soi bun sau rau" ao. ln entuziasmul general, au fost
ale9i deputap in Adunarea ad-hoc a Moldovei :frwl�ü partidei natio
nale. Din vechiul Divan, doar trei nume mai :figurau in noua Adunare,
compusa dintr-o majoritate covir9itoare de unioni'ti 'i numai doi de
putap separati!;ti.
Adunarea ad-hoc astfel constituitâ la l�i, ca l'Ji cea de la Bucure�i,
probînd forta nebânuitâ a mi�cârii unioniste, semnifica tribuna de la inâl
timea câreia moldovenii, ca �i muntenii, erau chemati sà exprime in fata
I•:uropei dorintele lor legitime

I'JÏ

sà œarà satisfaœrea lor. Ea

a

pri-

Cf. Dan Berindei, Epoca Untrii, Ed. Academiei, Bucure:;; ti, 1979, p. 48.
L. Boicu, Diplomatta euTopeand �i triumful cauzet Tom4ne, Editura Junimea, Iqi, 1978, p. 147 ; Gh. Platon, Le pToblème Toumain dans la politique euTo
péene dans les années de la lutte pouT l'Union (1856-1859), in ,Revue Roumaine
d'Histoire", XIV, 1975, nr. 1, p. 28.
ao Acte fi documente , V, p. 670.
28

.
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lejuit manifestarea evidentâ a coeziunii mi�caru unioniste in jurul
partidei nationale, care, in pofida compozitiei socio-politiœ eterogene,
a slujit ou devotiune cauza-fanion, fârâ a ignora problematica vastà
i m plicatâ de crearea organismului national statal, problematicâ ce aveu
sâ-�i aile solutionarea, în mare parte, în urmâtoarea etapâ istoricâ cir
cumscrisâ domniei lui Cuza Vodâ.

A N E X E

1
( 1 856)
Sire,
Cu pârinteascâ îngrijire M. Voastrâ împârâteascâ ocupîndu-sâ pen
tru fericirea supu�ilor sai de toatâ natia, de toatâ religia, s-au unit cu
bunâvointâ �i multumire prin tractatul de Paris a restatornici �i Mol
dovii, patrii noastre, vechile privilegii stipulate strâm�ilor no�tri, pen
tru câ dreptatea �i generozitatea fac temelia gloriosului tron a M(ajes
tâtii) V(oastre).
Subscri�ii, convin�i câ marea majoritate a iârii este indiferentâ ca
!1i ei la oricare i nsinuatie ce ar ave de scop sâ schimbe pozitia politicà
a Moldove i , cuteazâ, sire, a se grâbi sâ vâ depuie cu desâvîr�itâ umelire
�i adincâ recuno�tintâ de care se simt pâtrun�i pentru câ ati sprijinit
sâ n u ,rezulte transformarea Principatelor intr-un singur stat, care, dacà
d i n nenorocire s-ar fi realizat, cu bunâ samâ ar fi avut triste �i funeste
consecvinti pentru patria noastrâ. Fiindcâ, din esperintâ, am ci�tigat
deplinâ convingere câ sub umbrirea suzeranitâtii glorio�ilor �i nemuri
torilor padb;ahi �i sultani , Moldova, în curgere de sute de ani, nu �i-au
perdut esistenta, nationalitatea, religia �i autonomia �i viitoriu, a�teptâm
cu încredere de la dreptatea �i mârinimia V(oastrâ), generosul monarh !
Aceia�i bunâvoint.â, umbrire �i ocrotire care ni s-au stipulat prin
�trâlucitele hati�erife, garantuitoare privilegiilor M(oldo)vei de câtrâ
nemuritorii predecesori a M(ârii} V(oastre) râmine in datoria noastrâ
sâ cultivâm �i sâ cre�tem simpatia �i recuno�tintâ care ne leagâ, �i ne
animeazâ câtrâ glor(iosul) �i putern(icul) nostru suzeran.
A�teptînd in cea mai completà lini�te 11i încredere infiintarea câi
mâcâmiei �i convocarea Divanului sau a Adunârii care are a rosti do
rintele t;lrii, noi nu am fi cutezat, sire, a depune M. V. nici mâcar acest
act de tribut al recuno!?tintei noastre generale dupâ mârginirea ce ni
s-au fâcut prin cartea Ecs. sale Fuad, ministrul enter(esurilor) streine
a In(altei} Parti adresatâ printului Ghica 11i publ(icatâ) la 3 febr.
an(ul} cur(gâtori).
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Dacà chiar in contra acelei màrginiri noi nu am fi martori a unor
manifestatii ce se fac in tara de càtrâ chiar ampl(oiatii} guvernului ac
luat �i a rostirii Divanului ad-hoc pentru Unirea Principatelor, a acelui
Divan care, fàrà a fi organul târii �i a ave competen�, au pâ�it �i
nstâdatà piste atributiile lui, i nd reptâti n d �i mai mult cu aceastâ ur

mare tintitoare de a stinge �i drit(urile} �i îndator(irile} protest(atiei}
noastrà supusà guvernului M. V. încà din lWla dec(embrie} an(ul}
lr(ecut} 1 855. Pu�i in ingrij(ire} ca nu cumva ni�te asemene W"mâri sa
nibe consecvente tri s te pent:·.J. tara, care este cu totul indeferentâ �i
'itreinâ de asemine tendinti, neluind nid o parte la scopul de a sa ci!;tiga
�i a sâ sul e na a caimâcamie ce .guvernul de astâzi ar dori a o numi
'iUb cuvînt de reglementarâ,
Subcsri�ii gâsesc de mare datorie a supune la cuno!jtinta M. V. oâ
1 ara defereazâ de scopurile unor asemine manifestâri �i ca, din contra,
o;pereazâ a vede in curind realizatâ o câimâcamie care sâ pdarte in
ned(intarea} publicâ in gi ngâ�imea împregi(urarilor} de · fata.
Cu cel mai pro f( Wld} respect supWlem la in(alta} apreciatie a M. V.
i mpregiurari le de mai sus, precum �i dorintele credincio!iilor VO!ïtri
sup�i.
[Unneazâ, pe foaie separatâ, cu alta cerneala, dar scrise de aceea!Ji
mina, numele semnatarilor].
Th. Bal!J, vel logofât
\lex. Mavrocordat, vel logo fât
lon Cantacuzino, vel logofàt
Alex. Bal�, vel logofat

A lex. Ghica, vel vornic
( ih. Crupenschi, vel vornic
lucob Rosetti, vel postelnic
Const. Coinescu, vel postelnic
F.m. Draghici, vel postelnic
C'onst. Carp, vel postelnic
lJ. Corne, vel postelnic
N. Istrati, vel postelnic
M. Gherghel, vel postelnic
' on Burchi, agâ
N. Drosu, aga
D. Gane, aga
\'. Drâghid, agâ
< ih. Tochidacescu, agâ
Al. BogO!fSn, agâ
�:m . Codrescu, ban
1 . Neculce Mutu, spatar
C-tin Criste, major
< ih. Câliman, spatar
Th. S i on, spatar
Th. Burada, spatar
<.:-tin Sion, paharnic

I. lane, ban
C. Gane, spatar
Al. Paraschiv spâtar

Th. Grosu, câminar
C. Carp, caminar
C. Palady, aga
Gh. Papafil, agâ
C. Caliarhi, paharnic
N. Cociu, spâtar
Gh. Cap!ia, ban
Al. Jurnave, spatar
Al. Miclescu, spatar.
Nic. Miclescu, aga
\'asile Miclescu, comis
P. �ndre, serdar
N. Lipan, comis
C. Mi!iloglu, caminar
C. Artinov, comis
M. Chelari, stolnic
C. Gadela, sublocotenent
Gabriel Avram, câminar
M. Zalaru, comis
C. H aritonescu, comis
1. Boian, ban
C-tin Dobrovici, câminar
Dim. Ghelime, �patar
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Gh. Caranûil, paharnic
D. Pop, câminar
.Al. Costinescu, càminar
Gh. Peiu, serdar
N . Proca, oomis
Al. Asachi, spatar
Const. Marino, pitar
V-le Caranfil, aga
Gh. Gheleme, comis
Const. Gâl�â, serdar
Dim. Miclescu, l<>çotenent
I. Stamati, ban

Gabriel Averescu, paharnic
lVi. �ndre, spatar
Nic. Sofian, stolnic
Gh. Anastasiu, comis
N . Gheuca, .ban
!. Anastasiu, com.is
Gh. Plastira
M. Idieriu. spatar
Alex. Ouza, aga
Mihai Vitlimescu, càminar
Gh. Sigarâ, agi

[adauga·�i la prima pagina, dar cu alt caracter] ' :

Nic. Grosu, agâ

Strâjescu, agâ
George Palade, vornic
t Cotichi, aga

M.

Grig. Dregir (?) agà
1. Paladi, vornic
Grig. Drâghi�â
Bibl. Aca:demiei , Documente,
MCCXLI/124.

II

1 857, mai
Ecselen�â !
Intemeindu-ne pe gnerozitatea �i mârinimia maiestà�ü 8ale sulta
nului, augustului nostru suzeran, care garanteazâ Moldovei inanpnerea
vechilor privilegii recunoscute de câtrâ glorio�ii sultani, intemeindu-ne
pe textul acelor .privilegii prin care înalta Poartâ ne asigurâ pàstrarea
Moldovei, pâstrarea autonomiei Moldovei �i pâstrarea guvernului natio
nal, întemeindu-ne pe tratatul încheet la Paris in 30 martie, prin care
ma11ele puteri întâresc privilegiile Moldovei �i râmînerea ei sub suze
ranitatea înaltei PoJ.ii, noi cunoa�tem o abatere �i o râsturnare a pri
vilegiilor, o jignire a tratatului de Paris, o urmare ilegalâ, fuzia Moldovei
cu Valahia, fuzie care n-au existat nici odinioarâ.
Convin�i totodatâ câ asemenea fuzie ar fi funestâ in toate privirile,
câ ea ar de�tepta rivalitâ�i in1re noi !li valahieni care ar provoca neno
rociri !li interven�ii, incredintati câ prin aœastâ transformare s-ar com
prometa existenta patriei noastre, încredintati câ �i interesele sociale
ale Moldovei de asemenea s-ar eomprometa pentru ale Valahiei, care
între alte avantajâ ar poseda �i avantajul majmitâ�ei, încredintati câ
fericirea patriei noastre trebuie s-o Sliteptâm de la institutü hune, lar
nici cum de la intinderea teritorialâ prin unirea cu Valahia, àorind a
pâstra �i in viitor paœa �i armonia cu Valahia !ii a nu da niminui pri�
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lej de interventii sub oricare nume sau pretext, d01ind a ave intreaga
noastrâ autonomie !;ii o putere legislativa neatirnatâ de puterea domni
toare, dinalntea câreia sa fie râspunzâtori functionerii statului, dorind
in sfî�it a nu pierde Moldova !;ii privilegiile mo!;'tenite !;ii d!;itigate 'in
sC"himb pentru un viitori eventual !;ii nesigur, pàstrlnd recuno!;itintâ !;ii
sincera simpatie pentru prosperitatea Imperiului otoman, am a!;iteptat
t'U incredere !;ii incompleta lini!;ite compunirea Divanului ad-hoc, chemat
de a rosti dorintele in privirea reorganizarii statutelor !;ii a reglemen
tului actual.
Insâ vazind cu ingrijire, noi locuitorii din toate clasile sociale a
districtului...• evenimentele ce se disfâ!7ura, vâzind câ 'in loc di ripaosul
atît de dorit dupâ o lunga agonie !;ii calamitâtl de un �ir de ani care
au apasat obosita noastrâ patrie, ne gâsim acum expu�i unor lucrâri
tintitoare a ne l ovi privilegille, cu umilintâ supunem augustului nostru
suzeran, pri n organul Ecselentiei voastre, rugâmintea noastrâ ca, 'in
temeiul legâturilor œ ni sfnt garantuite prin vechUe privilegii l?i prin
tratatul de Paris, sâ ni sâ pâstreze Moldova �� autonomia el, singurul
mijloc pre care se razâmâ lini�tea !;ii fericirea tarii .
Avem onoare a ne 'insemna, al Ecselentiei voastre pre plecatl !;ii
SUPUl?i servi.
In . . . mai 1 957.
•

Spatiu alb.
Biblioteca Academiei, Docum ente
MCCXLI/1 7 1 .

T�>J'SEMNARI

PE MARGINEA UNOR DOCUMENTE DIN ANII LUPTEI
PENTRU UNIRE
( 1 856-1857 )

Rezumat
DupA Congresul de pace de la Paris (1856), centrul de greutate al luptei
pentru 11nirea Moldovei cu Tara Româneasdi a fost transferat :ln tara. Moldova
�� Ia�ii au devenit un adevArat stat major ln frontul actiunilor unioniste. !nies
nit! pentru inceput, gratle conduitei progresiste a domnitorului Grigore Al. Ghica.
nctivi tatea patriotilor moldoveni a fast cnnfruntata. dupA !ncheierea mandatului
acestuia. cu mari �i numeroase dificultati d i n partea grupi!.rii sr>paratlstc. or!la 
n i zati!. !ji condusa succesiv de rei doi caimarami : Teodor Bal!! !iÏ. apoi. Ni colae
ronachi Vogoride.
Documentele pe care se in temeiaza studiul d e fata. dintre care unele inedite
(rf'produse ln Anexe). ilustreazli. convingl!.tor. pe de o Parte. dramatlsmul � i vi
�roarea luptei desfA!îtU'ata de fortele unioniste pentru in fiiptuirea idealului national
� i . pc de alta. atitudinea trAdl!.toare a marii hoierimi consPrvatoare sprijinitA
C"Onstant �i coin teresat de adversarii externi ai Unirii Pri n ci patelor.

'

DIN LEGATURILE LUI A. D. XENOPOL
CU TRANSILVANIA
AL. ZUB

Trâsâtura care define11te cel mai pregnant personalitatea lui A. D.
Xenopol, constituind totodatâ nota comunâ, liantul diferitelor ei ipos
taze, este, farâ îndoialà, militantismul 1'. Ca istoric, el nu putea fi - se
întelege - decît militant, un militant pentru descoperirea !Ji difuziunea
adevàrului asupra realitâtilor trecute. Ca economist 11i sociolog de ase
menea, vizînd însâ prefaC€rea cît mai adîncâ a prezentului. Militant
trebuia sâ fie 11i filosoful istoriei , in mâsura in care tinea sâ imprime
pecctea întelegeri i sale asupra rostului 11i metodologiei acestui domeniu.
Cu ati t mai mult se cuvenea a fi militant publicistul, ca ipostazâ a
omului politic A D . Xenopol. Intr-adevâr. opera l ui intreagâ stâ mâr
t urie câ autorul a fost intotdeauna un luptator, atît pe târimul ideilor
cit 11i pe tàrimul vietii ob11te11ti.
Incâ pe cînd era student la Berlin, Xenopol ii seria lui I. C. Ne
gruzii ( 1 869), revoltat câ nimeni nu ]ua initiativa de a combate ,calom
n iile care curg din toate •pàrtile asupra noastrâ" !?i se hotâra sâ le
resph 1gâ el însu11i, riguros, pe calea unei sinteze asupra istoriei natio
nale. intemeiatâ pe izvoare accesibile strâinàtâtii 2 .
Rezultatele acestei hotâriri se cunosc. Mai putin cunoscute sint
clemersurile sale politice, legate in buna mâsurâ de lupta pentru desâ
vî�irea unitâtii de stat a României. La realizarea acestei unitâti, mili
tînd - cum singur spunea - .,cu pan a !?i cuvîntul", timp de o jumâ
tate de secol, el a adus o contributie însemnatà fiind, dupâ Kogâlniceanu,
. ,al doilea indrumâtor moldovean al lumii române!?ti" 3. Aprecierea apar
tine istoricului Ilie Minea care ca atîtia cârturari (unul dintre ace11tia,
Zaharia Columb, i-a fost profesor de latina Jui Xenopol) venise de peste

1 Cf. ltz A. D. Xenopol - adevif.r 'i militantism in ,Cronica" , Ia�i, V, 1970,
nr. 8 (21 febr.), p. 1 1 .
! I. E. Toroutiu, Studii 'i documente literare, I I, Bucure�;�ti, 1931, p. 28-29.
:1 Apud
1. n., A. D. Xenopol - personalitate proeminentif. a culturii româ
ne(!ti, ,lal)ul literar", XXI, 1970, nr. 4, p. 57.
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munti pentru a-�i pune talentul �i energia la dispozitia culturii natio
nale. Cum insa transilvaneanul i-a succedat lui Xenopol la catedra de
istoria românilor de la Universitatea din Ia�i. faptul capâta �i o semni
ficatie simbolica. Unirea se realizase, valorile puteau sa circul e acum
nestînjenite, dintr-o parte a Carpatilor, in cealalti!i, inca o serie istoricli
- pentru a ne exprima in termenii filosofului - se incheiase. Ultima
verigâ a acestei serii Xenopol insu�i o prevâzuse atunci cînd rezuma,
in 1 87 1 , programul unei intregi generatii : ,lucrarea înceatâ in i nteri o
rul poporului, concentrarea elementului bun, luminarea pâtiii pasi ve n
natiunei noastre, intelegerea as'U.pra mijloacelor de propa�ire, asupra
mijloacelor de indepartare a dezbinarllor ce ne sfir�ie, a relelor mate
riale �i morale ce se lâtesc, molipsitoare, înlauntrul nostru - iatli.
lucrarea ce este menitli. a a$eza temeliele pe care timpul va ridica odatèi
viitoarea Rom6.nie" '· De unde indemnul catre toti' compatriotii de a
nu-�i precupeti puterlle in serviciul acestui ideal : ,sa lucrâm impreunâ
la u nirea spirltului !?Ï a inimei tuturor celor de acela�i neam, la înde
partarea relelor ce ne sfi!?ie inlâuntrul nostru" ' . . . !l. El însu�i a desfa
!?Urat, in aœastâ directie, timp de citeva decenii, o activitate exceptïo
nalii s. 0 parte din ea s-a riisfrînt asupra Aradului.
Vom tncerca sa evidentiem, in cele ce urmeazâ, citeva date noi
privind legaturile sale cu ,cetatea de pe Mure�". in perspectiva luptei
pentru desavt�irea unitatii noastre de stat. Unele aspecte ale proble
mei, au mai fost abordate, ocazional, mai ales cu prlvi-re ·la biblioteca
daruitâ Aradului de catre Coralia Xenopol �i bustul prin cnre locuitorii
acestui ora� au tinut sa dnsteascâ amintirea marelui istori c 7.
Ce a reprezentat opera lui A. D. Xenopol pentru transilvaneni la
inceputul secolului al XX-lea, se cunoa�te. In aceastâ epocâ de intensi
ficare a luptei de eliberare nationala �i sociala, ea a oferlt noi argu
mente pentru legitimarea revendicarllor române�ti s. Irnpregnate de ur..
luminat patriotism, lucrârile lui A. D. Xenopol, au circulat destul de
� A. D. Xenopol, Cuvîntare festiva rostitii la serbarea nationalii pe mormîn
tul lui $tefan cel Mare in 15 (27) august 1 8 7 1 . !n vol . Scrle'l'f sociale �� fflozofice,
Bucuresti. 1967, p. 216.
5 IbidP.m.
5 V.' Maciu,
L'union de la moldavie et de la ValacMe dans l'oeuvre de
A. D. Xenopol, ,Nouvelles études · d'histoire" . Bucurestl. II, 1 960, p. 407--140 (ver
slune româneascA in vol. Studii privtnd Unirea Principatelor, Bucuresti. 1960,
p. 199-224) ; Livtu Maior, A. D. Xenopol 'i Transilvania, ,,Tribuna". XIV, 1970,
nr. 9, (28 febr.), p. 6 : Vasile Netea, Desiivir�irea unitiitii nationale in opera lui
A. D. Xenopol, în vol. A. D. Xenopol. Studtt privitoare la viata 'i opera sa,
Bucure!lti; 1972, p. 85-98.
7 O. Olariu, A. D. Xertopol �i Aradul. Comunicare la sesiunea comemorativa
qe la Ia�i. 10 iunie 1967 ; idem, _ Actualitatea lut A. D. Xenopol. ,.Familla", I_?C,
1967, · nr. 7, p. 22 ; idem, Despre un mare fstoric �i un portret necunoscut al sau.
,Flacara ro�ie" , Arad, 1967, nr. 7164 (10 sept.) ; Al. Zub, A. D. Xenopol in lumfna
bibZiotecii sale. .,Revista bibliotecilor", XXIII, 1970, nr. 5, p . 300-304 : Eugen
Glück, Contributii cu privire la circulatfa operelor lui A. D. Xenopol in plirtile
Aradului, in vol. A. D. Xenopol (1847-1920). Omagiu, Arad, 1970, f. 5-1 1 (text
·

·

rotaprintat de biblioteca municipala).
e Eugen Glück, op. cit., p. 5.
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intens in pârtile Aradului, fiind - adesea - aduse la cuno�tinta mare

lui public �i pe calea presei 9. Alteori, in momentele de tensiune repre

sivâ, ele au pâtruns ,prin varna cucului", aduse in desagâ de inimo�i
colportori de carte româneascâ, precum vestitul Badea Citian, de ,fâ
clieri" �i de ,iconari" m. Fragmente din opera istoricului au fost repro
duse în presa arâdeanâ la ocazii festive, dar �i atunci cind puneau in
circulatie un punct de vedere care interesa intreaga comunitate natio
nalâ. Este cazul cunoscutei prefete a /storiei partidelor politice din
România, reprodusâ in ,Tribuna" (1 9 1 1) i f ori a fragmentului ·privitor
la personalitatea lui Al. 1. Cuza, publicat cu ocazia împlinirii a 60 de
ani de la Unirea Principatelor 1"2.
A. D. Xenopol a participat însâ �i direct la d ezbaterlle politice din
Transi lvania, sCTiind o întreagâ serie de articole in ziarele arâdene
,Românul" �i ,Tri buna" . Momentul cel mai interesant al acestei colabo
rari este, fârâ indoialâ, chiar inceputul ei, 'la care se refera �i scrisorile
1·eproduse in anexâ.
Doua orientâri se precizeaza in conduita frunta�ilor politici români
din Transilvania : una a ,intransigentilor" (grupati in jurul vechii ,Tri
bune") care nu acceptau nici un fel de intelegere cu guvernul maghiar ;
cealal tâ, promovatâ de militanti cu pozitii economic-e in cadrul institu
tiilor culturale, inclinati sa facâ unele concesii. Vasile Goldi� facea
parte dintre cei dintii t'il. In toamna lui 1 9 1 1 , A. D. Xenopol a intervenit,
cu autoti.tatea de care se bucura, in conflictul dintre cele douA grupari,
publi cind mai multe articole, deja semnalate r�. Ceea ce nu se cunoa�te
este faptul câ V. Goldi� a stâruit pe linga Xenopol in directia amintitâ,
convins câ demersul acestuia va intari pozitia comitetului, contribuind
astfel la consolidarea unitâtii amenintate.
A�a se face di istoricul a trimis pentru ziarul ,Românul" articolul
Statul maghiar, a carui primire �i programare V. Goldi� o anunta auto
rului la 4 august 1 9 1 1 rs. Articolul a �i apârut dupa doua zile 18, pe
cind Badea Cirtan, se stingea ,visind intregirea neamului", cum se va
serie pe crucea de marmora a luptâtorului 17. ,Ce minunat ar fi - se
adresa redactorul câtre Xenopol - dacâ ati putea sâ ne trimiteti cit
mai des articole ca cel de acum ! " rs. Istoricul îi promisese ca va veni
11 (13/26 lan.), p. 4) ; ,Românul" , 1.
9 Vez!, de pildà, , . Tribuna", 1908, nr.
1911, nr. 1 57 (1 9 iul./1 aug.), p. 5-6 ; nr. 158 (20 lul./2 aug.), p. 6 ; nr. 160 (23 iul./3
aug.), p. 6 : nr. 161 ((24 iul./6aug.), p. 6-7.
10 Octavian M etea, Prin vama cucului. Viata lui Badea Cîrtan, Bucure!)ti,
1968.
1 1 ,.Tribuna" , 1911, nr. 1 17 (29 mai/11 iun.), p. 13.
12 ,.Românul"
, VIII, 1919, nr. 19 (24 lan./9 febr.), p. 4.
l :l Cf. lon Sendrulescu, A cttvitatea lui VtUtle Goldi� pentru unire.a Transilvaniei cu Rom4nia. ,Studii el articole de lstorle", XIII, 1 989, p. 43.
l i Eugen Glück, op. cit., p. 10 ; Vaslle Netea, op. cit.
t:, Biblioteca Academiei R.S. România, Fond A. D. Xenopol, S 22 (1) LXXXIII.
' 6 ,,Românul", 1, 1911, nr. 161 (8 aug./24 lul.), p. 1-2.
17 Octavian Metea, op. cit., p. 175. Moartea lnimosului luptAtor s-a inttmplat
la 7 august 1911.
te Scrlsoarea respectivà, loc. cit.
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in Transilvania, curind, astfel di Goldi� îi putea serie : ,V-am U!?teptal
cu dragoste adevarata. Se vede insa ca v-ati schimbat planul de calâto·
rie" . Mai exista o �ansâ, credea el : ,Voi fi fericit sâ putem convenl
la Blaj, unde va fi adunatâ toat.â lumea româneascâ" m . �i adâuga, lu
1 1 august : ,ard de dorul de a vâ cunoa!?te persona!'' 20 .
Xenopol n"'a putut însâ veni, cu toate- câ telegrama lui de soslr@
era a!?teptat.âj iar peste o lunâ, la 15 septembrie, .primea o nouâ invi
tatie : ,Nu ati putea totul?i sâ va repeziti in toamna asta, mâcar 2-:1
zHe, la Arad '?IJ. 2 1'.
Nu !?tim dacâ Xenopol a dat curs stâruitoarei invitatii. Se pare cA
nu. Fapt este câ între frunta�ul transilvânean - acel ,ursitor de gin
duri pentru tani " , cum îl numea Silviu Dragomir 32 - !?i istoricul d{'
la Ia!?i, legaturile au continuat !?i în anii urmâtori, astfel câ sotia istori
cului, Coralia (Riria), i�i va aminti într-o scdsoare din 1 924 : ,ln gîndul
ce mi l-a lâsat Maestrul de a darui biblioteca l ui Ardealului e ra o pu
ternicâ dorintA ca Vasile Goldi� sa hotârascâ unde ; de aceea il chemase
la patul suferintei cu cîtva timp î nainte de moarte" 23•
Din scrisoarea de la 1 5 septeml:irie 1 9 1 1 rezultâ însâ di $i înainte
de 4 august (data primei scrisori la <"are ne-am referit), a existat o
corespondenta între Xenopol l'ji Goldi!?. ,Nu vâ aduceti aminte cum
vâ scrisesem odata, di dv. ii ct·edeti pe oamenii no!?tri toti ingeri, cita
vreme sunt între ei foarte multi diavoli ?". Intrebarea i-o provoca un
incident obscur, petrecut de curînd între ilustrul destinatar !?i u'n ,dascal
din Bra�ov" , incident pe cure, relatînd peripetiile acestei câlâtorii, Xe
nopal 1-a trecut sub tacere 24.
ln alta ordine de idei, sâ retinem încâ, din scrisoarea de la 1 1 august
1 9 1 1 , mentiunea privitoare la ampla recenzie asupra lucrarii lui A. D.
Xenopol, Istoria partidelor politice în România, recenzie publicatâ de
E. Lovinescu in ziarul condus de Goldi� :r> !?i cure a avut darul sa stîr
neascà susceptibilitatea lui N. Iorga. Faptul prezintà interes nu numai
pentru cunoal?terea raporturilor fluctuante dintre cei doi istorici, ci !?i
ca precizare de amànunt cu privire la legaturile lui N. Iorga cu presa
aràdeanâ.
Cele trei scrisori ale lui V. Goldi!?, reprezentînd doar o parte din
cm·espondenta cu A. D. Xenopol, !'!duc un spor de infonnatie asupra
legàturilor dintre cei doi carturari !?i militanti pe târîmul unitâtii natio
nale. Ele atestâ î ncâ o data marea stimà !?i afectiune cu care frunta!?ii
10
w

Ibidem.

Biblioteca Centrala de Stat, Ms. 12217.
2 1 Biblioteca Academiei R.S. România, 5, 22 (2)
2� Silviu
Dragomir, VasHe Goldi,f, luptàtoTul �i TealizatoTUl poUtic, Sibiu,
1936, p, 16.
2:1 Scrisoarea
Coraliel Xenopol ciitre Gr. Trancu-Ia�i din 6 noiembrie 1924
(Biblioteca Municipala Arad, Mapa Xenopol). Vezi, Barbara Farca� �i Aurel Lazâr,
Biblioteca ,.A. D. Xenopol", in vol. A. D. Xenopol. Omagiu, Arad, 1 970, p. 30.
21 A. D. Xenopol, Rî�novul de lîna4 BTa�ov. Extras din ,VIata româneasca",
la�l. 1912, 47 p.
2-> ,Românul" , 1, 1911, nr. 157 (19 iuL/1 aug.), p. 5-6 ; nr. 158 (20 iul./2 aug.),
p. 6 ; nr. 160 (23 iul./5 aug), p. 6 ; nr. 161 (24 iuL/6 aug.), p. 6-7.
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lnmsilvâneni il înconjurau pe istoric. Sensul in care aces ta a intervenit,
lncerci n d . sà împuce cele doua grupâri, rezul tâ limpede din înCheierea
arti(tolului pl,l b licat la 8 iunie 1 9 1 1 : ,Eu dacâ mi-ar fi învoit sà dau
un sfat

frati lor mei de peste munti, le-a� spune : uitati
vorba de existenta neamului . Dezbinârile prin firea
t recâtoare, pe cînd viata unui popor este ve�nicà" :Yi.

e

d�binârile, câci
lor însâ!ii sunt

lndemnurile lui Xenopol n-au rama� fâra e<:ou. Idel din ar ticolele
·
pot întîlni i n argumentârlle luptâtorilor de peste munti, de pildâ
in discursul rostit de Vasile Goldi� în cadrul cercului ,Darwin" din
Ora dea 27, ori în declaratia-manifest semnatâ de 40 de scriitori �i literati
la 1/14 noiembrie 1 9 1 2 28, pentru a nu ne referi decit la evenimentele
cel e mai apropiate.
Un lucru trebuie observat însà, ma i ales câ peste
putinâ \Terne o teribilà maladie avea sâ-1 scoatâ pe Xenopol din luptâ :
viata lui se încheia a� cum incepuse, mil i ti nd pentru ,îndepârtarea
dezbinàrilor" 29 dintre compatriotii sâi, pentru desâvî�irea unitâtii n a 
ti o nal e , iar in aceastâ privintâ legât�rile c u V. Goldi�; constituie, de
sigur, un episod demn de relevat 31',

sale se

ANEXE

4 august 1 9 1 1
Ilustre

li i mult

i ubite domnule Xenopol,

Am avut sfinta zi de Pa�ti cind am primit articolul dv.

:

Statut

maghiar. Se publicà - bine întàles - in fruntea ziarului in numârul

de duminecâ. Astfel cetitorii vor avea douâ zile timp sâ-1 citeascâ lii
26 Ibidem, nr. 1 24 (8/21 iun.), p. 1-2 ; Ccitr4 fratii din Ardeal. Articol reprodus
în vol. Românii fi Austro-UngariD., I a,i , 1 9U, p. 1-5. Notim pentru interesul lor
documenter, titlurile celorlalte articole publicate, in aceea11i perioadâ, de Xenopol
in presa arideani : $ez4torile Uterare, ,Tr!buna", XV, 1 9 1 1 , nr. 103 (1 1/24 mail ,
p. 1 ; Statul maghiar", ,Romànul", 1, 1911, nr. 181 (24 iul.), p. 1-2 ; Dreptul
istortc al românilor, ibidem, nr. 203 (1 7/30 sept.), p. 1-2 ; nr. 20! (18 sept., 1 oct.),
p. 1-2 ; R4spuns lui ,Budapestt Hirlap" , ibidem, nr. 217 (4/17 oct.), p. 1-2 ;
nr. 2 1 8 (5/18 oct.), p. 1-2 ; Nafiune fi nafionalitate tn concepJia maghiD.rlt,
,Ttibuna" , XV, 191 1 , nr. 240, (2/15 nov.), p. 1-2 ; lncotro merQ unQurU ?, ,Romà
nul" . I, 1 9 1 1 , nr. 249 (1 3/28 nov.), p. 1 ; Nafterea Mintuitorului, ibidem, nr. 283
(24 dec./7 ian.), p. 1--,.2 ; De A nul Nou, ,Tr!buna'.' , Il, 191 2, nr. 45 (25 febr./9 mar.) ,
p. 1-2 : Ramura de mdsUn, ibidem, nr. �8 ( 1 1 /24 mar.), p. 1-2.
TT .cr. V. Chereste.,lu �.a., Destr4marea monarhiei austro-u11{1are (1400-1918),
Bucu�ti, 1 984, p. 115-116.
:JS Ion Sendrulescu, op. cit., p. 43-44. Vezi �1 ,Op!nia", Ia�i, IX, 1912, nr. 1731
(6 nov.), p. 3 ; 1mp4carea de peste munft.
:.'9 A. D. Xenopol, Cuvintare festivci ... , loc. cit., p. 2 16.
:H Sur l'activité socio-politique de Goldl�, voir l'introduction de Mircea Popa
et Gheorghe Sova an volume : Vaslle Gol d i ,, Sçrieri $0Cial-politice f'Î literare,
Timi�o ara, 1976, p. 9-66,
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reciteascâ.

E admirabil. Cum nid se poate altfel din corideiul mareltii
nostru: maiestru. Nu �?tiam sigur unde stati, câci altfel a�? fi displis sâ vi
se trimtiâ ziat,ul regulat acolo. Am dispus acum sâ vi se trlmitâ ziarul

eu începere de la nr. 1 56, în care am dat recenziunea ·d-lui I. Ursu ar
despre minunatul op lstoria partidelor politice. In numâru[l) urmator
face d. E. Lovines cu o recenziune mai lunga asupra aceluia�?i op într:..O
serie de artieole. Ultimul apru·e tocmai mîine, duminecâ, deodatâ cu
articolul dv.
Am primit scrisoarea cu adausul de la d. Ursu �i a�teptam; fericit,
telegrama anuntatâ despre venirea dv. · aici. V-am a�teptat �u dragoste
adevâratâ. Se vede ·însà câ v-ati schimbat planul de câl âtorie Voi fi
fericit sâ putem con\<éeni la Bl�j. unde ·va fi adunatà toatâ lumea româ
·
neascâ.
c
Ce minunat ar fi dacâ ati putf!a sâ ne trimiteti cît mai des arti ole
.

·

ca cel de a èum ! Asta s igur - in · ·mod indirect - ar inchega rindu riJe
'
noac;tre, he_.élT intàri ·�i imbàrbâta 'in lupta ce o purtâm. Colaborarea ·bat·-:
batilor cu adevârat mari la ziarul partidului ar intâri p ozi t l a · comitetu.:.
lui , ar amuti pe cei râzv:râtiti în contra d i scipl i nei �?i as tfel s-ar inchega
din nou toate puterile noastre vii.
Iti sârutâ mîinile al dv.
adinc devotat admirator
V. GOLDI�

B.A.R. , Fon'd A. D. Xenopol,

S

22{1)

LXXXIII ·

. II

Arad, 11 au�u,st 1911
!lustre _ �?i mult iû.bite domnule

Xen?p01;

, .

·

·

Numârul 1 5 9 a 'fost numar· poporal ' � astfel · in acel · numâr n-a
apârut nr III din artico1ul d-lui .Lovinescu, ci acel artfcol a. fost publl,;,
.
cat in nt. 160 al ,Românlliui", care - a:� cr.ed . - l...:a � pri111 i t. D. N.
Iorga s-a supârat foc pentru . articolii td-lui Lovinescu, fiind · de plrere
ca ace�?ti articoli ar fi o mi�orare a activitâtii sale istorice, sustintn
dti-se câ numai d v, ati. fi pinà acum adevâratul istorician român, Nu
crede am Cà d. Iorga �â fie atit de susceptibil. �i mai. aJ,es atit de nedrept.
In · numârul de azi - ii èlau un modest ràspuns, d.eoarece era absolut
i m posibil sa las lucrul âsta baltâ. A� dori fmn·te mult sâ cuhosc pArerea
.

·

dv. în chestie.

·

.
:J� ·Ioan Utsu (1875-1�25), la data . mentiunii : su plinitor la catedra de istoria
.
rnedi-e :;; i modernà ·. de la Universitatea · din· Jqi, avea sâ fie, dupA razbol, scurta
vreme, profesor la Universitatea din Cluj, apoi la cea din Bucur�ti.
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Abia a�tept sâ ne întîlnim la Blaj. Ard de dorul de a vâ cunoa�te
personal.
Và sârut mîinile �i vâ salut cu sincerà !ii adîncâ iubire,
V.

Biblioteca Centralâ de Stat, Ms.

GOLDI�

1 221 7.

III
Arad,

15 septembrie 191 1

!lustre �i mult iubite domnule profesor,
Cu adîJJG regret am aflat de la d. I. Ursu ce vi s-a întîmplat la
Bra�ov. Sâ-i fie de ru�ine individului àluia infect. l-am seris profesoru
lui din Brru,ov sà-1 ia la refec. Nu vâ aduce�i aminte, oum và scrisesem
odatâ, cà dv. îi credeti pe oamenii no�tri to�i ingeri, cità vreme sunt
între ei foarte mul�i diavoli ? A�a unul e �i màgarul àla de dascâl din
Bra�ov.
Am regretat foarte m111t cà nu ap venit la Blaj, unde vâ Bliteptam
cu atîta dor �i drag. A� fi avut multe de vorbit �i mai ales ali fi fost
prea fericit sà và repezi�i în toamna asta mâcar 2-3 zile la Arad ?
Ai [sic] fi primit cu toatà dragostea.
Ca un biet gazetar �i slujba� - fàrâ platâ - al partidului nostru
national, vin i.arà�i ou rugarea sâ và indura�i spre noi !JÏ sà ne mal
trimiti (sic] cite un articol ,pentru ,Românul" din splendidul condei
al dv. Nu aveti idee ce impresiune adîncà fac aici articulii dv. �i ce
mare serviciu faœ�i prin asta cauzei noastre nationale. Cite un prlm
articol de A. D. Xenopol e mai mult dedt 10 adunàri poporale.
Vâ rog, deci, nu ne da (sic] uitàrii.

lti [sic) sârutâ rniinile al dv., sincer devotat,
VASILE

GOLDI�

B.A.R., Fond A. D. Xenopol, S 22(2)

LXXXIII

SUR LES RELATIONS D'A. D. XENOPOL AVEO LA TRANSYLVANIE
(R:tsllm)

A propos de trois lettres inédites, envoyées à l'historien A. D. Xenopol
(1847-1920) par Vasile Goldi� (1862-1934), militant de préstige pour l'achèvement
de l'unité nationale, qui ont permis à l'auteur de mettre en évidence un des moments
les plus signifiants de la collaboration de Xenopol au journal ,Românul" (Arad),
collaboration dont le but était de dissiper les divergences survenues entre les
chefs du parti national, c'est-à-dire entre le group des ,intransigeants" (parmi
lesquels Goldi� même) et ceux qui préconisaient des tratatlves conciliantes avec
le grouvernement hongrois.

ASPECTE ALE MI�CARII MUNCITO&E5TI IN FOSTUL
JUDET PUTNA, IN PERiiOADA CUPRINSA INifRE
SFJ.R�ITUL SECOLULUI AL XIX-LEA �1 IZBUCNffiEA
PRIMULUI RAZBOI MONDIAL
AL. TEMCIUC

In cea de a doua j umâtate a secolului al XIX-lea, la fel ca !'ji i n
întreaga tara, viat.a economicâ, socialâ �i politicâ a fostului j udet Putna
a cunoscut profunde transformâri generate de marile evenimente politice
car·e au fost : formarea statului national român, urmatâ de inevitabilele
reforme aplicate in timpul domniei lui Al. I. Cuza !'ji cucerireà deplinei
independente de stat a României. ln etapa amintitâ, economia j udetului
Putna cunoa!'jte o evolutie ascendentâ, pe linia dezvoltârii re1ati ilor capi
taliste de productie. Judet ou o economie prin excelentâ agrarâ, i ndustria
lizarea !'ji-a fâcut intrarea in mod timid, -cuprinzînd in exclusivitate ramu
ri le bazate pe prelucrarea materiilor prime oferite de agriculturà, fapt
ee a determinat aparitia unor intreprinderi mici, cu capital limitat, apar
ti nind industriei alimentare !'ji u�oare 1. Unele realizâri mai deosebite le în
tîlnim in ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Astfel , tabelele statis
'
tic:e din anul 1 885 atestâ existenta, la acea data, a 12 întreprinderi mai
mari, din C'are !'japte amplasate in ora�ul Foc�ani, iar restul în j udet 2•
Citiva ani mai tirzi u, documentele consemneazâ functionarea în judetul
Putna a trei întreprinderi industriale de importantâ nationalâ : - Fa
brica de zahâr Sascut, dispunind d e un capital de 1 1 .000.000 lei,
avea 400 muncitori români �i 16 strâini . Fabrica de zahâr Mârâ�e�ti,
<·u un capital de 5.600.000 lei, avea 700 muncitori români !'ji 2 50 mun
citori strâini. Fabrica de produse chimice Mârâ�e!'jti, cu un capital
de 630.000 lei, 1 50 muncitori români �i 70 strâini :J.
In general, aceste întreprinderi detineau însâ un personal perma
nent restrins, care era format din speciali�ti adu�i de cele mai mul te
ori din strâinâtate, restul personalului fiind angajat sezonier din rîn·

1
2

Arh. St. Vrancea, fond Pref. Putna, dosar 871 881, f. 4-5, 9, 15, 20, 21 .
Ibidem, ds. 5/1885, f. 253, 269, 271, 287, 288, 308-309.
:: Ibidem, ds. 10/1 898, f. 55-81, 96-1 19, 132-1 51, 166-182, 195, ds. 208/1909,
r. 46 �i ds. 20/1906, f. 1-148.

208

AL. TEMCIUC

dul t;àranilor ce domiciliau in localitât,ile invecinate cu intreprinderile
respective sau, in unele cazuri, adw,i din stràinâtate " ·
In aceste imprejurâri , la sfîr!iitul secolului trecut, in general, nu
putem vorbi de prezenta proletariatului in localitâiile judetului Putna,
atit timp cît in industrie ponderea revenea atelierelor mefi'te!iugâre!iti,
iar personalul din cele citeva intreprinderi industriale era sezonier,
baza existenïei sale materiale constituind-o munca in agriculturâ.
Urmare a aeestei situaiü, aparit,ïa primelor forme de organizare a
muncitorilor a avut loc in acest jUde� mult mai tirziu decit in alte zone
ale târii, iar, atunci cînd s-a produs, elementul de bazâ din punct de
vedere social l-a constituit meseria!iii !ii nu proletariatul de fabricà.
Astfel, prima mentiune documentarâ privind organizarea meseria!ii
lor din fostul judet Putna o intîlnim in anul 1883 5 cînd, in ora!iul Foc
�ani se pun bazele ,Societâtii de ajutor !ii economie a meseria!iilor
- FURNICA". Scurt timp de la infiintare societatea respectivâ reunea
in rindurile sale un numâr de 129 meseria!ii !ii exercita o influentâ des
tu! de mare asupra tuturor meseria!iilor foc!iàneni, intretinind totodatâ
relaiii cu alte asociat.ü similare din tara. Membrii societâtii realizau la
inceput forme de sprijin reciproc cu cotizaïii periodice !ii contributii co
mune pentru ajutorar€a muncitorilor bolnavi, accidentati sau pentru
ajutorarea familiilor lor cu prilejul inmormintàrilor, sau in alte situatii
deosebite u, pentru ca treptat, treptat sâ coreleze aceste actiuni de intra
jutorare cu lupta pen tru cucerirea unor revendicâri economice 7. Este
interesant de reïinut faptul câ, membrii societâtii respective nu s-au
limitat la sustinerea unor revendicâri economiœ sau sociale, ci !ii-au
exprimat punotul de vedere chiar !ii tn unele probleme politice de
interes national. Subliniem in acest sens, participarea tuturor membri
lor societât,ii la mar·ea întrunire organizatâ de câtre sectf.a localâ a
Ligii Culturale, in ziua de 19 aprilie 1 894, pentru a protesta in contra
dârii in judecatâ a membrilor Comitetului National Român din Tran
silvania s.
•Cu toate câ, datoritâ compozit,ïei sociale a membrilor sâi, socie
tatea respectivà nu a putut sâ· se ridiœ la lupba deschisâ impotriva
exploatârii, membrii sâi nu ajunseserâ la gradul de con!itiintâ care
sa le permitâ sâ actioneze ca o clasâ pentru sine, ,FURNICA" a repre
zentat un prim pas in act,ïunea de organizare a meseri�ilor putneni.
Un rol deosebit in propagarea ideilor revolutionare in rindul mun
citorilor f�âneni a revenit mi!icârii socialiste ce ci�tigâ tot mai mult
teren in special in timpul râscoalelor tirân�ti din anul 1 888. Incepind
4 Ibidem, ds. 2/1888, f. 313 �i 8/1891, f. 8-9, 35-36, 49, 161-162, 197, 200,
301, 302.
5 ,Furnica - societatea meseria�ilor din FOC$&ni", Foc$anl, 1908, fila 3.
6 Ibidem, f. ol.
7 Ibidem, f. 81-63.
s Ibidem, f. 95.
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cu sustinuta propagandâ fâcutâ de câtre agitatoarea socialistâ Margareta
Jecu, ce indruma pe târanii din judet sâ proœdeze la confiscarea pâ
minturilor mo!?iere!?ti u, nemultumirile crescînde ale tarânimii creaza
teren propioe muncii agitatorice desfâ!?urate la sate de catre grupul
socialist din Foc!?ani, care reu!?e!?te sâ infiinteze chiar breslele tara
ne!?ti 10.
Actiunil e sociali!?tilor putneni i!?i gasesc ecoul !?i in presa munci
toreascii ie!?eanâ. Astfel, ziarul ,Muncitorul" publicâ in numârul sau

din 7 aprilie 1 8 88, ,Mani festul partidei muncitorilor din Putna !?Ï Rim
nicu-Siirat" - document ce reprezenta un aspru rechizitoriu la adresa
guvernului ce a facilitat inasprirea exploatarii taranilor 1 1 •

Ultimul deceniu al secolului al XIX-lea aduce in intreaga m i!?care
muncitoreascâ schimbâri calitative datorate râspindirii marxismului in
rîndurile proletariatului român, fapt ce a urgentat procesu,l trecerii mi!?
carii socialiste pe pozitiile socialismului !?tiintific, creind un intreg com
plex de frâmîntâri ideologice ce aveau sâ se concretizeze pe Unie
organizLltorica în infiintarea a opt cluburi muncitore!?ti in primii doi
ani a i deceniului respecti v in principalele centre ale tarii !?i continua
rea actiunii de constituire a unor asemenea organizatii muncitore!?ti
în ora!?ele Braila, Turnu-Severin �i Foc�ani 1"2.

Un rol important in actiun ea de infiintare in întreaga tara a clu
burilor muncitore!?ti a revenit neîndoielnic Clubului muncitorilor din
Bucure�ti care a dus in acest sens o pr opag an d a sustinutâ in coloanele
oficiosului sàu ,Munca" 13. De asemenea, consideram meritorie contributia
muncitorilor foc�aneni la acest proces prin publicarea ziarului ,RAZ
VR ATIREA " , ziar ce se autointitula organ comunist-anarhist. Cu toate
erorile strecurate, în cele patru nurriere cite au apârut in vara anu
lui 1 8 9 1 , editarea ziarului respectiv este semnificativa, in conditiile in
care in anul 1 8 90 incepuse infiintarea in întreaga tara a cluburilor
muncitore�ti, predecesoare directe ale P.S.D.M.R.

Sarcina fundamentalâ a acestor cluburi ce-�i
zarea muncitorilor într-un partid al lor avea sâ se
Congresului din primâvara anului 1 893, cînd au fast
dului Social-Democrat al Muncitorilor din România.

propuneau organi
realizeze în cadrul
puse bazele Parti
Incepind din acest

moment, prin cuprinderea în sfera sa de influenta a duburilor munci
tore!?ti din întreag·a tara se realiza <l coeziune nemaiintîlnitâ pînâ la
acea data în rindul mi�carii muncitore�ti din tara noastra.
Considerâm ca este momentul sa mentionâm ca de�i in zilele de

31 martie-3 .aprilie 1893, printre cei 54 de delegati imputerniciti ai
organizatiilor din Bucure�ti. Ia�i, Ploie�ti, Galati, Roma n, Craiova, BaRAscoala iàranilor din anul 1888, Ed. Academiei, Bucur1!4ti, 19501 p. 1 18.
1o Presa muncitoreascà socialistà din România, vol. 1, partea 1-a, Ed. Pollticâ,

9

Bucure�ti, 1964, p. 496.
I l Mi�carea muncitoreascâ din România, p. 14.
12 Idem.
13 Presa muncitoreascâ..., vol. 1., partea 1-a, p. 137.
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càu, Boto11ani, Tecuci !1Î Tîrgu-Frumos, care se întruniserâ la Bucu
re�ti pentru a pune bazele P.S.D.M.R.-ului nu se numârau �i reprezen
tantïi ai proletariatului din fostul jude� Putna, ac�iunile întreprinse
de câtre ace�tia in etapa amintitâ, cit �i mai tîrziu ne i ndreptà�esc
sâ afirmàm câ �i in Foc�ni, se puneau bazele unei sectiuni locale .:::
partidului la scurt timp dupâ congres, de11i nu collruitem nici un docu
ment care sâ marcheze acest eveniment. Cert este cà anterior anului
1 896, la Foc11ani i!ii desfâ11ura activitatea cercul de propagandâ ,UNI
REA" care tinea intruniri in fiecare miercuri �i simbâtâ in localul
cercului din fosta stradâ a Dogâriei nr. 35 14.
In anul 1 896, cercul Unirea s-a transformat in clubul Unirea care,
chiar de la înfiint;are a recunoscut programul �i statutul P.S.D.M.R.,
a râspuns chemârilor sale.
Conform aprecierilor fâcute in darea de seamâ prezentatà la Con
gresul al IV-lea al P.S.D.M.R., acest club a dus o activitate sus�inutâ,
cu timpul însâ, din pricina unor elemente oportuniste, ce au acaparat
conducerea, activitatea clubului a slâbit Hi.
In paralel cu ac�iunile ce vizau organizarea politicâ a proletaria
tului, în ultimul deceniu al secolului trecut, un loc de seamà a revenit
organizârii profesionale a clasei muncitoare. Influenta mi11cârii mun
citore�ti din centrele mai dezvoltate ale tarii �t cre�terea numâru
lui de luoràtori, determina aparitia în Foc�ani între aniii 1 893-1 899,
a cinci organiza�ii profesionale, fapt ce situa ora11ul, printre primele opt
centre ale tarii din punct de vedere al numârului de organiza�ii pro
fesionale 16,
Ac�iunea de organizare profesionalâ a muncitorilor foc�âneni a fast
intens sprijinitâ de câtre elementele socialiste inaintate, con�tiente de
necesitatea organizàrii clasei muncitoare, un moment i mportant in ca
dru! acestor actiuni il reprezintà �i apari�ia la Foc�ani, în ziua de 9
octombrie 1 896, a. z i arului ·,DEZROBIREA" , ziar ce m ilita pentru a
imprima un caracter organizat actiunilor revendicative economice ale
clasei muncitoare. De�i a apàrut într-un singur numâr, gazeta foc�à
neanâ are meritul de a fi sustinut necesitatea î ncadràrii ac�iunilor or
ganizate de bresle în lupta generalà pe care o ducea mi�area socia
J istâ 17.
Unul dintre succesele imediate repurtate in acel an poate fi consi
derat �i ajutorul material acordat de câtre muncitorii foc�àneni,
grevi�tilor de la atelierul tipografic ,Miron Castin" din Ia�i 18 .
Activitatea clubului muncitorilor de la Foc�ni î�i gâse�te, dealtfel,
aprecierea chiar in l ucràrile celui de al IV-lea Congres al P.S.D.M.R.,
cînd printre reprezentantii cluburilor muncitore�ti afiliate, din cele

p.

11 Lupescu

311.

15

16
17
lB

13

1., $Ï altii : ,Pe urmele istoriei contemporane", Bucure!Jti, 1973,

Mi$carea muncitoreascâ d i n România. . ., p . 70.
Mi$carea muncitoreascâ din Românla ... , p. 102.
Presa muncitoreasciL., vol. I, partea a 11-a, p, 616.
Mi$carea muncitoreascâ din România . , p. 164.
..
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ora� ce au trimis delega�i la congres, sint prezen� �i reprezentan�ii
muncitorimii foc�ânene m. In scurt timp, activitatea desfâ�uratâ de ditre
clubul foc�ânean este extinsâ �i in rîndul muncitorilor din celelalte or�e
ale jude�ului, astfel câ în aprilie 1 898, cu prilejul celui de al V-lea
Congre� al P.S.D.M.R., mw1citorii din Odobe�ti transmit participantïlor
ln congres urmâtoarea telegramâ : ,Salut pe congresi�ti �i le urez muncâ
spo rnicâ pentru binele muncitorimii �i in folosul partidului" 20•
Influenta clubului muncitoresc foc�nean depâ�e�te u neori limi
lele urbane, spre a se extinde în mediul rural. Un moment însemnat al
nctività�ii propagandistiœ desfâ�urate in rindul târânimii putnene, poate
fi consideratâ izbucnirea in vara anului 1 898 a grevei lucrâtorilor agri
eoli de pe mo�ia Jeannei Xantho, din comuna Domne�ti, greva ce a
alertat autoritâtile, obligîndu-le sâ intervinâ împotriva mâsurilor de
teroare impuse taranilor de câtre vechiulul acestei mo�ii 2 1•
In conditiile in care în conducerea P.S.D.M.R. intervin unele fric
tiuni ce vor duce la întreruperea vremelnicâ a activitâ�ii partidului,
muncitorii f�neni editeazâ o nouâ publicatie semnificativ intitulatâ
.,MUNCITORUL", œ-�i propunea ca sa.rcin.â imediatâ organizarea tu
turor muncitorilor din Foc�ani, intr-un nou club muncitoresc 22• Urmare
a acestui fapt, intreruperea vremelnicâ în anul 1 899 a activitâ�ii
P.S.D.M.R.-ului nu a insemnat lichidarea mi�dirii muncitore�ti din fos
tul judet Putna, aceasta schimbindu-�i doar centrul de greutate, dln
re�edin� j ude�ului, in or�le unde industrla mare incepuse sà se dez
volte intt·-un tempo mai rapid. Astfel câ in vara anului 1 909 prin mai
multe ordine confiden�iale ale Dkectiei Politiei �i Siguran�ei Generale
din cadrul Ministerului de Interne adresate Prefecturii jude�ului Putna
se solicitau de urgenta informa?.i precise asupra activitâtü clubulul
socialist œ-�i desfâ�ura activitatea in rlndul muncitorilor din sectiile
de intretinere, mi�, tractiune a C.F.R. Adjud Iii a celor din Fabrica
de zahâr de la Mârâ�e�ti 23. Cercetarea coresponden�ei ce are loc intre
Ministerul de Interne Iii Prefectura Putna, ne penni te sâ constatâm
eâ acest club era condus de câtre cazangiul �tefânescu Ion 24 �i de mai
multi ani i!ii desfâ�ura activitatea ca sectiune a s ocietâtü ,.MUNCA 14
din capitalà 25, societate al cârei conducâtor era I. C. Frimu, care alâturi
de militant! de frunte precum :;;tefan Gheorghiu �i Alecu Constantinescu
depuneau eforturi sustffiute in vederea reorganizârii partidului clasei
muncitoare.
a

Dacâ avem in vedere faptul câ in urma dezorganizàrii vremelnice
partidului clasei muncitoare din România, societatea ,.Munca" devew

Ibidem, p. 80.
Documente dln Istorla mlocAril muncltoreott dln Românla 1893-1900, ed.
politicâ, Bucure!iti, 1969, p. 560.
21 Arh. St. Vrancea, fond Pref. Putna, ds. 9/1898, fila 22-36.
22 Presa muncltoreascA ..., vol. 1, partea a 11-a, p. 649.
23 Arh. St. Vrancea, fond Pref. Putna, ds. 31/1909, fila 42, 76, 109.
:u Ibidem, fila 82.
25 Ibidem, fila 42.
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nise centrul polarizator al activitâ�ii muncitore�ti, nucleul câ.ruia i-u
revenit rolul principal în reorganizarea partidului �(j. constatâm câ im
portan�a existentei în Adjud a unei secpi a aœstei societâii nu a fosl
dintre cele mai neînsemnate, atît în judet, cit �Ji in cadrul mi�Jcârii mun
citore�Jti pe plan national, membrii acestei societâii între�inîn d legâturi
strînse cu celelalte seciiuni din �arâ prin intermediul delegaiilor trimi�i
la diverse întruniri organizate de câtre societatea ,MUNCA" din ca
pitalâ 2ï.
In conditiile în care în fa�a proletariatului din Romània se ridica
sarc:ina pâstrârii cu orice chip a organizaiiilor sale de clasâ, a largirii �i
întâririi lor, problema organizarii profesionale s-a bucm·at de o ateniic
deosebitâ.
Alâturi de dezideratul principal, refacerea partidului de clasa a pro
letariatului, cuvîntul de ordine, propagat în mijlocul muncitorilor, a fast
acela al strîngerii rîndurilor în puternice organizatii profesionale.
Aceste mâsuri capatau la F'<>C'lJani o semnificaiie deosebità �i ca
urmare a faptului ca în primii ani ai secolului XX se înregistra o cre�J
tere rapidâ a nwnârului de lucrâtori. Conform statistidi facute de câtre
ziarul ,ROMÂNIA MUNCITOARE" în vara anului 1 905 Foc�anii aveau
1803 lucratori �i 1 2 1 4 meseria�i, ocupînd din acest punct de vedere locul
�apte în rîndul primelor 12 ora�e din ta.râ ce aveau peste 1000 lucrâtori 21l.
Suocese importante pe linia organizàrii profesionale a lucrâtor.ilor
foc�aneni s-au înregistrat în special în ultimii doi ani ai secolului trec1,1t,
cînd din punct de vedere organizatoric, au fost depâliite limitele terito
riale, creîndu-se uniuni ce reuneau mai multe organizatii din acelea�i
ramuri de activitate. Amintim în acest sens înfiintarea in anul 1 898 a
uniunii Iunctionarilor comerciali din 1 1 ora�e printre care �Ji Foc�ani 29•
Probabil ca succesele organizatorice dobindite de câtre lucrâtorii
comerciali din Foc�ani, determinâ �Ji �inerea in anul 1 908 in acest ora�,
a Congresului Functionarilor comerciali din Roznània 30.
Rezultatele pozitive privind organizarea profesionalâ a lucrâtorilor
focliâneni, sint evidentiate .�i în raportul Comisiei Generale de control
pentru perioada 1 908-1 910, prezentat la Cogresul de Constituire a
P.S.D. �i Congresul Sdndical din 1 9 1 0, unde se preciza ,Sîntem multu
miti sâ putem arâta azi Congresului activitatea noastrâ de control asupra
organizatiilor urmâtoare... în Foc�ani cismari, croitori, tîmplari" :1 1 .
26
Iaco!il Ion, ,Calendar de istorie a mil;lcârii muncitor�ti din România pinâ
la crearea Partidului Comunist Român", in Analele de Istorie, anul XXII, numâ
rul 3/1971, fila 155.
27 Arh. St. Vrancea, fond Pref. Putna, ds. 31/1909, fila 76 (precizam ca de
fapt, autorii au utilizat în corespondenta denumirea de societatea ,MUNCA", cu
toate ca incepînd cu anul 1901, activitatea respectivei societâti a fast preluatâ
de cercul socialist ,România muncitoare .
Jd Documente din Istoria mi!;; c ârii muncitorel;lti,
1900-1909, Editura politicâ,
Bucure�ti, 1975, p. 273.
:!<J Mi�carea muncitoreascâ, p. 1 12.
JO Presa muncitoreasca �>Ji socialistâ din România, vol. Il, partea a 11-a, editura
politicâ, Bucure�ti, 1968, p. 160.
3 1 Documente din Istoria mi�carii muncitorel;lti din Românla, 191D-19151 p. 79.
"
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La urmatorul congres al P.S.D.-ului, cît �i la cel d e al IV-lea Con
lo(res al Sindicatelor d i n 1 9 1 2, prin raportul prezentat de catre Panait
Popescu, delegat al mun citorimii foc!?anene, Congresul era informat de
..;uccesele obtinute in actiunile întreprinse de catre organizatia sindicatu
l ui mixt din Foc!?ani, succese care-l situau în rindul pli.melor 1 8 oralie
din tara 32.

Conlitienti rle necesitatea stringerii legaturilor cu organizatiile si
milare din tara, in iulie 1 9 1 2 sindicatul breslei din Foc!?8ni a curelarilor
�i cismarilor deleaga un reprezentant care participa la conferinta lucra
torilor in piele, cu care prilej aderâ la ,Uniunea lucratorilor in piele 33,

Delii lipsiti de o experienta mai indelungaltâ, organizatii l e sindicale
d i n fostul judet Putna au inceput tot mai mult sâ se manifeste ca orga

n izati i de lupta,

cu un loc bine defi n i t in mi!?carea muncitoreasdi din
judet. Aceste organlzatii muncitore$ti l?i-au accentuat preocuparile pentru
in itierea, conducerea !?Ï sprijinirea m i!?cârii grevis,te. Astfe] . in iunie
1 9 1 3. m uncitorii forestieri de l a intrepri nderea ,Ti!?i ta" declan�eazi'i o
puternici'i greva in seron de protect impotriva samovolniciilor la care
erau supu!?i. Cu toate amenintiirile autoritatilor, muncitorii au luat hota
rJ.rPn de a nu inceta lupta pina la Slaltisfacerea d oleantelor lor �i , . . . i n
nici un caz s a n u intre umiliti in fabrica 31.

Hotarirea m11ndtorilor de a nu continua lupta a determinat succesul
grevi�tilor. a!'tfel ca patronul este nevoit sa acorde muncitorilor
de intruniri

o

sala

in incinta fabricii, sa reprimeasca la lucru doi muncitori

concediati l?i sa respecte repausul duminical 35.
Comportarea

muncitorilor

grevi!?ti

f'Onfratilor lor d i n intreaga tara.

astfel

de la

Ti�ita

trezel?te

admiratia

ca insa!?i rezolutia adoptata la

Congresul a l V-lea al organizatiilor sindicale. tinut l a Ploie!?ti in ianua
rie 1 9 14, infiereaza mâsurile l a care recurg autoritâtile i n vederea ina
bu!iirii oricâror revendicâri muncitore�ti 36.
Tzbucnire�:� primulul rAzboi mondial, readuce la ordinea zilei cu !?i
mai multa acuitate problemele de ordin politk, astfel ca au loc i n in
treaga tara.

intruniri

in

care

râzboiului. Animati de acelea�i

clasa

muncitoare

protesteazâ

impotriva

sentimente, m uncitorii foc$aneni , orga

nizeaza o asemenea demonstratie in ziua de 7 decembrie 1 9 1 4 37.
In anul 1 9 1 6, an hatâritor pentru atitudinea României fata de par
tile beligerante. alaturi de intreaga clasa muncitoare din România, mun
citorii foc$aneni , intreprind actiuni menite sâ duca la demascarea ororilor
razboiului astfel di în aprilie 1 9 1 6, sub conduœrea sectiei P.S.D. dt

-;i

a sindicatului mixt, in Foc!iani, cit l?i in localitâtïle învecinate, a fost
�2

Documente dln Istoria mi$ciirii muncitore$ti..., 1910-1915, p. 322.
Pagini de istorie locaHi, Foc!,lani. 1971, p. 1 1 .
�-. Documente din Istoria mi�carii muncitore!iti ..., 1910-1915, p . 497.
35 Ibidem, p. 496-498.
38 Ibidem, p. 659.
37 Paglni de istorle localâ. .. , p. 1 3.
:1.'1
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râspindit manifestul ,Muncitori, meserialii, tovarâ�i, cetateni !", mani
fest ce reprezenta un aspru rechizitoriu la adresa guvernului ce incercu
sa arunce greutâWe râzboiului pe umerii maselor muncitoare �.
Starea de spiTit revolutionarâ, actiunile intreprinse de câtre orgà
nizatiile mundto�ti din .fostul j udet Putna, in timpul primului ràzbol
mondial, au fost urmarea însâ�i a râzboiului, urmare a contactului cu
avintul revolutionar î nregistrat pe plan european. Toate acestea au con
tribuit la maturizarea ideologicâ a clasei muncitoare, la crearea unul
cadru favorabil infiintârii Partidului Comunist Român.

38 Pagini de istorie locala . . . , p. 14.

ACTIVITATEA PARLAMENTARA A LUI N. IORGA
IN ANII PRIMULUI RAZBOI MONDIAL (1914-19 18)
GH. I. FLORESCU

La 1 2 i unie 1 907, aflat pentru prima data la tribuna parlamentara
l?i pâtruns de rosturile pe care le incumba o asemenea i postaza, N. Iorga
marturisea di
. . . am ut1 fior de demnitate deosebit:A din momentul in
care am intrat in aceasta Camera" 1'. Pentru marele istoric, privilegiul
de a se numara printre reprezentantii natiunii conferea intregii sale
acti vitâp pecetea demnitatii �i a satisfactiei aceluia care, intotdeauna,
a!?a cum singur va recuno�te, , . . . vede lumina sigm·a a unui ideal. .. " 2•
Ajuns in forumul parl amentar, acolo unde, n ota el, ,nu rn-am simtit
niciun moment singur. . " 3, N. Iorga declara, in fat:a întregil tari, con
!1tient de implicatiile oricarei afirmntii rostite de la inaltimea unei nse 
menea tribune, ca ,sint absolut independent, am deplina con�tiintâ a
datoriei care ma apasa . " 4. Data intrârii i n Parlament marca inceputul
angajarii plenare in sfera vietii politice, care se va constitui, apoi, in
tr-un aspect distinct al activitâtii sale generale. Investit cu prerogati
vele demnitâtii parlamentare, N. Iorga î ntelegea ca intr-o asemenea
circumstantâ, trebuia sa rostesc [ . . .] inaintea adversarilor, [ . . . ] crezul
pe care pinâ atunci il strigasem in urechile lacome de adevâr ale mul
timilor sinœre !?Î oneste" s. Nu i ntimplâtor, alegerea sa printre cei care
urmau a se pronunta asupra complexelor probleme cu care se confronta
tara a avut un ecou deosebit in rindul tuturor românilor, fie di traiau
intre granitele de atunci ale României, fie câ erau obligati sa suporte
martiriul dominatiei straine. Al. Vlahutâ, felicitindu-1 pentru izbînda
sa, preciza di ,incepe bietul nos tru neam sâ-!?i deschidâ ochii". Din
Sàli!?te, Onisifor Ghibu, care urmârea dezbaterile Parlamentului de la
,

.

..

Bucure�ti,

scriindu-i

tinârului

deputat,

conchidea

câ

, ... imi

pare

un

1 Dezbaterile Adunarii Deputatilor, �edinta din 12 !unie 1907, p. 20 (in contlnuare vom cita prescurtat
D.A.D.
, lndicind apoi data �edtntel).
2 N. Iorga, 0 viat4· de om afa cum a tost, vol. II, Bucur�ti, 1934, p. 162.
3 Ibidem, p. 161.
� D.A.D., 12 iunie 1907, p. 21.
:; N. Iorga, op. cit., p. 160.
-

-
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semn foarte bun cà, vorbind a� cum vorbiti, se gasesc oameni can·
sa acopere cu aplauze adevàrurile acelea crude �i pentru ei". Gh. T.
Kirileanu se aràta ·entuziasmat de prezenta lui N. Iorga printre ale�i i
natiunii, întrucît, afirma el, , ... glasul dv. va râsuna �i in sfatul tar t i
pentru binele neamului �i îndeosebi a l satenilor lâsati atîta timp i n
pàriisire" . Din Dobrogea, un grup d e profesori relevau c a reu�ita lU i
N. Iorga în ultimele alegeri , . . . este triumful dreptâtii �i al rationalis
mului". I. Ursu, aflat la Paris, nota di succesul de ca re abia auzisr
, .. .îmi dà speranta sosirii vremurilor mai bune, pe care le a!?teptiim �i
le dorim atît de mult" 6• A!?adar, accederea lui N. Iorga în Pm·lament
s-a constituit într-un adevàrat e veniment, diitâtor de sperante pentru
toti acel care vedeau in forumul legislativ al tarii un orgariism de în
d reptare, de restructurare a unei socieHiti care nu m a i corespundea im
perativelor epocii 7• Iar activitatea parlam entarâ des fâ�uratâ de cel care
dndva fusese convins de , zadârnicia pnrl amentnrâ·' se va doYedi a fi
pe màsura a�tep1Arilor.
Desigur, activitatea parlamentarii a ,apostolului de la Vàleni" nu
poate fi abstrasâ �i judecata separat, întrucit aceasta reprezintâ o p1;1,rte
componentâ a tot ceea ce a realizat N. Iorga de-a lungul anilor. A�a
cum se l?tie, 'chiar el considera actiunea pe care o desfâ�urase de la
tribuna Parlamentul ui ca o laturâ distincta a activitàtii sale �'�. Apoi,
trebuie sà avem în vedere faptul cà N. Iorga a fost o individualitate
complexa, deconcertantâ chiar, �i numai investigarea �i cunoa�terea
intregi i sale activitâti, deci !;ii a celei parlamentare, ni-l pot restitui pc
cel despre care s-a spus cà ,era omul zilelor decisive" !l. Abordînd,
6 Scrtsori càtre N. Iorga, vol. 2
(1902-1912), Editie îngrijita de Barbu Theo
dorescu, Bucure�ti, Editura Minerva, 1979, p. 371, 384, 400, 439. 623 : Al. Zub, Nicolae
Iorga (note epistolare), in Ntcolae Iorga. Omul �f opera, Ia�i, Editura Junirnea,
1971, p. 190,
7 N. Iorga, op, cit., p. 1 59.
8 N. Iorga s-a ingrijit ca discursurile rostite in Parlarnent sa fie publicate
separat, considerindu-le ca rezultînd unei actiuni distincte, in care se angajase
ca reprezentant al natiunii. Dupa ce rnulte dintre cuvintarile sale au fost pu
blicate in bro�uri, irnediat ce erau rostite, in 1 909, aparea volurnul : ln era
,Reformelor". Discursuri politice rostite în Camera deputatilor, 1907-1909, Vii,.
lenii de Munte, Tipografia ,Nearnul Românesc " , 469 p. Au urrnat apol Activitatea
parlamentarà a d-lui N. Iorga. Extrase din discursu'l'i. Interpelàri, Vâlenii de
Munte, Tipografia Societatii ,Nearnul Rornânesc", 1 914, 1 12 p. ; Discursuri parla
mentare, vol. I, partea I-a �� a II-a, Bucure�ti, .. Bucovina .., I. E. Torontiu, 1939,
416 �i 384 p. ; vol. Il, Bucure�ti, 1940, 468 p. Dealtfel, nu era singurul si niel
prirnul care proceda a�a. Multi dintre vechii parlarnentari W publicasera dis
cursurile pronuntate in Camera sau in Senat. iar G. Panu, de pilda. schitase,
inca din 1888. citeva efigil parlarnentare (Cf. Portrete �t tipuri parlamenta.re,
Bucurel;iti, 1 892, 238 p. Initial, aceste schite portretistice au aparut in paginile
ziarului ,Lupta" din 1 888) . In 1 896, George D. Nicolescu �i Albert Herrnely pu
blicau o lucrare asemanatoare : Deputatti no$iri. Biografii �i portrete, Bucure�ti,
Tipografia ,Epoca", 320 p., pentru ca in 1903, George Nicolescu sa sernneze o
lucrare intitulatâ : Parlamentul rom4n. 1866-19M, Biografti �t portrete, partea
I-a si a 11-a, Bucure�ti, 63-l �� 515 p.
9 Tudor Teodorescu-Brani�te, N. Iorga, in Oameni �i paiate, Bucure�ti, Editura
pentru literatura, 1967, p. 315 ; Valerlu Râpeanu, Culturà �t istorie, Bucure�tl, Edi
tura rnilitarâ, 1979, p. 27 si urrn.

J\ctivitat�a parlamentara a lui N. Iorga

217

clin aœasta perspectiva, activitatea parlamentara desfa�urata de N. Iorga
l n tre 1 9 1 4 �i 1 9 1 8, ne propunem. sa relevam, a�adar, contributia sa la
rezolvarea marilor probleme ridicate in fata României in anii primei
on flagratii mondiale, ani în care, pri n eforturile � sacrificiile tuturor
mmânilor, a fast infaptuita Unirea cea Mm· e to .

•

La data declan�arii râzboiului, N. Iorga era
rcprezentativi deputati ai Parlarnentului român,

unul dintre cei mai
pentru care, tribuna
( ·amerei se constituise, deopotriva, intr-un am von al rostirii idealului
românesc �i o baricada a luptei pentru real izarea aspiratiilor nationale.
Dupa ce, la data i ntrarii sale in Parlament, marturisea di , . . . simt în
jurul mieu un curent, destul de puternic, de vi itorul caruia î nsâ nu pot
sâ-mi clau sama" 11', n u
peste mult timp se va considera în stare sa
t ransforme acel curent, care reprezenta de fapt sentimentul national
al tuturor românilor, , .. . într-o adevâratâ credinta. din care sà pleee
o actiune seriQasa, dintre acelea care, ori ce ar fi, merg pin a la moarte" 12.
Treptat, întreaga sa actiune parlamentarâ a fast subordonatâ acestei
i dei, astfel încît, în anii râzboiului clin 1 9 1 4 - 1 9 1 8 . N. Iorga a devenit
., fâclia con�tiintei nationale" rn.
Parlamentul

ales

lat,

in

primâvara

anului

1914

se

vedeà

confrun

încà de la început, cu probleme deosebite, de rezolvarea cârora
depindea evolutia u l terioani n României . Dupa ce, in fostul forum le

gislativ nl târii se adoptase propunerea modificârii Constitutiei in ve
derea înfaptuirii reformelor anuntate de Partidul

toamna anului 1 9 1 3

National Liberal in

la 5 iunie 1 9 1 4
aveau înalta misiune, a�a cum preciza Carol I , deschizind noua sesiune
parlamentarâ, , . . . de a revizui pa·ctul nostru fundamental" 1'5. Sesiunea
1'4, Corpurile legiuitoare eonvocate

Hl

Activitatea parlamentara a lui N. Iorga n - a constituit, inca, obiectul unei
aprofundate. Dealtfel, Iucrarile forumului parlamentar au , ramas, in
general, necunoscute, in afara de referirile care se fac atunci cînd este discutata
activitatea unei personalitati sau formatiuni politi c e. 0 actiune de reevaluare a
dezbaterilor parlamentare se impune astazi, cu atrt mai mult cu cit lmportanta
lor ca sursii. documentarâ este unanlm recunoscuta, iar Iucrârile ce au ca obiect
de. s t udiu activitatea Parlamentului sau a parlamentarilor din diverse tari ale
lum i i devin tot mai numeroase (Cf. N. Wilding, Ph. Laundy, An Encyclopedia of
Parliament, 3 rd. Ed., London, Cassel, 1968 ; Dicttonaire des parlementaires fran

cercetari

çais.

Notices biographiques sur les ministres, députés et sénateurs français de
1889 à 1940, Paris, Presses Universitaires de France, (in mai multe volume) ; Il
parlamento nella storia d'Italia. Antologta stortca della classe polttica, A cura di
G. Carocci, Bari, Laterza, 1964 ; Gerhard Loewenberg, Parliament in the German
Political System, Ithaca, Cornell University Press, 1967 ; Herbert Stanley Morrison,
Governinent and Parliament. A Survey From the Inside, 2 nd Ed., London, Ox

ford University Press, 1962 etc.).
u D.A.D., 12 iunie 1907, p. 21.
12 N. Iorga, 0 viafiÏ de om, a�a cum a fost, vol. II, p. 218.
1� Cf.
Sterie Dlamand1, N. Iorga, in Galeria oamentlor polttici, Bucurei;jtl,
s.a., p. 179 ; Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga, Bucure�?ti, Editura tineretului,
1968, p. 237.
1� D.A.D., 24 februarle 1914, p. 23-24 ; Dtscursurile lut Ion I. C. Brcitianu,
publicate de George Fotino, vol. IV, Bucure�ti, 1940, p. 45--48.
•:; D.A.D., 5 lunie 1914, p. 1 .
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extraordinarâ ce �i-a desfâ�urat lucrarile la începutul verii anului 1914
1�1 propunea sa pregateasca actul modificarii constitutionale, ce urma
a fi realizat in toamna aceluia�i an. Dar, la 1 5 noiembrie 1 91 4, la re
luarea lucrârilor Camerei, Ferdinand, noul suveran, observa ca , ... si
tuatia internationalâ p1'ezinta o neobi�nuita gravitate. Ca sâ putem trece
aceste vremuri grele - preciza el -, avem neaparatâ nevoie de con
cursul sinoer �i de putriotismul luminat al tuturor fortelor natiunii,
precum �i de unirea sufleteascâ a tuturora" m. Izbucnirea primului
râzboi mondial impunea modificarea programului viitoarelor dezbateri
parlamentare, în functie de noua conjunctunl externâ, care readucea în
actualitate problema desâvîr�irii unitâtii nationale a României. ,ln
morrientul de fa�â, declara M. Pherekyde, pre�edintele Camerei, trecem
prin împrejurâri grave, a�a de grnve încît misiunea pentru care ati fost
ale�i este deocamdata lasatâ la o parte : mintile tuturor sunt atintite
asupra intereselor mari �i de viitor ale iàrii"' 17• Con�tienti de gravitatea
situatiei,· purlamentarii români se angajau sa sprijine guvernul, sâ ac
tioneze ,strîns unitâti în j urul Tronului", câci, conchideau ei, ,unitatea
de cuget �i de inimâ va fi, ca �i in trecut, târia n oastrâ de câpetenie" fil.
A11adar, Îfl aceste împrejurâri, Parlamentul se vedea chemat sâ raspundâ
întrebarilor revelate de declan�area unei conflagratii ce privea !?Î in
teresele României. A!?a se �i e:lc:plidi precizarile fâcute de primul rni
nistni, I.I.C. Bratianu, care declara câ , ... situatiunea internationalâ ne-a
impus amînarea reformelor pentru a câror înfâptuire ati fast ale�i ;
ea ne impune veghe neadormita �i încordarea tuturor puterilor, ca sâ
nu ,lasam sa ne primejduiascâ marile �i legitimele noastre interese. ln
fata ei se cuvine sâ i nlaturiim tot ce ne-ar putea desbina. Tara are ne
voie de u nirea sufleteascâ a tuturor fiilor sâi " m. Acestea erau circum
s tantele în care urmau a se desfâ�ura luct·ârile Corpuri101· legiuitoare.
Sesiunea deschisâ în noiembrie 1 9 1 4 nu era una obi�nuitâ, date fiind
împrejurârile externe �i, îndeosebi, perspectivele realizârii unitâtii na
ti onale. Intr-un asemenea context, era l?i de a!?teptat ca activitatea par
lamentarâ a lui N. Iorga sâ se constituie in principala forma de mani
festare a luptei marelui patriot pentru desâvîr�irea unitâtii nationale.
Tri buna Camerei îi oferea, a11a cum singur va recunoa�te, cadrul cel mai
potrivit pentru a-11i rosti convingerile 11i a convinge, la rîndul sâu, câ
victoria cauzei române11ti era ineluctabilâ, numai câ, dobindirea P.i pre
supunea increderea întregului popor în dreptatea idealului sâu �i ho
târi1'ea de a nu precupeti nici un efort sau sacrificiu reclamate de o
confruntare ce-!1i propusese a redimensiona harta Europei. Dupâ ce se
afirmase, mai intîi, ca apârâtor al târanilor, militind apoi pentru adop:..
tarea unui program · de reforme care sâ moden1izeze sistemul economie
!?Î social cardcteristic României antebelice, in anii râzboiului, N. Iorga
tG D.A.D., 15 noiembrie 1914, p. 1.
17 Idem, 17 noiembrle 1914, p. 3.
ts Idem,
28 noiembrie 1914, p. 14.
19 Idem, 3 decembrie 191!, p. 16.
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a

devenit simbolu l credintei in izbînda finala a idealurilor române11ti .
I nca de la prima sa interventie in Camera, dupa declan11area confla
gratiei din august 1 9 1 4, deputatul de Prahova preciza ca ,acum nu este
vorba de «c:înd
va fi o altâ Românie, ci de faptul ca trebuie sa fie
o a l ta Românie" :!0. Actionînd in acest sens, intentia sa era de a inculca
î n con�tiinta românilor faptul ca sosise, in sfirl}it, momentul in care
fieoare trebuia sa se pregateascâ pentru ca atunci cind împrejurarile
vor cere, tara intreagâ sâ fie in stare sa se ridice ca un singur om,
pentru a-�i aduna fiii între granitele sale fit-e11ti, reclamate de istoria
dintotdeauna a acestei natiuni. De fiecare data cind s-a adresat Parla
mentului, dupa izbucnirea razboiului, N. Iorga s-a infati�at tuturor ca
un adevarat tribun, ripostazâ in care se va afirma intr-atît, inclt va
ajunge sa se identifiee cu i maginea personajelor eroice ale legendelor
poporului sâu. Inca înainte ca România sâ se fi aruncat 'in vîltoarea
de foc a râzboiului, N. Iorga se prezenta ca un luptâtor, apelind la cu
vînt ca la o arma, singura pe care o va mînui vreodata, nu pentru a
ucide, ci pentru a îmbarbata l?i a întretine treazâ conl?tii nta nationala
a românilor. Al?a se explicâ afirmatia sa ca , . . . omul din tran�ee, omul
care stâ in pâmînt �i se lupta pentru neatirnarea târii $Ï trainicia nea
mului sau, acela crede, cum cred eu, di grija de umanitate trebuie in
chisa in marginile stricte, de$i nu crude, ale interesului national " 2 1 .
..

Atund cînd a fost nevoie, patriotul a dezbrâcat haina luptâtorului.
pentru a o imbraca pe cea a dadoforului, ramhûnd in fruntea acelora
care urmau a dobindi, pe cimpul de luptâ, dreptul de a-$i hotari singuri
viitorul . Adresîndu-se tarii, de la tribuna Camerei, deputatul N. Iorga
C'Onchidea câ . . . . . noi sintem aici, Români, pe pamintul românesc, r . . l
fiindcâ ,Stefan-cel-Mare f . . . J s-a luptat pînâ la moarte pentru a n e
pâstra acest pâmînt. Jar acum suntem hotâriti c u totii sa-1 pâstrflm
împotriva oricârui dul?man din afarâ $Î î mpotriva oricui ar rasât; ca
dU$rnan înlâuntru potrivit cu traditiile marelui strâmo$" 22. Participînd
activ la dezbaterile parlamentare, deputatul de Prahova a intervenit
întotdeauna, atunci dnd in dezbateri era adusâ vreo problemâ care in
.

cumba in vreun fel i nteresele nationale. Astfel, aprobînd hotarîrea gu
vernului de a interzice exportul porumbului, de care tara avea nevoie,
cu atît mai mult cu cit nimeni nu �tia ce ne rezerva viitorul, el î�i jus
tifica punctul de vedere explicind, in aplauzele Camerei, câ , . . . tin sâ

trâie s c intr-o tara care î$i ia hotâririle numai dupa interesele sale $Ï

fiindcâ suprema ru$ine pentru România ar fi sâ-�i deschidâ $Î inchidâ
granitele dupa alte nevoi decit ale sale trimitind boabele de porumb, ca
pe urmâ sâ se intoarcâ împotriva noastrâ in gloante de plumb" 2:3•
10
Idem, lB decembrie 1914, p. 1 10. Deputatul N. Iorga reprezenta colegiul
al doilea al judetului Prahova, desemnat pentru aceasta demnitate la alegerile
din 20 mai 1914 (Idem, 6 iunie 1914, p. 4).
20 D.A.D., l B decembrie 1914, p. 1 10. Deputatul N. Iorga reprezenta colegiul
21 D.A.D., 12 februarie 1915, p. 303.

:n Ibidem.
2-1 D.A.D., 26 februarie 1915, p. 669.
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Dupa ce in primâvara �i vara anului 1 91 5, evenimentele internatio
nale, derulîndu-se într-un ritm ametitor, complioaserâ �i ma i mult rea
htâtile europene, România se vedea confruntatâ cu o stare de fapt care

H impunea afirmarea, cu o �i mai mare hotârîre, a a s pirat ii lor sale na

tionale, inebranlabile �i irefragabile. ,Râzboiul care î nsingereazâ lumea
împrejurul nostru m·meazâ cu inver�unare crescinda, observa Ferdinand,
deschizînd in toamna celui de al doilea an al râzboiului o noua sesiune
parlamentarâ. Aceastâ situatie - sublinia el - ne impune �i mai mult
datoria de a uni silintele noastre in vederea apârârii marilor interese
ale României, ridicîndu-ne tati, cu mintea �i cu inima, mai presus de
orice alte preocupâri" 24. Con�tient de sacrificiile la care vor fi supu�i
românii, odata cu intrarea lor in razboi, reclamatâ tot mai adesea de
unele cercuri diplomatice europene, N. Iorga propunea ca Parlamentul
sa reia lucrârile necesare modificârii constitutionale, în vederea in

fâptuirii reformelor democratice anuntate de I.I.C. Bratianu i n urma cu
doi ani. Oricine i�i dâdea seama câ in confruntarea decisivâ pe care
România nu putea !?i nici nu intentiona sa o evite, cele mai mari sa
crificii urmau a li suportate tocmai de târan, cel care a�tepta, de ani
!?i ani, ameliorarea situatiei lui economice, fârâ de care nu se va pu tea
bucura, cu intreaga sa fâpturâ, atunci cind, cu arma in m i na , î�i va
dobindi, pe cîmpul de lupta, adevàrata libertate. Ridicind aceastâ pro
blemâ in plenul Camerei, N. Iorga se adresa lui I.I.C. Brâtianu, in tre
bindu-1 d�a ,nu crede d-sa di, inainte de a se cere taranului român
sub arme jertfa supremâ, se cade sâ-i dâm mingîierea asigurârii de
acum înainte a clasei sale, marea masa a poporului nostru, procedind
l a înlâturarea din Constitutie a articolelor cari impiedicâ atingerea drep
tUI·ilor de proprietate in vederea interesului national ?" 2!1. Mergind mai
departe cu grija lui fatâ de soarta tuturor românilor, cel care toatâ viata
stâtuse aplecat asupra istoriei acestora, relevîndu-le drepturile �i apâ
rîndu-le cauza, cerea sa se intervinâ in sprijinul celor ce sufereau ur
mârile râzboiul u i , trâind dincolo de granitele patriei lor fire�ti, �i pentru
care, singura al i n a re a durerilor o reprezenta posibilitatea de a citi o
carte scrisâ in limba care ii fâcuse sa nu-�i uite niciodatâ idealurile
nationale. Impresionat de acest gest a ti t ide s emni fi cativ, N. Iorga arâ ta
câ rânitii români, care sufereau supliciul stâpînirii strâine �i care , . . .œr
pentru mingîierea sufletului lor carte româneascâ de cetit, o cer cu
atîta insistenta încit s-au emotionat �i conducâtorii armatei austro-un
gare . . . " 26.
Primul diseurs rostit de N. Iorga de la tribuna Camerei, tn anii
razboiului, care a produs o impresie deosebitâ asupra intregii tAri, intrînd
in cdn�tiinta contemporanilor, a fost cel din 1 4 decembrie 1 9 1 5, prile-

2t, D.A.D., 1 !5 noiembrie 1915, p. 1.
25 Idem , 27 nolembrie 1915, p. H. Referindu-se, nu dupa mult ttmp, la
atitudinea Parlamentului fata de aceasta propunere, N. Io rga declara : ,el bine,
in vlata mea n-am vazut adunare mai incremenltâ dedt Adunarea deputattlor
Romàniei ci nd am facut aceasta propunere" (N. Io rga , Pentru intregirea neamu
lui. Cuvînt4ri de rdzboiu. 1915-1917, s.I., 1 925, p. 219.
26
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j uit de discu�ia adresei de râspuns la mesajul regal de deschidere a
sesiunii parlamentare 21, Profitînd de faptul ca în asemenea împrejurâri,
dezbaterile abordau !?itua�ia generalâ a �ârii, N. Iorga s-a pronun�at asu
pra acesteia, continuînd astfel seria discursur:ilor începute în primâvara
anului 1 9 1 5 �i editate apoi sub titlul Pentm întregirea neamului. Pu
blicînd acest diseurs, el il va intitula Despre hotèirîrea ce va lua Româ
nia în marele rèizboi, rezumînd astfel cuvîntarea adresata �ârii, la patru
luni dupâ declan�ea acestuia. Criticînd conformismul acelora care
profesau de la tribuna Camerei ideologia unei forma�iuni politice, fârâ
ca aceasta sa exprime glasul con�tiin�ei lor, N. Iorga se ridica împo
triva patriotilor de moment, care se aratau dintr-o datâ slujitori ai
mm·ilor idealw-i. ,Omul care de ieri !?i-a câpâtat idealul -- observa el -,
acela îl striga. Omul care l-a avut in toatâ vieata lui, acela îl �opte�te ;
pagînul care a a câlcat întîia oarâ pragul bisericii, acela râcne�te cre
din�a sa câtre Dumnezeul blind al cre�tinilor, iar aœla care l-a pâstrat
in sufletul sâu, gâse�te câ �i �optirea u�oarâ a unui cuvînt de închinare
este o îndrâznealâ. Vâ rog, deci - preciza în continuare -, sâ, nu inter
preta? lipsa de pasiune din aceastâ cuvîntare ca o lipsâ de simtire -,
câci o v i.,a�â .întreagâ ,am avut iubire, nu pot ziœ mai mult, pentru
aceastâ cauzâ ----:, ca o renegare, în . momentul dnd tot. s ufletul nos tru
trebuie sâ-1 dâm idealului. Aici, �i în afarâ de aceastà Camera, �i i n
toatâ viea�, � i in lupta care se va deschide" 2H Aceasta era, a�adar,
profesiunea de credin�â a deputatului de Prahova. Gîndurile rostite la
14 decembrie 1 9 1 5 nu constituiau o confesiune întîmplâtoare �i nici
rezultatul reflectârii în con�tiin� sa a unei stâri de fapt deosebite. De-a
lungul anilor, N. Iorga se afirmase ca cel mai fervent apârâtor al idea
lurilor române�ti, numit adesea, �i nu întîmplâtor, ,apostol al neamului" .
Atitu.dinea afi�tâ de el in acele zile de sfîr�it de an, œre nu prevesteau
nicicum încetarea ostilitâ�ilor, învedera îngrijorarea pe care i-o inspira
spectrul unui râzboi ce w-ma a decide as upra destinului neamului sâu.
Conf1·untat cu o asemenea circumstan�â �i con�tiént de gravitatea ei,
N. Iorga devenea mai circumspect, câci, declara el, ,niciodatâ Neariml
Românesc, a cârui existenta întreagâ · nu este decît un �ir de s uferin�e
�i de nobile sfor�âri împotriva apâsâtorilor, de câderi cari n-au fast
niciodatâ înfrîngeri, de silin�e reînnoite cari �i ele s-au isprâvit, nu
printr-o îngenunchiare, dar prin amînarea solu�iilor definitive, mîntui
toare, niciodatâ neamul nostru întreg nu s-a gâsit in împrejuràri mai
extraordinar de dureroase decît acelea din momentul de fa�â" 29. Or,
într-o asemenea situatie, nu de declara�ii patriotarde sau de manifestâri
a�-zis na�ionale avea nevoie România, ci de unirea �i increderea tutu
ror în victoria cauzei române�ti. Adresîndu-se celor prezen�i in incinta
•

.

27 D.A.D. ,' 14 decembrie 1915, p. 57 :;;i urm, ; vezi :;;i N. Iorga, Despre · hotci.rirea
ce va lua România in marele ràzboi. Cuvîntare la discutia Adresel, �edinta Camerei
'din 14 decembrie 1915, Valenii de Munte, 1915 ; idem, Pentru întregirea neamului.
Cuvîntàri din ràzbotu. 1915-1917, p. 1 1 9-178 ; idem, Discursuri parlamentare,
vol. 1, partea a II-a. p. 313-343 ; Tudor Teodorescu-Brani�te, op. cft., p. 316.
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D.A.D., 14 decembrie 1915, p. 58.
Ibidem, p. 64.
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Camerei, N. Iorga conchidea câ ,dadi voiti, veti izbîndi inca. [ . ]. Toti,
solidar. [ ... ]. Trebuie sâ inlocuip acum, printr-o muncâ însutitâ, toatâ
neglijarea intereselor diplomatice, militare !1Î morale ale acestei n.a
tiuni" :JO. Dupâ ce se strâduise, decenii de-a rîndul, sa inculce in con
!1tiinta românilor o stare de spirit care sâ pregâteasca momentul unirii
lor depline, N. Iorga se vedea obligat de aceasta data sâ intervinâ pen
tru a reda unora dintre cei aflati in fruntea tarii increderea în victorie.
Razboiul declan�t în vara anului 1 9 1 4 s-a relevat a fi altfel decit toate
confruntârile armate cunoscute de istorie. Faptul di, treptat, el ame
ninta sâ transforme în cîmpuri de bâtaie tari aflate pe diferite meridiane
ale globului, afirmîndu-se astfel ca un conflict militar de proportii uni
versale, a fâcut ca multi dintre cei investiti cu demnitatl parlamentare
sâ înceapa a se îndoi de posibilitatea ca dezideratele române!1ti sâ de
vina, în asemenea împrejurari, realitati. Or, atunci cînd Tara era gata
pentru a se arunca in luptâ, încrederea în izbînda era cea dintii con
ditie a intrârii noastre in razboi. .$i nimeni nu avea dreptul de a !1tirbi
increderea soldatului român aflat la granita, zâdârnicind sau compro
mitînd astfel încununarea fireascâ a unui efort ce dura de secole !1i
secole. ,Poporul românesc, arata N. Iorga, o sâ-!1i capete dndva in în
tregime dreptatea lui. Pentru mine dreptatea este ceea ce e natw-al,
ceea ce e logic pe lurne". Fâcînd aces te declaratii, el adâuga : ,cu sabie
de dreptate vom izbîndi. Dar sabia aceasta de dreptate trebuie sâ fie
tinutâ de mina sigurâ a României. Mina aceea sigurâ a României tre
buie sa fie gata a purta sabia dreptâtii neamului românesc(( :u. A�dar,
la ora cînd toti erau ,convi� de iminenta i ntrârii tarii in râzboi, neîn
telegerile !1i discordiile politice trebuiau, cerea N. Iorga, abandonate,
intrucît, victoria se va obtine prin unirea tuturor !1Î nu prin acte care
ar fi slâbit bratul ce urma a pw·ta sabia spre biruintâ. Procedind astfel,
arâta el, , ... va veni vremea cînd din aœastâ Românie micâ, [ ... ] vom
face altceva decît contrafacerea modernâ a organizapei politice fana
riote : vom face un Stat national !1i popular, cuprinzînd cu acele�i
drepturi pe Românii din toate târile" 3:.!, De fiecare datâ cînd a urcat
la tribuna Camerei, în intervalul in �are România oooptase o atitudine
de neutralitate, cel care ocupa scaunul de d eputat al judetului Prahova
s-a afirmat nu ca reprezentant al unei ideologii sau partid politic, ci
C'a exponent al celor mai înalte aspiratïi române!1ti !1i luptâtor pentru
infâptuirea acestora. Indiferent ce temâ era abordatâ în dezbaterile
parlamentare, el nu întîrzia sâ readucâ în discutie gindurile !1i senti
mentele încercate de toti românii, in acele momente de incordare su
premâ, care au precedat renuntarea la neutralitate. A!1a, de pildâ, refe
rindu-se la proiectul de buget întocmit de guvern, N. Iorga observa câ,
dupâ ce o generatie a creat România, a urmat alta care a înzestrat-o
cu a!1ezâmintele fundamentale !1i necesare înaintârii ei . Apoi, generatiile
..
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care s-au sucœdat, de!ii au l·ealizat ceva, n-au reu!iit sa se r1dice la
nivelul celor de dinaintea lor. Ca reprezentant al unei noi generatü,
el cerea tuturor œlor raspunzatori de destinele prezentului !ii viitorului
patriei lor, ,sâ facem din opera genera�iunii noastœ, prin focul !ii
sîngele care ne a!iteaptâ mîine, opera cea mare care va a!ieza România,
nu în rîndul Statelor artificiale, tolerate de Statele cele mari, :dar în
rîndul Statelor cari se œ-azima solid pe prosperitatea, pe buna intele
gere !ii pe cw-ajul de luptâ al tuturora" :n. Acestea erau dealtfel ulti
mele îndemnuri rostite de N. Iorga de la tribuna parlamentarà, înaihte
ca România sa fi decla�at acea actiune militarâ care avea sa-i aduca,
mai întîi de toate, martirajul ocupatiei stràine. Daca la începutul lunii
aprilie, atunci cînd se închidea sesiunea parlamentara, românii a!iteptau
cu incredere momentul intrarii lor în ràzboi, nu aceea�i va fi atmosfera
la reluare.a dezbaterilor Corpmilor legiuitoare, in toamna anului 1 916.
lntr-un timp foarte scurt, dupà succesele d e î nceput obtinute în campa
nia din Transilvania, România s-a vàzut obligata sa accepte ocupatia
militara germanâ, a œlei mai mari pârti a teritoriului ei. Retragerea in
Moldova, inevitabila într-o asemenea conjunctura, a modificat cu totul
cadrul de desfâ!iurare a luptei pentru unitatea nationala. Sacrificiile
suportate de poporul român în cele cîteva luni de razboi au aratat
tuturor câ i nfâptuirea aspiratiilor fire!iti ale acestuia reclama efortul
genei'al al tArii, fâra de ca.re orice ideal reprezintâ o simplâ lozincâ
patriotards. Trist lii indurerat de rezultatele confruntârilor de inceput,
dar nu !iÏ descu.rajat, N. Iorga asista la solemnitatea deschiderii noii
sesiuni pal'lamentare, ce avea loc în sala Teatrului National din I3.!1i,
convins fiind câ profetHle mesajului regal vor deveni, nu peste mult
timp, realitâp w.. Actionînd in aœst sens, el se va afirma imediat oa
... pîrghia de rezistentA a sufletului national", cum il va numi �erban
Cioculescu :.15• Odata cu debutul dezbaterilor Corpurilor legiuitoare, din
perioada lor ie!ieanâ, incepea de fapt o noua etapâ a activitatii parla
mentare a celui mai fervent luptâtor pentru unitatea nationala a româ
nilor. ln intervalul in care România s-a aflat in razboi, debaterul parla
mental· N. Iorga a fast mereu prezent in prima linie a acelora care
vedeau în realizarea deplinei unitâti nationale, unica ::ratiune a intregii
lor existente. Sosise, in sfîr�it, momentul în care generatia sa avea
prilejul sa serie, 3.!1a cum pretindea el, o pagina memorabila în istoria
patriei. In activitatea sa parlamentara, influentatâ de circumstantele
ocupatiei militare germane, au survenit însa anumite complicatii, data
rate faptului câ in sufletul unora dintre cei care reprezentau natiunea
în forumul legislativ al tàrii, incepuse a se strecura neincrederea in
,

izbinda cauzei române!iti. Intervenind pentru prima datà in dezbaterile
parlamentare ce se desfa!iurau in Ia!iii tineretH sale, N. Iorga se adresa
eelor prezenti în sala Teatrului National ca istoric, a.ratînd ca , . . . aceastâ
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natiune nu poate sa piara chiar dacâ am fi cea mai ticaloasa din gene
ratiuni, caci sunt : w de generatiuni aci pe sub pâmînt cari ne vor sus
tine" :.16. Aceastâ afirmatie anunta dealtminteri celebrul diseurs rostit
la 14 decembrie 1 9 1 6. Profitînd de faptul câ discutiile purtate in jurul
proiedului de raspuns la mesaj ul de deschidere a sesiunii parlamentare
ii permiteau, afja cum va mârturisi mai tîrziu, , ... sâ exprim tot ce de
atîta v1-eme imi zacea pe inima fji nu-fji putea gâsi rostirea in scurtele
articole de jurnal", marel e patriot a adresat tarii un adevârat imn
national, tocmai atunci cînd , ... armatele germane bateau la portile Mol
dovei .. , cum singur va remarca 37. Ajuns la tri buna parlamentarâ,
N. Iorga s-a îniéïtïfiat, rind pè rînd, ca istoric, luptâtor fji aparâtor al
aceleim;i cauze : unitatea nationalâ. ,Am îmbrâcat în acele cuvinte, va
nota el, toatâ ura contra incâlcâtorilor pâmintului nostru, [ . ] sprijinitâ
pe îndelunga cercetare a unui .trecut de atîtea secole, ca, totu�i drepta
tea elementarâ a causei noastre nu va putea fi zdrobitâ �i, în acelafji
timp, tot regretul ·câ am ajuns unde eram . . . " :;�. Deviza lansata de
N. Iorga, câreia i se va adauga apoi credo-ul ,pe aic"Ï. nu se treœ ! ��.
era : ,rezistenta pina la capat ! ·� :.�u. Respingînd, afjadar, zvonul retragerii
în Rusia, colportat de unele cercuri oficiale, cel care se afirmase în
toatâ viata sa ca un luptâtor nu putea aœe pta renuntarea la lupta.
Singurul regret, marturisit atunci fiÏ mai tîrziu, era acela câ nu a fâcut
atît cît ar fi trebuit, pentru ca tara sa sâ fi fost feritâ de un martiriu
ca cel pe care se vedea obligatâ sâ-1 suporte · tocmai în zilele in care
ar fi avut mai multâ nevoie de independenta deplina. Confesiunea sa
càpâta accente lirice atunci cînd se vedea pus în situapa de a recu
noafjte câ odatâ intrati în râzboi ,am fost însâ în fata primejdiei firul
de nisip, în loc sâ fim granitul pe care sâ nu-l poatâ nimic sfârîma,
fiindcâ ne-a lipsit libertatea, care dâ numai elementele puterii, fji fiindca
ne-a lipsit fiÏ autoritatea, care poate sâ strîngâ aceste elemente în forma
imposibilâ de sfârimat" 40• Experienta tristâ a primei faze a participârii
României la o confruntare militarâ ce va intra in istorie ca Marele
Rdzboi demonstrase cà victoria nu se va obtïne decit dupâ eforturi în
delungate l?i concertate, altminteri, orice aspiratie raminea o simpla
intentie, care, singura, nu putea conduœ la o izbindâ. �i apoi, o victoiie
este cu atît mai mare, cu cît ea a fast obtinutâ prin j ertfa cEüor care,
crezind în ea, s-au aruncat în focul luptei condufii de un ideal ce con
stituise, pentru atitea generatïï, telul suprem al întregii lor existente.
..

36 D.A.D., 12 decembrie 1916, p. 16.
37 N. Iorga, 0 viatd de om a1a cum a fost, vol. II. p. 253 ; idem, Cuvintare

Tostit4 în l}edinta Camerei deputatiloT, la la§t, la 14 decembrie 1916, cînd anna
tele germane bateau la portile Moldovei, in Pentru întregirea neamulut. Cuvint4ri
de rdzboiu. 1915-1917, p. 223.
38 Idem, 0 viatd de om, a§a cum a jost, vol. II, p. 253.
39 Cf. Idem, Rezistenta pînd la cap4t ! Diseurs la Mesagiu. �dinta din 14 de
cembrie 19 16, Ia�i, 1917 ; idem, Rezistenta pîn4 la cap4t (14 decembrie 1916), ln
Discursuri parlamentare, vol. I, ptArtea a II-a, p. 349.
40 D.A.D., 14 decembrie 1916, p. 37 �� 29 lulle 1920, p. 537 ; vezi �Ji N. Iorga,
Rdzboiul nostru în note zilnice, vol. II, Craiova, 1922, p. 204-212.
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.. Nici o biruin�â omeneascâ, observa N. Iorga, nu valoreazâ, în adevâr,
decit prin doua elemente ; prin cit suflet a fost pus întrînsa �i prin
, i t suflet se aduce dela dînsa înapoi aoasa . . " 41'. Adresindu-se celor ce
, eprezentau tara în forumul parlamentar, marele patriot arâta di fiecare
•·ra dator sâ-�i înfrîngâ durerea, sâ-�i reprime cel mai neinsemnat sen
t i ment de neîncredere, arâtindu-se gata de a relua totul de la inceput,
, u convingerea ci în cele din urmâ, dreptatea istoriei va triumfa. Ni 
meni , dintre cei în care românii i�i puneau atitea speran�e, nu avea
dreptul de a se înfâ�i�a altfel decît ca un o�tean gata de a se arunca
i ntr-o luptii de unde nu se putea intoarce decit biruitor. Fiecare parla
mentar era chemat a se identifica, în acele zile, cu un tribun. Iar pilda
l o r trebuia sâ se ridice la înâl�imea idealului românilor dintotdeauna.
,,Se îndreaptâ câtre noi [ . . ]
atrâgea aten�ia N. Iorga - privirile
pline de o rugâciune tâcutâ, ale unui popor sfios, care veacuri intregi
n-a gâ si t atît de adeseori cuvinte mari pentru suferin�ele lui, dar œre
le-a simtit cu atît mai adînc, cu toatâ gura sa mutâ. Se mai indreaptâ
însa asupra noastrâ ochiul de urâ al strâinului, care vrea sâ �tie cum
suferim de rana pe care a fâcut-o, �i acestui strâin, la urmâ, trebuie sâ-i
râspundem. Trebuie sâ-i râspundem câ, oriunde am fi, oricum am fi, sun
tem hotârîti sâ mergem pînâ la capât, in credinta câ, dacâ s-a ridicat
vre-odatâ o religie pe lume, dacâ s-a vorbit de dreptate �i ideal, nu se
poate cu nici un chip, ca, �i inaintea celei mai sâlbatiœ for�e organi zate ,
sà pi <u·â drepturile unui popor de a trâi pe pâmintul in care nu este un
fir de �àrînâ care sâ nu fie acoperit de cel mai nobil singe" 42, Rostind
aceste gînduri, este lesne de intuit sentimentele cu care se confrunta
N. Iorga în acele clipe. Dupâ ce se afirmase ca autor al œlor mai fru
moase !?i profunde pagini de istorie a neamului sâu, sosise vremea sâ se
înfâti�eze î n fa� acestuia ca fâocitor a l unor fapte demne de a intra
în istorie, tocmai in acele momente cind istoria insâ�i parea a-!?i potrivi
ritmul !?i sensul înaintârii ei viitoare. ,In afarâ de acei cari se luptâ, de
acei cari-i ajutâ - sublinia el -, fiecare cu tot ce poate, in afarâ de
cei cari întovârâ!?esc fiecare luptâ cu suferin�a lor, cu adinca vibra�ie
a fiintei lor intregi, in afarâ de ei toti nu exista popor românesc". Dar,
preciza el in continuare, ,in acest popor partea œa mai vrednicâ de iu
bire !?i partea cea mai putin indreptâtitâ este taranul nostru" 43. De
aceea propusese �i œrea inca o datâ ca drepturile taranilor sà fie in
scrise în actul fundamental al �àrii , ca o garantie ca la intoarœrea lor
de pe front, pàmintul pentru care luptaseri le va apaMine. Pretinzin
du-le tuturor românilor incredere ln izbinda cauzei lor, N. Iorga nu
recurgea la artificii retorice �i nu intentions prin aœasta a se prezenta
in fa�a contemporanilor sai altfel decit fusese intreaga-i viatà 44• Con 
vingerea sa fe.rma era câ dupâ toate evenimentele survenite in ultimul
timp, œi ce ne ocupaserâ tara puteau sa se bucure pentru tot raul pe
.
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Ibidem.
43 Ibidem, p. 39.
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care ni l-au facut, lovind o dvilizatie, omorînd ati�ia dintre români
�i tîrînd steagurile no astre , .. .în noroiul cruzimii lor infame ... ", dar,
remarca el, , ... nu trebuie sa se bucure ca au putut scadea citW� de putin
energia noastra sufleteasca" 45. Or, istoria a demonstrat de atitea ori ca
resortul launtric al tuturor marilor victorii rezida nu în numâr, nu in
cruzime �i nici in farta armelor, ci in credinta in victorie pe care o
poartâ in inimi cei care au con�tiinta dreptâtii cauzei lor. Prin urmare,
cuvîntul celui ce devenise indrumâtorul . con�tiintelor române�ti se re
vela ca 0 autenticâ demonstratie a faptului ca increderea in victorie
era nu numai necesara, ci intru totul indreptâtita. Apelînd din nou la
istorie, cel pentru care pilda trecutului se constituise întotdeauna intr-o
lectie ditre prezent, î!1i încheia cuvintarea, in aplauzele entuziaste ale
Camerei, amintind cà ,undeva, aici aproape, in codrii Vasluiului, este
o bisericuta frumoasâ de lemn de stejar, in care ai crede cà s-au cuprins
numai taranii din vecinâtate. ln aceastâ bisericutà, acum trei sute de
ani, Vasile Lupu, isgonit de Tatari, s-a stdns cu familia lui �i cu tati
boierii, !1i a inâltat in fiecare zi de sarbatoare rugâciuni ditre Dumnezeu.
Vremea a trecut, Tàtarii s-au dus, d re)tatea fiind a lui Dumnezeu, care
este cre!1tin, bun �i milos, �i dâ biruin'; a celui drept. Pe pàmintul curâtit
de hoarde, �i astâzi insâ in adîncul codrilor sta bisericuta de stejar,
infâti�înd in ea o învataturâ a�a de mare. Ea ne spune astazi, cînd alte
hoarde au nâvâlit granitele 11i ne-au încâlcat pâmîntul nostru cel sfînt :
în coltul acesta, unde ne-am strinsa, sa pâstrâm cu scumpâtate sâmînta
de credintâ, �i vom vedea �i noi la rîndul nostru dispârînd negura stâ
pînirii strâine, �i vom putea zice ca Petru Rare!1, fiul lui �tefan, câ
«VOm fi iara�i ce am fast, �i mai mult decît atît»" "0•
Impresia pe care a provocat-o acest diseurs asupra ascultâtorilor a
fast deosebita. Autorul însu!1i, surprins de atmosfera în care î�i rostise
cuvîntarea, nota cu aceasta , ... a produs o uimire la care nu mâ a!1tep
tam"47. Inca nu se stinsese ecoul aplauzel or �i al ovatiilor declan!1ate
de discursul abia incheiat, cînd I. I. C. Brâtianu propunea ca acesta sà
fie imediat tipârit, afi�at in toate comunele rurale �i urbane, impartit
soldatilor din tran11ee, tradus �i râspîndit în strâinatate 4R. Take Ionescu,
referindu-se la atmosfera ce domina Camera in acea zi de sfir�it de dll,
observa câ niciodatâ, pînâ atunci, cei care s-au rostit de la tribuna parla
mentara n-au exprimat sentimente mai înalte, vâzînd in discursul
pronuntat de N. Iorga, un adevârat ,imn national" 49. Toti cei care au
ascultat cuvintul marelui patriot recuno11teau di el exprima de fapt pro
fesia de credintâ a neamului sâu. ,Discursul acesta, remarca cineva,
1,:; D.A.D., 14 decembrle 1916, p. 39.
t,6

Ibidem.
Iorga, 0 viafa de om, aJa cum a fost, vol. II, p. 253.
"� D.A.D., 14 decembrie 1916, p. 39 ; N. Iorga, Discours prononcé à la Chambre
des députés de Roumanie à l'occasion de la discussion de l'adresse, prononcé à
la Chambre, le 14/27 décembre 1916, Jassy, 1917 ; Gh. Buzatu, Activitatea lui
N. Iorga pentru desavîrfirea unitafii de stat. Noi contTibutii, in ,Anuarul Insti
tutului de istorie �i a rheologie ..A. D. Xenopol»" , IX, 1972, p. 97.
1,9 D.A.D., 14 decembrie 1916, p. 43.
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va îmbârbâta sufletulu natiunei, va îndulci prin sperantele ce cuprinde

pe cei ce-�i plîng copiii �i fratii, va aduce focul nestins al nâdejdei in

vetrele întunecoase în care ar fi putut pâtrunde o clipâ indoiala �i
!jüvairea" 50• $edinta Camerei deputatilor din 14 decembrie 1 9 1 6 era
consideratâ o .. �edintâ istoricâ14, iar despre discursul celui ce devenise
in acele clipe purtâtorul de cuvint al tarii intregi se spunea câ , ...a
fost mai mult decît un imn, a fost, este �i va râmine : crezul ·românimei
de pretutindeni, rostit poate de unicul român, care, pe lîngâ calitatea
de frunta� între frunta�ii nearnului, o are pe acea de învatat între
fnvlitafii vremii lui" 51• Unul dintre cei prezenti în sala Teatrului Na
tional din Ia�i, in acea ,miercure a sperantelor renâscute", va recunoa�te
l'à ,in ascultarea vorbelor d-lui Iorga, imi râsâri in penumbra sâlii,
fiiptura mîndrâ, hotârîtâ a lui Kogâlniceanu((, conchizînd apoi câ, fârâ
ind o ialâ, euvîntarea care îl i m presionase pe el, , ... cetitâ �i de cei multi,
ea va fi ca apa proaspâtâ, curatâ, a izvorului râcoritor, dupa un drum
l ung de an;itâ �i ostenealâ" :,:J_ Toti cei care s-au referit mai tirziu la
acest diseurs au apelat, pentru a-l caracteriza, la atribute dintre cele
mai exaltante, fârâ teama de a exagera œva rD. Barbu Theodorescu, de
pildâ', preciza câ discursul rostit la 14 decembrie 1 9 1 6 , ... a avut cea mai
largâ circulatie !ji cel mai puternic eeou din toate cuvîntârile lui
N. I(orga). Este indemnul, ultimul strigât, de a rezista pe putinul pâ
'11 î nt ce ni-a mai ramas dupâ intrarea trupelor germane in România"54.
Sterie Diamandi, la rîndul sâu, vorbind ·despre N. I orga, sublinia cà
,este între cei putini cari, î n vremw·ile de restri�te dela Ia�i, se indâ
râtnicesc sâ-�i pâstreze increderea, în ciuda tuturor a parentelor defa
vorabile. Cînd sufletul multimii era pustiit de crivâtul desnâdejdei, în
eiuda zîmbetelor ironice cari fluturau pe buzele inteleptilor zilei, el are
târia �i curajul sâ trîmbiteze dela tribuna Camerei, izbinda cauzei ro
mâne�ti" 55• Recent, $erban Cioculescu,

evocînd personalitatea

aceluia

care, in anii râzboiului, fusese dadoforul sperantelor române�ti, evidentia
faptul ca, , .. .în acea împrejurare (sfir�itul anului

1916

-

Gh. I.

lt, .),

a

fost un element providential pentru rezistenta sufl.eteasdi a româniJor
din Moldova" w. Ecoul acestui diseurs, care dàinuie inca, este explicabil.
Niciodatâ, împrejuriirile in care N. Iorga s-a rostit in fata târii n.,.au
fost atît de deosebite, ca atunci, in decembrie 1 9 1 6, cind, pe lîngâ cei
care de secole suportau martirajul stâpînirii strâine, alti români s-au
:.o

Discu1·sul d-lui N. Iorga, in ,Mi�carea" din 16.XII.1916, p. 1.

�1 0 fedintd istoricd la Camera, in ,Mi�carea" din 16.XII.1916, p. 2 ; ,Opinia"
dln 20.XII.l916, p. 1 .
ll

M., Impresii d e la Camera, in ,Opinia" din 22.XII.1916, p . 1 .
I . N . Lungulescu, Omul de muncd, oratorul, patriotul, R . Vîlcea, 1931, p . 2 ;
Ion Petrovici, Prin meandrele trecutului, Bucure�tl, Editura Cartea româneascâ,
1979, p. 263 ; Tudor Teodorescu-Brani�te, op. cft., p. 317 ; Barbu Theodorescu, op. cit.,
p. 245 ; idem, Nicolae Iorga. Bibliograjie, Bucure�ti, Editura �tiintificà �i enciclo
pedicâ, Editura militarâ, 1976, p. 474 ; Gh. Buzatu, op. cit., p. 97.
;.� Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga. Biobibliografie, p. 474.
"-' Sterie Diamandi, op. cit., p. 179.
5ti l;ierban
Cioculescu, Nicolae Iorga, in 13 rotonde, Bucure�ti, 1976, p. 69.
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vàzut obliga�i sà accepte cin:umstan�ele unei ocupatii militare ne�tep
tate. Imprejuràrile devenisera atit de complicate, încît, în suffeteh•
unora, începuse a se furi�a deznàdejdea. !;ii, chiar dacà acest sentimenl
nu ajunsese a fi màrturisit, oricine î�i putea da seama de gravitatea unl'l
asemenea stàri de spirit. Ce l care, trecînd peste propria-î nelini�te, u
reu�it sà readucà speran�a în sufletele tuturor ro m â ni lor a Iost N. Iorga.
Or, in acea conjunctw·à, conditia �ine qua non a iz bînzii cauzei na�io
nale o constituia tocmai increderea in victorie. Prodamind rezistent u
pîna la capdt, N. Iorga se dovedea a fi ,omul providential"' al acelor
vremuri, hàràzit parcà de îstorie sà indice sensu! înaintàrii fire�ti u
neamului sàu. Faptul ca acest discw·s s-a constituit intr-o adevàrala
devizà a românilor nu era întîmplàtor. Cel ce p1·opunea rezi�tenta pîn<l
la capdt credea sincer in ea :.,ï. Privind, de pildà, statuia lui $tefan cel
Mare, el nota cà ,lini�tea lui stàpinitoare pàrea o fàgàduialà cà încà
o datà, prin puterile vàzute �i nevâzute ale acestei �àri, pàmîntul ei
s'e va cw·àÇi de pingârirea du�manului" :.,�'�. Continuind a medita in jurul
aceleia�i idei, N. Iorga conchidea cà ràzboiul ce se înfâti� tuturor ca
o crincenà înolelitaxe de forte va determina ,reintregirea istorîcâ u
popoarelor'', intelegind prin aceasta, , ... acea intoarcere la împârtàliirea
cu t.recutul, acea tovârâliie necontenitâ, vâzutâ aproape, cu strâmo�ii
prin care sint chemate - lii râspund la apel - nu numai toate pu
terile de astàzi ale fiecàrui neam, dar lii tot ceia ce pînâ in fundul
veacurilor poate fi un mijloc de imbârbâtare �i de îndemn" 59•
Inceputul anuluî 1 9 1 7 reprezenta, in vîziunea lui N. Iorga, începutul
unei etape noi, hotâritoare, a l uptei pentru infàptuîrea idealului na
Çional al românilor. Dacà cercurile militare sau dîplomatice europene
se arâtau decise sâ forteze incheierea uneî confruntâri militare ce ame
ninta sâ se extindâ asupra întregului glob pànûntesc, oficialitâtïle gu
vernamentale sau politice române�ti se declarau hotârîte sà transforme
anul ce a bi a începuse într-un an care sà readucâ inorederea in sufletul
tuturor româ nilor. Dupa suferinte �i împilâri care durau de secole, dupa
sacrificüle �i umilîntele suportate în toamna invaziei germane, se cu
venea ca, odatâ cu primàvara anului 1917, orizontul sperantelor româ
ne!1ti sà se lwnineze, aràtind tuturor cà sosise, în sfk�it, momentul ca
România sà dèvinâ ea însà�i. Privind turlele înnegrite de veacuri �i
ascultînd clopotele bîsericilor din fosta capitalâ a lui $tefan cel Mare,
N. Iorga distingea în dangàtul prelung �i t.înguitor al acestor mârturii
ale unor vremurî apuse, semnalul izbînzilor apropiate. , Vor suna, nota
el, pentru mortü luptelor de azi clopotele care au vorbit �i .de alte
j ertfe, �i ele vor vesti atunci �i birui nta pentru care s ol da ti i din 1916
s-au jertfit. !ar, pînà atunci, din paœa lor silnicâ, din mute ni a lor
impusâ, o �oaptâ pare cà se desface, mârturisind. $i ea cautà sâ ni
57 N. Iorga, Rdzboiul nostru în note zilntce, vol. II, p. 190 ; Stanislav We
dkiewicz, Nicolae Iorga, in ,Revista istoricà", vol. XXIX, note 1-6, ianuarie�iunie
1943, p. 5.
58 N. Iorga, op. cit., p. 197.
59 N. Iorga, Re!ntregirea istorfcii, in ,Neamul Românesc" din 22.XI.l9l�, .p. 1 ;
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·· puie ceia ce de mult uitasem : ca numele bun �i tara intinsa se capatâ
1)(' uceastâ cale, numai pe acesta !" 60. Desfâ�urarea evenimentelor care

acestor previziuni. Refacutâ �i
1 1 1 urmat au probat justetea deplina a
rl'organizatâ, armata româna era gata, in vara anului 1 917, sâ reia lupta,
l n tr-o atmosferâ de in credere generalà, intru totul justi fi ca tà . Adre
·, [ ndu-se primului contingent de soldati transilvaneni �i bucovineni care
depusesera .i uramintul de inrolare in armata româna, deputatul N. Iorga
I '()J1ch idea ca ., . . . Român i a cea nouà, pe care aveti s-o coboriti numai pe
piimintul care vi se cuvi ne voua �i noua [ . .. ], este i ndeplinita inca de
acum, odatâ ce se gase�te in sufletele voastre, i n vointa voastra nebi
ruita. Aceasta este totdeauna - sublinia el - lucrul cel mare in faptele
pe care le indepline�te un popor : sa creada �i sà vrea" at. Im presi onat
de entuziasmul multimii care inconjurase statuia lui Alexandru Ioan
Cuza. cu o hora urial?â. cintind De$teapta-te române �i La Marseillaise,
N. Iorga urca a doua zi la tribuna parlamentarà. intrebindu-se de ce
\' olunta rli transil vâneni l?i bucovineni au ales ca l o c al defilarii lor toc
mai Piata Unirii ? Da c a intentionau ca aceastâ sol emnitate sa fi fost

straj uitâ numai decit de o statu i e , puteau alege una din tre strazil e domi
n nte de m o n u mentele ridicate in memol'ia lui Miron Costi n . Gh. Asachi
sau S tefa n cel Mare. A!?adar, nu intimlpâtor, acestia au tinut ca gestul
lor simbolir. re se ya transforma apoi intr-o horâ a tuturor românilor,
sél aibâ loc sub orivirile demne ale lui Cuza-Voda �i al e colaboratorilor
sai . . .Este cen.1 în lucrurile omene�ti care nu se poate lamuri . Noi cre
dem ca ne indreoUim pa�ii. observa el. du pa hotarirea noastrâ de a
a l ege cutare d ru m , totuf,;i, dela cel mai m ar e la cel mai mie, este ceva
care ne sile�te sa merg em unde nu ne-a m aind i t n i c i odatâ. De ce au
,·enit acolo. ce i -a minat sa se sue p e treptel e statuei care infati�eazâ
ne Domnul UnirPi $L al desrobirei tara n il o r ?" R as ou n sul oe rare si-1
dadea era acela la care se gindeau toti cei prezenti în sal a Teatrului
National . Inrolîndu-se in armata românâ, c ei care soerau ca astfel sa
<:e i ntoarrfi la C'asele l or victoriosi, s-au simtit a tra�i de atmosfera ce
domina Piata Unirii. de . . . . . vintul curat oare a batut acolo." intrucît .
. . . . . nu era vint de du$ m â n ie . de urâ. in sufletele noastre ale tuturora".
Tn oreajma statui i ctitorului Unirii, românii se simteau dominati de
a celea si sentimente inalte. astfel încit, si atunci. l a 8 iunie 1917. martu
ri sea N. Iorga , , . . . . cind eram cu totii acolo, acela$i fior a trecut prin toate
sufl etele". Asa se ex pli c a $Ï faptul di in cl ipa cînd s-a intins hora
Unirii celei Mari. in ea s-au orins. cu eesturi firesti, proprietRri si
tarani. mini�tri $Ï oa m e n i de rind. general i si soldati. români adunati
d i n to nte ti n uturile l ocuite de are!',>tia. Priviti de l a inàltimea statuii
l ui Alexandru Joan Cuza. toti cei ce-!',>i dâduserii miinile oâreau la fel.
. . . . . �i orin mîinele care intindeau hora Unirii cel e i noua in mijlocul
aeestui bàtrin Iasi, fârA indoialâ cà a trecut - conchidea marele pa
triot - ace la� fior de con�tiinta " . Hora simbolicâ ce s-a in tins în
oo
61
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capitala Moldovei !?Î care pârea la un moment dat ca va cre�te într-atit
încît sa cuprindâ in mijlocul ei toate pâmînturile române!?ti !?i pe fiii
acestora evidentia o stare de spirit complet deosebitâ de cea relevati1
de sfir!?itul anului 1 9 1 6. Dacâ atunci, murmurul refugiatilor amenint-u
sa se transforme într-un cor al deznâdejdii, de data aceasta, incredereu
in victorie i-a fâcut sa se prindâ într-o hora a sperantelor renâscute,
cerînd tuturor românilor, a!?a cum fileuse !?i poetul in urmâ cu !?apte
decenii, a se deijtepta pentru a-!?i croi o tara pe mâsura aspiratiilor lor.
Era clar pent.ru oridne ca România se afla in fat-a confruntârii decisive,
care presupunea mobilizarea tuturor energiilor capabile sa eontribuie
la dobindirea victoriei. l nainte de a-!?i încheia alocutiunea, N. Iorga se
simtea obligat sà remarce ca , ... acest mare lucru transformator de su
flet s-a intimplat in capitala Moldovei care strînge astâzi puterile noas
tre, sperantele noastre, tot ceeace a ramas din vigoarea noastrâ, pe
care trebuie sa o creijtem pentru a aj unge la ce avem înainte . . . " 62• Im
presionat de cele întîmplate cu o zi înainte, acela care de atîtea orl
se ridicase in apârarea taranilor se arâta convins ca ,reforma cea mare"
va face ca pâmîntul pentru eliberarea câruia erau chemati sâ se jert
feascâ va apartine, in viitor, celor care i l lucrau dintotdeauna. Inainte,
insâ, de orice, preciza el, ,este astâzi in România o singurâ chestiune,
toate celelalte sunt numai ajutâtoare pentru dînsa : chestiunea eli berârli
teritoriului national, chestiunea revan!?ei noastre biruitoare, a râsbunâri l
in contra acelora cari au umilit un neam nedeprins a pleca frunteu
inaintea nimânui. Singura chestiune care trebuie imediat rezolvat4,
prin bratele unite ale noastre !ji ale fratil or de peste hotare, e a drep
tului românimei de a se i mpune ca stâpînâ în orice colt al pâmîntulul
pe care l-a locuit, l-a fructificat prin munca ei !?Î l-a adâpat cu sudori le
!?i sîngele ei !?i ale strâbunilor" 63• Dacâ, altâdatâ, adresîndu-se tarii, el
pârea drapat in mantia tribunului, de aceastâ data, ipostaza cu car(•
intentiona parcâ a se identifica era aceea a comandantului aflat in fata
O!?tilor, gata de a da semnalul atacului decisiv. Ispitit poate de o ase
menea posturâ, deputatul N. Iorga nu uita i nsâ cà se afla la tribuna
Camerei ca reprezentat al celor care, apârînd hotarele Moldovei, n-au
avut cum sa se prindâ in hora unirii româneijti. Toti aceijtia, însâ, urmau
<:H;i da mîinele în acea horâ unicâ, a victoriei, atunci cînd muzica sum
brâ a râzboiului va fi incetat demult sa tulbure liniijtea acestor locurl .
,Ce suntem noi ?", se întreba el, adresîndu-se celorlalti parlamentarl .
,Noi suntem doar crainicul care merge înainte de anuntâ ca vine
Neamul care se pregâteijte ! I ntors de la luptâ, acesta va veni !?Î \'U
hotârî" . Fârâ a-!?i revendica un rol anume, justificat desigur de întreagn
sa activitate parlamentarâ, N. Iorga se considera, a!?adar, un simplu
crainic al neamului sâu. Câci, a!?a cum va preciza apoi, nu Parlamentul
era acela care sa poatâ decide viitorul României, ci întreaga .tara, in
trucît, , . . . singurele hotâriri pe cari nimeni nu le poate a taca !iÏ critica,
sunt hotâririle pe cari le ia un neam intreg ca sâ-�i deschidâ calea lut .
62
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Misiunea forumului parlamentar era, in VlZiunea sa, asemanatoare in
trucitva , ... cu picatura de apa pusa pe buzele rânitului depe cîmpul
de luptâ, înainte de i se da îngrijirile cele mari la care-!?i are dreptul".
Altfel spus, câci el se adresa, înainte de orice, osta!?ului român ce a!?
tepta a se avînta in luptâ, întreaga actiune a celor .adunati sâ decida
asupra destinului tarii nu urmarea altceva decît , ... de a-1 imbarbata
cu aceste reforme, pînâ ce, biruitor, el va veni însll!?i sa ne jùdece pe
noi, iar pe dînsul sâ se înalte" 6�.
A�a cum lesne se poate observa, momentele in care N. Iorga se
adresa tarii de la tribuna parlamentara erau cele hotârîtoare pentru
desfa�urarea actiunii generale prin care România î ncerca sa-!?i dobîn
deasca deplina unitate nationalà. In deœmbrie 1 9 1 5 , un an mai tîrziu,
sau în iunie 1 9 1 7, România s-a vazut confruntata cu circumstante de
exceptie, care reclamau adoptarea unor decizii ce nu puteau fi decît
in concordanta cu istoria însa!?i a acestei tari. De fiecare data, N. Iorga
a fost acela care, dupa ce le scrisese istoria de pina atunci, le-a indicat
românilor sensul înaintarii lor istorice. Inainte inca de i ntrarea Româ
niei în râzboi, convingerea lui N. Iorga era aceea ca nu peste mult
timp, numele acestei tari va ajunge sa exprime intocmai o realitate
nu numai etnicâ sau lingvistica, ci �i geografidi. Facîndu-�i din aceasta
aspiratie, adevarata sa profesiune de credinta, parlamentarul N. Iorga
s-a identificat apoi cu purtâtorul de drapel al românismului, în mo
mentele de desna d ejde, survenite în toamna anului 1 9 1 6. Cerînd româ
nilor sa reziste pîna la capat. el a demonstrat ca rezistenta nu era numai
obligatorie, ci �i posibila. I nfati�îndu-le tuturor deznàdajduitilor i ma
ginea noii Românii, discursul rostit la 1 4 decembrie 1 9 1 6 s-a constituit
in imnul celor care, reluînd totul de la început, au facut posibile vi-c
toriile din vara anului 1 9 1 7. Numai. a�a s-a aj uns ca la 15 decembrie 1 9 1 7,
atunci cînd a · fast deschisa o noua sesiune parlamentara, atmosfera
creatâ de un asemenea eveniment sa redevina una caracterizata de en
tuziasm !?i încredere, nu de deznadejde, cum se întîmplase cu un an
inainte 65. Prezent in mijlocul celor care-i salutau pe autorii izbinzilor
de la Mara�ti, Mara!?e�ti sau Oituz, N. Iorga era întru totul î ndreptatit
a se considera drept ctitor moral al acestor biruinte, avînd satisfactia
de a vedea ca profetiile rostite de el de la tribuna Camerei erau pe
cale de a deveni realitiiti.
Parlamentul Î!?i indeplinise astfel misiunea. Dealtminteri, la în
ceputul anului 1 9 1 8, Corpurile legiuitoare nu se var mai intruni decit
atunci cind realitâtile politice româneliti var impune consultarea vointei
reprezentantilor natiunii 66. De fiecare data, însa, N. Iorga va fi printre
cei prezenti in incinta Camerei, refuzind sa pâraseasca tara, alaturi de
cei care luasera drumul evacuârii in Rusia 67• Protestînd, bunaoara, îm61
ru

D.A.D., 9 iunie 1917, p. 598.

. ,

N. Iorga, Memorii, vol. 1, p. 205.
Ibidem, p. 246, 268, 296.
67 Cf. Grigore Procopiu, Parlamentul in pribegie (1916-1918). Aminttri, Note
�i Impresii, R. Vîlcea, 1920, p. 35 ; N. Iorga, 0 viatii de om �a cum a· fost,
66

vol. II. p. 245.
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potriva propunerilor avansate de oficialitati le militare germane in cursul
negocierilor purtate in vederea incheierii unei paci separate, el con
chidea câ , ... nu teritoriul, niel capetele de oa men i nu formeazâ o natie,
ci rneritele ce li s-au c reat prin sacrificiile unora !?Î g rija al tora de dem
nitatea !?i onoarea târii. Planul salvârii cîtorva pentru ca Tara sa fie
reprezentatâ rnaterial e o copilârie. Sunt sit ua t ii care nu se pot acce pta ,
orice ar fi" 68. A11adar, indiferent de imprej urâri, con v i ngerea sa era
aceea câ rezistenta pînèf la capèft reprezenta singut·a solutie ce putea
asigura izbinda aspiratiilor nationale. Conditii l e propuse in t imp u l des
fa11urârii preliminariilor de la Buftea nu se puteau cons ti tu i intr-o al
ternativâ negociabilâ, atita vreme dt ton ul 11i continutul lor aveau un
caracter ultimativ. Respingind dintru inceput 11i intru totul tratativele
angajate de œrcurile guvernamentale române!?ti cu oficialitâtile germane,
N. Iorga a redactat, in n u mel e parlarnentar il or, un apel câtre rege in
care sublinia câ , ... pârerea tuturor oamenilor cari au simtul onoar�i
nationale 11i cari sunt imensa majoritate a terii, de acord in aceastâ pri 
vintâ cu intreaga noastrâ armatâ biruitoare, este cà nu se po ate ceda
nimic din pamintul pe care ni l-au transmis strâ mo11ii no!?tri !?i pe care
s-a vaTSat din nou atita singe pentru cel mai legitim ideal" 69• Consec
vent principiilor sale dintotdeauna, subsumate la rîndul l or a s pirati ilo r
nationale, N. Iorga nu putea accepta un comprom i s ca acela propus de
oficialitâtile ocupante germane. Dupa sacrificiile suportate de poporul
rornân in intreg i ntervalul razboiului, era un nonsens ca o tarâ pentru
care unitatea deplina reprezenta cea dintîi conditie a existentei sale sa
negocieze o pace tocmai cu du11manul care-i râpise independenta 11i li
bertatea. Recuzind orice argument al celor care incercau sâ demonstreze
ca pacea separatâ ce se discuta era irnpusa de o conj u n cturâ defavo
rabilâ României, rârnasâ singura in fata u n ui du11man rnult mai puternic,
N. Iorga se arâta convins câ rezistenta, indiferent de imprejurâri, re
prezenta singura a titudi ne ce râspundea sentimentelor nationale. In
rnomentul in care �i- a dat seama ca tratativele initia te nu demult evo
luau, aproape inevitabil, câtre pacea preconizatâ de ocupanti, el
se numâra printre parlamentarii care incercau sa-i demonstreze lu i
Berthelot ca românii au ramas fideli Antantei !?i ca discutiile purtate
ou oficialitâtile germane exprirnau un p un ct de vedere guvernamental
�i nicidecurn vointa târii 70. Aceea!?i atitudine va afi!1a !?i atunei cind
primul rninistru se va prezenta in fata Camerei ceri n d deputatilor pen
tru a-�i expune prograrnul, sâ adopte fatâ de expozeul guvernamental
o atitudine de expectativâ, intrucît, d eclara el, ,altfel, nu s-ar avea
impresia, la Aliati, ca pacea ni-a fost impusâ" 71•
Desfâ11urarea ulterioara a evenirnentelor, mai ales d upa incheierea
pacii separate de la Bucure11ti, a dus la dizolvarea Parlamentului c ar e
68 N. Iorga, MemOTfi, vol. 1, p. 291.
Ibidem, p. 292 ; Arh. St. Bucur1!4ti, Fond Casa Regala, dosar 3/1918, f. 6.
70 Ibtdem, p. 298.
71 Ibtdem, p. 299.
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reprezentase, in toata perioada razboiului, forumul de indrumare a
luptei pentru desavir!?irea ùnita�ii nationale. Convins fiind ca acei care
decretaserâ rezistenta pinèi la capèit nu vor ratifica actul semnat la
7 mai 1 9 1 8, Al. Marghiloman, unul dintre autorii pacii separate, a re
nuntat la ,Parlamentul rezistentei", în favoarea unor Corpuri legiuitoare
dispuse a accepta programul guvernului pe cure îl conducea. Refuzind
sa participe ln ,comedia electorala" organizata de Al. Marghiloman,
N. Iorga va manifesta fata de ,Parlamentul ru�inii nationale", cum va
caracteriza el noul forum legislativ al tarii, o atitudine de reticen�a, ur
marindu-i lucrarile, chinr daca, a!?3 cum singur va recunoa!?te, n-a avut
curiozitatea de a participa la vreuna dintre !?edin�ele acestuia 72.
Perioada la care ne-am referit, adicâ aceea a primului râzboi mon
dial, a reprezentat perioada confruntârilor decisive, încheiate cu do
bindirea independen�ei !?i a unitâ�ii depline a tuturor românilor. La ora
cînd primul Parlament al noii Românii va rnti fica Unirea cea Mare,
fotoliul prezidential al Camerei va fi ocupat de N. Iorga. $i nu intim
plator. Cine altul, rostindu-se în atîtea momente de restri!?te, reu!?ise
sa infâti!?eze o imagine mai adevâratâ a viitoarei Românii ? Activitatea
sa parlamentarâ, desfâ!?uratâ in anii primei conflagratii mondiale, con
jugatâ bineinteles ·cu tot ceea ce a intreprins marele patriot in vederea
i2lbînzii cauzei române!?ti, se constituie, negre!?it, intr-un capital distinct
al luptei sale pentru desâvîr!?irea unitâtii nationale.

L'ACTIVITI!: PARLEMENTAIRE DE NICOLAS IORGA PENDANT
LA PREMitRE GUERRE MONDIALE (1914-1918)

L'auteur s'occupe de l'attitude du grand historien et patriote Nicolas Iorga

a l'égard des problèmes qui firent l'objet des débats de la Chambre des députés

durant la Première :.Guerre Mondiale. En sa qualité de député du district de
Prahova, quand le parlement roumain avait le siège temporel à Jassy (Moldavie),
Nicolas Iorga a été préoccupé de la solution de la question nationale et du parachè
vement de l'unité roumaine. Nicolas Iorga, avec son grand prestige, a joué u n
rôle particulier durant les événements tumultueux d es années 1916-1918, qui
ont conduit, comme pour les autres peuples, à l'achèvement de l'unité roumaine.
A la tribune de la Chambre des députés, Nicolas Iorga a combattu pour la réa
lisation de l'idéal national des Roumains. Gh. 1. Florescu souligne, en même temps,
la place qu'occupa l'action parlementaire dans le cad.;e de l'activité multiple
déployée par Nicolas Iorga pour l'unité de tous les Roumains.

72

N. Iorga, 0 viatii de om, a�a cum a fast, vol. II, p. 303.

ORIENTARI �1 lNFAPTUIRI lN ECONOMIA ROMANIEI
(1922-1928)
l. SAIZU, N. TODIRICI, l. STEPANESCU

Desâvir�irea unificârii statului national român a pus spre rezolvare,
in fata partidelor politice, sarcini complexe, incomparabil mai mari �i
mai importante ca in trecut. Complexitatea lor a sporit �i pdn faptul
cà România tt·âia, pe lîngâ toate consecintele �i prefacerile determinate
de primul râzboi mondial, eomune cu eelelalte state, trei mm; trans

formàri interne, cu rol insemnat in modificarea structurii economice �i

social-politice a târii, care nu s-au pus simultan la niei un alt popor :
consolidarea statului unificat, promulgarea votului unive�al, legiferarea
�i aplicarea reformei agrare t .

In li teratura istoricâ, tratarea problemelor legate de evolutia eco 

nomiei nationale în
tezele �i

1922-1 928

tratatele editate,

cît,

ocupâ un loc aparte, nu atit prin sin

mai

ales,

materiale docum entare de analizâ �i

datoritâ volumului

de indicare a solutiilor,

mare

de

apârute

ca lucrâli de sine stâtâtoare sau râspîndite in diverse publicatii, scrise,
fire�te, de pe pozitia partidului sau grupârii
zentau �i apârau. Se cuvine de subliniat câ
sacratâ împlinirii a

45

de ani de la

orearea

pe care autorii o repre

odatâ

cu expunerea con

Partidului Comunist Roman

s-a produs o cotiturâ radicalâ în interpretarea mmplexâ a trecutului,

în sensul cà s-a fundamentat conceptul de cercetare in domeniul istoriei

�i s-a subliniat neeesitatea prezent.ârii veridiœ a acestuia prin coope
rarea tuturor disciplinelor �tiintelor sociale, fârâ de care nu se poate
î ntelege capacitatea fortelor ce dinamizeazâ societatea 2• ln consecintâ,

nid un fenomen economie, politic, social, �tiintifjc �i cultural nu poate
fi prezentat izolat, de sine stâtâtor, ca o sumâ de programe, legi �i rea

lizàri, ci ca o componentâ a complexului proœs al istoriei patriei .

1 D. Dràghicescu, Ev olutia. ideilor ltberale, Bucur�ti, 1921, p . 3 .
2 Nicolae Cea�escu, Romdnia. p e drumul construirii societ4tii 30cialiBte mul
tilateral dezvoltate, Bucure�ti, Eclitura politicâ, 1008, p. 335-339.
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Acestui nou punct de vedere i-au fost consacrate i n ultimii ani
studii !li lucrâri cure contribuie la cunoa!lterea unor fenomene produse
în cadrul perioadei 1 922-1928 : refundamentarea doctrinelor !li teoriilor
economice 3 ; fixarea trâsâturilor generale al e dezvoltâri i României in
pi"i mul deceniu interbelic r. ; accentuarea cerintei de valorificare supe
rionra, prin industrializare, a bogiitiilor târii 5 ; prezentarea evolutiei
uno1· compartimente ale economiei nationale 6, a contradi ctiilor izvorîte
din apl icarea pol iticii economice 7, a m od i fi carilor determinate pe plan
social -pol itic de stabilizarea relativa a capital ismului �. In studiile �i ar
ti colele l'espective se pun in luminâ laturile pozitive �i negative ale gin
dirii �i practi cii economice burgheze, ca �i faptul câ ea a trebuit sâ se
confrunte cu cea mai inaintatâ irivâtâturâ a tuturor timpurllor - inva
tatura marxist-leninistâ.
Sub raportul evolutiei economice, cunoa�terea veridicA a procesului
i storic revendicâ râspunsul la trei mari probleme : care au fost preocu
parile programatke legate de progresul economiei nationale ? in ce mod
s-au conceput mijl oacele de infâptuire a progresului ? la ce rezultate
s-a ajuns ? .
Cu menirea precisa de a defini câile de dezvolta·re a economiei �i
a fixa mijloacele de infâptuire, de a stabili caracterul !?i profilul pro
ductiei materiale. in genere profilul economie al târii, s-a desfA!?urat
la nivelul partidelor. al reprezentantilor lor, al oamenilor de !?tiinta.
méli cu seamâ al economi!?tilor, o ampla dezbatere. Faptul ca viat;a poli
tic<'\, in comparatie cu situatia antebelidi, s-a diversificat prln aparitia
u nor partide noi cu aspiratii l a hegemonie a obligat pe fiecare in parte
·

1 N. I va n ci u , Doctrina marxistii $Ï teorUle unor economi$ti. burghezt români,
in ..Probleme economlce", an. XX (1967), nr. 7 : Z. Ornea, Tiiriintsmul. Studiu
sociologie. Bucure$tl, Erlitura politica. 1 969.
4 Aron Pet r i e
Triisiituri generale ale dezvoltiirii României in primul deceniu
interbelic,. (I), in . Cumidava " , tom. II, Bra$OV, 19 68 ; (II), in idem, t om . III,
Bra!)ov. 1969.
5 Vezi, î nt re Rltii. N. Ivanciu !>f V. Iota, Concepfia lui 1. N. Angelescu despre
necesitatea 8i mnd.alitatea înfiiptuirii industrializiirii României, in . Probl eme eco
nomice". an. XIX (1966). nr. 1 2 : Mihai To do sia , Teorii burgheze din perioada
interbelicii cu privire la industrializarea României, I a$i 1 967 ; Al. Puiu. Concepfia
,

.

,

,

lui Mititii Constantinescu despre valorificarea intensivi! a resurselor naturale prin
industrializare. in . Probleme economice", an. XXI (1968), nr. 1 0.
R M. Rusenes�u. Situatia agriculturii $Ï mi�ci!rile tiiriinesti din Românfa intre
anii 1922-1928, în . Studii". an. XXI (1968), nr. 5 : L. Bath o r v . Aspecte prfvind
sHuatia i.ndustriei carbonifere din România intre anii 1919-1929, în Anuarul In
stitu t ul ui de istorie n i n Clu.i"� tom. X. 1967 ; V. Axenci uc. Evolutia economie! ro
mâne.� ti in anii 1 9 1 8-1938. in .. Analele Instltutului de studli lstorlce si socia1politice de pe linga c.e. al P.C.R." . an. XII (1966), nr. 6 : i dem, Situatfa economicii
socialii a Românfei în perioada 191 9-1924, fn idem, nr. 4.
7 I. Sal za Contradictii intre partidele burgheze din România tn domeniul
politicii economice (1922-1928), in ,Anuarul Institutului de lstorle $i arheologle
,A. D. Xen opol " . Iasi. tom. VIII, 1971.
s Situatia clasei muncitoare din România 1 9 1 4-1944, sttb redactia lui N. N. Con
sl anli nescu, Bucurel)ti. Editura Politlca, 1 966 : I. Saizu $i M. Rusenescu, Modificiirf
in structura sorial-politicii a Romântei in anii 1922-1928, in Stu di l , an. XXIII,
.

.

..

(1970), nr. 6.

,
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sâ stâruie în enuntarea �i dot:umentarea dt mai clarâ a programului
economie propriu.
Cercetarea structw·ii prederilor de atare gen prezintâ o deosebitâ
importanta, un obiectiv major, înainte de toate pentru faptul câ, in
vederea formulâ.rii uno.r aprecieri realiste asupra loc ul ui œ ocupâ un
partid în structura politicâ a Çârii, trebuie preciza1.â pozitia lui fatâ de
problemele cruciale ale României, Iat[l de dezvolta.t·ea fortelor de pl·o
ductie �i perspecti vele economiei, .fa ta de mijloacele de in.fâptuire a
progresului. Fire�te, ace:;ta este numai Wlll l din aspectele principale
ale problemei. Dintre toate programele organizaÇiilor politice bw·gheze,
cel mai bine definit era al Partidului na�wnal-liberal. Sub raport eco
nomie, programul acestuia prevedea încurajarea dezvoltârii bogâtiilor
tàrii, in primul rînd prin munca, initiativa �i capitalurile române�ti,
prin unificarea legislaÇiei economice, prin întârirea creditului, refacerea
!1i modernizarea mijloacelor de transport, inzestrarea porturilor, spo
rirea energiilor nationale, cre�terea productiei �i apàrarea avuÇiilor
\àrii, prin dezvoltarea învâÇàmîntului profe:;ional potri vit nevoilor cres
dnde ale vietii moderne, prin extinderea învâtânûntului secundar. ln
vâÇâmîntul superior, pe lîngâ caracterul sâu teoretic,
trebuia sâ s e
inspil-e tot mai mult din cerintele vietii practice �i ale tehnicii mo
deme !!.
Programul Partidului Çârânesc prevedea necesitatea încurajârii pro
ducÇiei agricole, ca �i indu:;trializarea produselor ei prin mijlocirea coope
ratiei capitaliste �i punerea bazelor unei industrii sâte�ti conceputâ
in chip rational. Industria trebuia organizatâ cu puterile reale ale târii.
Programul mai cuprindea cerinta de a se aplica ' o politicâ unitarâ, ra
tionalâ în domeniul exploatârii generatorilor de energie în folosul în
tregii societatu. Sprijinul statului era reclamat numai în scopul inten
sificârii productiei ramurilor de industrie cu conditii prielnice de
dezvoltare, indeosebi cele legate de agriculturâ. Era prevâzuta lli intro
ducerea unor mâsuri de încurajare a organizârii, pe baza tehnicii mo
derne, a ,industriilor mijlocii"" lli a meseriilor 10• ln acea perioadâ,
tarânismul considera - cum remarcâ cu temei Z. Ornea - câ trebuia
reechilibratâ politica investitiilor în a�a mod încît grosul capitalului sâ
fie indreptat spre finantarea agriculturii (cooperatiei) �i a industriel
preluarâtoare de produse agricole n. Aspec te pozitive din program (ex
ploatarea generatorilor de epergie in folosul intregii societâÇi) au fost
reliefate lli de contemporani 12• Primatul agriculturii s-a menÇinut �i in

programele d.in anii urmâtori, inclusiv de d upa actul fuziunii cu Partidul
national. Productia principalâ fiind agricultura - se aratâ in programul

din

1926

-

interesele propâ�irii acesteia nu vor fi subordonate

inte-

9 Istoricul Partidului National-Liberal de la 1848 fi pîna astiizi, Bucure�ti,
1923, I>· 232 �i urm. ; Biblioteca Centralâ de . Stat, Fond :;;t. Georges, P.N.L., Pro
grame �i declaratii, 1863-1933, pachet XLV, dosar 4, f. 64-67, 72-75.
10 Partidul Târânesc, Programul �i statutele, Bucure�ti, 1922, p. 13-15.
u z. brnea, op. clt., p. 60.
12 D. Drâghicescu, Partide politice �i cIase soclale, Bu �r �t� 192 2, p. 101.
<: �
_
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reselor unui Industrialism fortat, artificia] 1'3. La congresul P.N.T. din
s-a reafirmat programul economie respectiv, exprimat sintetic
in urmâtoarele prevederi : o politicâ agrarianâ �i o politicâ industrialâ
adecvatâ dezvoltârii ugriculturii �i resurselor naturale, revizuirea tari
fului vamal etc.

mai 1 928

Programul ·economie ·al Partidului poporului recuno�tea marile rol
pe care i ndustria era chematâ sâ-1 joace alàturi de agriculturâ in refa
cerea economicà �i in consoli<:l'i;irea putedi statului. El considera cà in
acest scop era neœs<1râ revi z u i rea completa a legilor, dar cu respectarea
drepturilor ci�tigate, �i acordarea de avantaje în raport direct cu gradul
de industrializare pe care-l realiza fiecare ramurà n.
·

Prevederile programatice ale Partidului na�ionalist-democrat conclus
de N. Iorga aveau in vedere dezvoltarea agiiculturii, încurajarea in
dustriilor care aveau la bazâ mate1iile prime �i produsele agricole d i n
tara, c a �i ridicarea tarifului vamal numai atît c i t trebuie pentru a
incuraja �i proteja industria realâ t.>.
De�i programul economie al P.N.L. era cel mai i naintat din rindul
partidelor politice burgheze, el nu avea în vedere schimbarea carac
terului economiei na�ionale. , Pentru noi - aràta I. G. Duca in · aœst
sens - prin structura ei eco nomicà, România este, desigur, in primul
rind, un stat agricol !1i ea trebuie ,vrind-nevrînd, sà pàstreze aœst ca
racter" 1'6.
Deosebirile dintre programele partidelor au fost amplificate de teo
J'eticienii lor, eviden�iindu-se astfel fundalul i deologie contradictoriu
pe care s-au sustf.�ut teze, unele enuntate încà de la mijlocul secoh.ùui
tr·ecut, de mare însemnâtate pentru definirea formelor !1i con�inutului
gindirii economice din primul deceniu interbelic. Cu acest prilej, forte
pol itiœ �i �tiintifice progresiste �i-au dat contributia la dezvoltarea
con�tiin�ei na�ionale cu privire la interesele economice, la intercondi
tionarea dintre i ndependenta politicà �i cea economicâ, la necesitatea
apàrârii in fat-a presiunilor cap italului stràin.
In aprecierea genezei,
structurii, caracterului �i perspectivelor
economiei, combatantii s-au încadrat in diferite cUI·ente, potrivit inte
reselor pe care le apârau : pe n tru stat industrial sau agrar, pentru pro
tectionism sau liber-schimbism, pentru conservatorism, �ârânism sau
neoliberalism. Legat de aceasta, o semnificape deosebitâ a avut-o �inerea
în anii 1922-1 923, sub egida Institutului Social Român, a unui ciclu
de 1 9 prelegeri publiee 17, cu care prilej, reprezentantii diferitelor partide
�i grupâri politice au expus

opinia lor asupra càilor de

dezvoltare a

tJ Programul li statutele Partidului Nattonal-T4rdnesc, 1926, �lmleul-Silvanlel,
1926, p, 10, 13-15.
14 Programul Partidului Poponllui, s.l., s.a., p. 1-7.
1::; Partidul National, Programul 1t congresul partidulut de la 5 februarie 1928,
Vâlenii de Munte, 1928, p. 48.
16 1 . G. Duca, Partidul National-Liberal, partid industrtal. (0 nou4 legend4) i n

.,Democratia" , an. XV (1927), nr. 4, p. 4--6 .
ti Doctrinele parttdelor politice, Bucure!fti, 1923.
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\.ârii �i a rolului ce-l pot juca partidele. Unii dintre ei au considerat
pe drept cuvint câ dezvoltarea fortelor de productie, ascensiunea eco
nomicà, consolidarea independentei prin punerea in valoare a resurselor
natural e �i de muncâ reprezinta o parte inseparabilâ, teluri fundamen
tale ale luptei pentru existenta �i afirmurea natiunii române. Acestor
cerinle le sint subordonate eforturile de a mobiliza con�tiinta contem
poranilor.
Tez.ele cu privire la caracterul, perspectivele �i evolutiu economiei
nationale, la necesitatea coordonàrii ei, la intensificarea i ndustrializârii
tflri i , la dezvoltarea agriculturii, transpoctului, comertului, finantelor,
la fixarea rolului statului, fortei de munca, a invâtamintului, �tiintei �i
culturii in complexul economie, expuse in mare parte in raport cu sar
cinile fundamentale ale statului român desavir�it, dar degajînd ca tra
saturâ, manifestàri contradictorii in preocupari, au o importantâ deo
sebitâ pentru cunoa�terea perioadei istorice 1 922-1928 . .Pentru a în
telege valoarea tezelor progresiste este suficieu.t sa aràtam câ nu s-au
abstractizat sensurile 1or, câ ele cuprind o puternicâ dozâ de invitare
la solutionarea practicâ a problemelor refacerii �i dezvoltârii economiei
nationale. Intelegerea valorii lor progresiste nu se poate face fârâ a
se lua in consideratie faptul ca, in perioada în care au fost apârate,
gindirea economicâ �i socialâ burghezâ a fost conturatâ in cîteva cu
rente de orientâri politice diferite, cele mai importante fiind gindires,
conservatoare în llchidare, târânistâ, liberalâ �i neoliberalâ, cu nuante
avansate, chemate sâ se confrunte cu ideologia marxistâ aflatâ în plina
ru;censiune.
Care este conpnutul tezelor sustinute ? Cea dintîi se refera la faptul
câ fârâ independentâ economicâ, neatirnarea politicâ devine iluzorie,
câ România nu se putea consolida politice�te fârâ a prospera sub raport
economie. Ea constituia punctul de sprijin a l întregului sistem de gin
dire economicâ progresistâ, �i aœru;ta pentru considerentul esential câ,
acaparind economia, capitalul strâin pregâtea inevitabil aservirea po
l i ticâ. A doua tezâ se refera la faptul ca promDvar·ea unor relatii eco
nomice internationale echitabile, ca !ii consolidarea independentei eco

nomice,
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voltate din punct de vedere economie, se refera la neœsitatea creârii
unei i ndustrii proprii spre a putea face fatâ concurentei. A patra tezâ
pune

in

evidentâ

imperioasa nevoie

a

sporirii

rolului i nterventionist

al statului !ii al cre�terii contributiei !itiintei în procesul de productie.
Se avea in vedere faptul ca asigurarea progresului economie !iÏ CÎ!iti-
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garea unui loc de

frunte in demarajul economie al statelor nu putea

fi lâsatâ la bunul plac al ini�iativei particulare.

Dezbaterile programatice, teoretice l?Ï ideologice s-au desfiil?urat
sub regimul contradic�iilor intre clase l?i a divergentelor din sînul cercu
rilor conducâtoare. ln timpul confruntârii s-a creat o literaturâ bogatâ
l?Î variatâ izvorîtâ d i n necesitâtile refaœrii �i dezvoltârii economiei na
tionale. In disputa doctrinarâ, sus�inutâ mai cu seamâ de V. N. Mad
gearu, I. N. Angelescu, Vintila Bratianu, M. Manoilescu, I. G. Duca l?i
altii, s-a cautat sa se jaloneze, diferit însâ de la .o doctrinâ la alta,
câile . de dezvoltare a economiei nationale. Este semnificativ faptul câ
în aœasta dezbatere s-u adincit opozi�ia dintre ideologia marxistâ �i
ideologia burghezà. In interesul ,perfec�ionârii" societaW capitaliste,
economil?ti l?i sociologi burghezi au câutat sâ cunoascâ ideologia prole
tariatului, cu oare trebuia sâ se confrunte pe plan teoretic in definirea
unor fenomene esentiale ale societâtH. Pozitia l or fatâ de marxisrn
a fost diferitâ : unii l-au studiat pentru a-1 denigra, altii pentru a�l
folosi in interesul burgheziei. Cei mai reprezentativi exponenti din a
doua categorie au fost �t. Zeletin �i M. Manoilescu, care au preluat
unele teze l?i teorii marxiste �i le-au transformat din arme teoretice
ale clasei muncitoare în instrumente de apârare a purgheziei lR. Situati
pe diferite trepte ale ierarhiei sociale �i politice, ideologi ai burgheziei,
del?i s-au folosit de marxism, nu au aj uns la acela�i rezu ltat în apre
cierea trecutului,

prezentului �i viitorului economie �i social-politic al

Româ/niei. Astfel , în vreme ce V. Madgea/ru considera România ca o

iarâ cu o structura specifie agrarâ, in care rolul precumpânitor trebuia
sâ-1 joaœ târânimea 111, �t. Zeletin absolutizeazâ caracterul capitalist al
României.

Astfel, in vreme ce V.

Madgearu

considera România

ca

o

au afirmat idei care se apropie de ideologia ma.rxistâ : rolul primordial
al factorului economie, explicatia cauzalâ a opozi�iei in societate, nece-:
sitatea istoricâ a · capitalismului in România �i caracterul lui trecâtor.
Mai mult, unii autori, ca de exemplu, N. Iorga 2 1, au declarat cà
P.N.L. nu putea intîmpina o rezisten� serioasa decit din pa.rtea opo
zitiei revolutionare. $1. Zeletin aratase, de asemenea, câ dictature po
liticâ a burgheziei putea fi primejduitâ cu adevâr.Pt numai de proletariat,
pe care insa il considera in faza de germene 22, de�i tot el, dupa oum

am vâzut mai sus, absolutizase caracterul capitalist al României. Pozitia

diferitâ a economi�tilor fat;â de

problemele

dezvoltârii

economiei

na

tionale a produs ingrijorare in unele cercuri. ,In loc ca economi�tii din
toate partidele politiœ sâ formeze
lB

1928,
p.

un front comun

in dezvoltarea eco-

N. Ivanciu, op. cit., p. 33.

19 Virgil Madgearu, Ora,ul economie, în ,lndependenta economlcii", nr. 1-2/

p. 79.
1lJ $t. Zeletin, Burghezia rom4nii. Originea '' rolul ei istoric, Bucur�tl, 1925,

52 �Ji 251.
21 ,Socialismul" din 9 �Ji 12 martle 1924.
22
l;)t. Zeletin, op. cit., p. 166.
•
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nonùcà �i financiarà a tàrii sau in apârarea ei de presiwille din afarâ
seria unul din contemporani
în mâsurile luate de ei au Lucrat
cu totul disparat11 2:.1. De�i sub aspect teoretic ace�ti autori aveau drep
tate, in practicâ, un asemenea f,ront comun, unie, nu se putea reaLiza
din cauza deosebirilor de interese intre partide, reliefate nu numai în
progrnmele lor, dar �i de teore ticienii angajati in luptâ.
-

-

ln timpul confruntàrii, in temeiul unei documenta�ii foarte variate,
s-a imbogà�it con�inutul politicii economiœ a claselor dominante, din
du-i noi directii �i noi intensitâ�i. Gindicea economicâ, ca fonnà a
con!itiintei sociale, a devenit mai activa, fiind un instrument de luptâ,
care a actionat asupra dezvoltàrii social-economice a României. Ea a
dus mai departe ideea necesitâtii gospodâririi chibzuite a avupei na
tionale !ii a valorificârii intensive, superioare, pe calea industrializàrii.
La nivelul ei s-au manüestat unele tràsâturi demne de remarcat, care,
prin valoarea lor �tiintificâ, nu !ii-au pierdut actualitatea.

ln cadnll confruntârilor de cla.sâ, singw-a orientare ideologicâ, ex
primînd cu oonsecvenf.â interesele mase lor populace, a fost invâtâtura
marX!ist-leninistâ, oare a dat o dezlegare problemelor dezvoltàrii, con
form cerintelor obiective ale istoriei. ln consecintfl, au fost puse in
largâ circulatie teze potrivit cârora proprietatea privatâ asupra mij
loacelor de producpe se aflâ la baza relatiilor capitaliste, industriali
zarea condi�ioneazâ progresul economie �i social al târii, problema
agŒ"arà nu se poate rezolva altfel decît in favoarea târinimii, râstur
nar/ea capitalismului �i victoria socialismului au un caracter inevitabil.
Partidul Comunist Român, de!ii nu s-a angajat din cauza ilegalizârii
sale in 1 924 în disputa care frâmînta gîndirea eoonomi câ postbelicâ,
s-a pronunlat, bazat pe cun�terea �i intelegerea istoriei, a conditiilor
!?i particularitàplor economie!, cu toatâ competenta asupra problemelor
puse în dezbatere. Prin documente, manifeste, presâ s-a întreprins o
operâ de analizâ !ii criticâ �tiintificâ a societàtii capitaliste, s-au dez
vâluit cauzele care frinau progresuJ. economdc, social !ii politic, sub
liniindu se cA aeestea puteau fi înlâturate numai prin râsturnarea cla
selor dominante de la putere de câtre proletariat in strinsâ aliantfl cu
celelalte pâturi sociale muncitoare, in primul ]jn.d cu tarâ.nimea. Ade
sea, punctul de vedere al comuni�tilor a fost expus prin organizatiile
legale �i ilegale.
-

Cit privelite mijloacele de înfâptuire a progresului se cuvine de
subliniat câ în perioada 1 922-1928 s-a intensi ficat opozitia dintre
,porti deschise" !ii ,prin noi in�ine". Mai mult ca in oricare alt domeniu
al gîndirii economice, prezentarea solutiilor de înfâptuire a progresului
pune in lurnniâ aspectele pozitive de cele negative. Pozitia diferitâ a
burgheziei in procesul economie, reflectatA, între altele, în programele

la œre ne-am :referit, a determinat oa �i in problema mijloaœlor de

valorificare a bogâtïïlor târii sâ se manifeste ooncep�ii deosebite. Po23 Thoma GUcA, Polttica economic4 fi financtar4 a Rom4niei, Industrta na�io
nalci $i tarifele vamale, Bucur�tl, 1926, p. 4.
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lemica doctrinara, la baza careia statea, sub raport economie, insufi
cienta capitalurilor interne pentru înfaptuirea acestuia proces !?i interesl'
divergente, a càpatat o intensitate- deosebitâ între P.N.L. !?i partidele
national !?i taranesc. Pentru satisfacerea cerintelor de capital nu erau
decît doua solutii : una, de moment, de participare neconditionata a
capitalului strain, ram.asà î n istorie sub denumirea de ,porti deschise" ;
alta, de dura ta, cunoscuta sub firma ,prin noi înf?ine", de acceptare a
finantei internationale · în cadrul unei colaborari limitate i n care rolul
pri ncipal sa-1 detina fortele !?i capacitatile interne. I ntre avantajul de
a avea capital imediat, însa strain, !?i necesitatea obiectiva !?i vitala a
consolidarii factorilor nationali, a fortelor interne, eru de preferat a
doua solutie, f?Ï ace-asta pentru faptul bine subliniat !?i in trecut, cü
sîntem o tara destul de bogata ,pentru ca sii ne putem în timp cre'l
un capital mobiliar suficient nevoilor noastre ; nu atît de bogatèi ca sli
ne permitem sacrificarea bunurilor ce avem cèitre strèiini, numai pentru
a pune capèit mai repede un:ei situatiuni grele" 1 " .

Interesul de a fortifica factorii i n terni ave<.� importunta cu mult
mai mare pentru economia nationala decît ,avantajut' de a detine
imediat !?i din bel!?ug capital, însa de provenientü strainà. Fire!?te, c:re!?
terea capitalului national, sustinuta cu precadere de marea burgh�zie
grupatâ îndosebi în P.N.L., ridica problema rezistentei sale fata de
finanta internationalâ, chestiune ce nu se putea solutiona decît încu
rajînd dt mai mult propriile · .initiative �i accentuînd interventionismul
de stat în materie economdca.
Prima solutie avea ca element dominant ,deschiderea portilor" î n
fata capitalului strâin. Partidele de opo_z_itie, îndeosebi conservator,
national !?i tàranesc, înainte �i dupa fuziune 2;;, i!?i . motivau atitudinea
pe lipsa accentuatà pe capitali.lri pentru o perioadà tipic de refacere !?i
imposibilitatea gasirii acestuia în · conditiile deni. te pe piata interna. De!?i
asemenea aprecieri aveau o bazà. realà, atitudinea lor opozitionista fatà
de formula ,prin noi î n�ine" nu era . determina ta num.a i de acest con
siderent, ci !?i de lupta politica dintre ele, de interesul de a ràsturna pe
liberali de la guvern �?i a instaw·a la conducerea tarii proprii lor repre
zentanti. I n consecintà, ._ aceste partide au càutat sà speculeze punctul
din programul economie al P.N.L. cu care nici . capitalul stràin nu era
de acord ; ele s-au întrecut în a CÎ!?tiga încrederea !?i bunavointa finantei
de peste ho tare. Politica ,portïlor deschise", de combatere a un or ma·

21
Al. To pl iceanu , Booatiile
an. XV (1927), nr. 7-8, p. 89.

Romdniei �i capitalul str4in, in

,

Democratia " ,

2:; D. Drâghicescu, Partide . politice �i clase sociale .. ., p. 62 ; Partidul Târines c
Programul �i statutele . . , p. 18 ; Programul �i statutele Partidului National-T4r4nesc,
1926 . , p. 18-19 ; V. N. Madgearu, Bazele nouei politici economice, Bucure�ti, 1 929,
p. 59 ; Idem, Turtucaia economic4, Bucure�ti, 1 928, p. 97 ; L egea minelor cu ex
punere de motive, Bucure�ti, 1924, p. 415 ; Gr. L. Trancu-Ia�i Colaborarea capi
talului str4in, Bucure�ti, 1923, p. 21-24 ; Contributii la istoria capitalului str4tn
in Romdnia de la sfîr�itul primului rdzboi mondial pînil la ie�irea din criza eco
nomicd d!n 1929-1933, Bucure�ti, . Editura Academiei, 1 960, p. 37 ; N. N. Con
stantinescu, V. Alexenciuc, Capitalismul monopoltst în Romrinia, Bucure�tl, Editura
,

.

. .

politicd, 1962, p. 218-219.
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sur;i cai·e, · cu toate limite le de clasâ, aveau drept scop întârirea facto
rilor i n tern i, dezva luie dt de putin erau legate partidele care o sus
tineau de interesele apàrârii i ndependentei economice �i pulitice a târii,
cît de slab era reprezentat s piri tu l de promovare a fortelor nationale,
in Iine� cît de scàzut e1·a n ivel ul vietii lor politice.
Pèntru capitalul strâin s-au pronuntat, e drept diferit, �i alte partide,

care· · nu vedeau redl'esarea ' economicà a · României în conditiile insufi
cieri.tei capitalului intern, · dedt în colabora:rea cu a ce s ta , nelimitata însà.

Astfe l , Partidul poporului 26 a prevâzut în program neœsitatea spriji
nirii colaboràrii in toate ramurile economice a. muncii nationale cu
capitalul sti·âin, mai cu seamâ pentru fapttil câ restabiUrea valutei se
pt.itea obtine printr-o politicâ economica · de buna întelegere cu strâinâ
tatea. Partidul lui N. Iorga avea o ;:ttitudine cev a mai nuantatâ. Recu.:..
noscînd insemnâtatea deosebitâ a bogâtiilor subsolului pentru dezvoltarea
economicâ a Româriiei, aces ta a cerut sâ se creeze · o cit mai strlnsâ
legâturà intre politica e'xtei:nâ a târii �i politica sa econolnicâ. Partizan
al intârkii prieteniei cu marii aliati, îndeosebi cu Franta, N. Iorga a
recomandat sâ se deschidâ portile concursului economie bnest �i activ
dat de adevàratli prieteni �i sa se închidâ acelor natiuni care mani
festau tendinta de acaparare sau dorintâ de tutelâ 27 •
Cît prive�te a doua solutie, trebuie subiiniat din capul locului câ
analiza continutului �i consecintelor forrnulei ,prin noi în�ine" relie

feazà tot mai mul't necesitatea de a se renunta în literatura de specia
l itate la formulâri simpliste, · faèile, in care aceasta este prezentatâ ca
6 formu l a · demagogicâ, lipsità de continut concret �i intentie de rêali
zare: In ' conditiile cînd potentialul economie al târii a spoi'it, marea
btirghezie nu putea privi lini�titâ cum pr of it uri uria!7e treceau gr a n i t a
intrind în · posesia trusturilor strâine. Pr i n reactie •la acest fapt, s-a
sustinut ne-cesitatea de a · conduce èît mai eficace lupta economicâ în
folos.ul capitahilui na�ional, de acœptare ·a .colaboràrii cu capitalul
str·ain, dai· î'n ' interesul economièi r,omâne�ti. Atitudinea marii bmghezii

oglinditâ în lozinca ,prin . noi În!iiiJ.e" semnificâ - dupa cum sublinia

pe' drept cuvînt ,Socialismul" - ,o rezistentâ - putem zice disperatâ
eo:f1tra capitalului din afarâ. Din aceastâ cauzà s-a nâscut un a,devâTat
-

râzboi economie între ele, râzboi càrruia îi datoràm în . oarecare parte
l'ji · deprecierea leului14 2R Analiza documentelor prima'l"e �i a literaturii
•

.

consacrate politicii ,prin noi în!iine" aratâ cà· aceasta a fost înteleasâ
în doua variante. Prima, de duratâ, de înfâptuirea progresului numai
prin mijloaœ proprii; pe mâsura acumulàrii capitahllui intern, cu ex·

2G Arh. l;)t. Bucure:;; ti, Fond M.A.I., dosar 107/1926, f. 4 ; ,Societatea de mine",
Cluj, 2� aprilie 1926, p. 326 ; ,Argus", 3 aprilie 1926 � C. Argetoianu, Insemnèiri
polittce, Buci.Jre:;;t i, 1924, p. 19, 29 ; Uzurparea de la 4 iunie 1927 în lumina discursu
rilor $i declarafiunilor d-lui general Al. Averescu, s.l., s.a., p. 120.
27 Partidul National,
Programul �i congresul partidului..., p. 49 ; N. Iorga,
La situation politique de la Roumanie d'après sa Constitution, in ,L'Année poli
tique françaiSe et étrangère" , an. II, (1926}, fasc. 1, ·p. 43-44.
28 ,Sociallsmul" din 29 octombrie 1922.

244

1. SA1ZU, N. TODlR1C1, 1. STEPANESCV

cluderea totalâ a celui strâin. In acest spu·it s-a subliniat 29 necesitatea
valorificârii avutiilor naponale, fie direct de câtre stat, fie prin ter�
participatii, însâ numai cu capital national, intrucît accepta.rea finan�i
strâine chiar în proportie de 40%, crea, in conditiile insuficientei
uelei interne, primejdia absorbirii capitalW.ui national. Aceastâ variantâ,
cu caracter exclusivist, trebuie consideratâ nu numai ca o conceppe
diametral opusâ politicii ,.portHor deschise", ci �i ca o expresie a scopu
lui ,.final'' urmârit de naponalismul economie burghez. A doua variantâ,
care, dupa pârerea noastrâ, trebuie înteleasâ teoretic �i practic ca o
formula de compromis, intermediarâ între cele douâ extreme - de
acceptare neconditionatâ a capitaiului strâin �i de excludere a lui ta
tala - a polarizat în gindirea eœnomicâ mwt mai multe �i mai valoroase
cadre politice �i �tiintifice. Legat de pozitia intermediarâ a acestei
solutii s-a relevat 30 caracterul dâunâtor atit al principiului prohibirii
absolute a participârii finantei internationale in activitatea economicâ,
cît �i a libertâtii nemâr,ginite �i fârâ control a penetrapei ei . ,.Prin
noi in�ine" , in a doua variantâ, era expresia intereselor marii burghezii,
grupatâ indeosebi în jurul P.N.L., preocupatâ în a conduce cît mai
eficaoe politica eoonomica in folosul capitalului national, de a-�i întâri
pozitiile în prooesul realizârii bunurilor materiale �i spirituale, de a
stabili în favoarea sa câile �i mijloacele de valorüicare a bogâtiilor tarii.
Perioada 1 922-1 928 a fost tipicâ genului de guvernare a marii
burghezii, fapt care a dus la întârirea dominatiei economice �i, implicit,
poHtice a P.N.L. Dupâ cum se �tie, guvernarea liberalâ, nu insâ �i do
minatia sa in perioada 1 922-1928, a fost intreruptâ de la sfirllitul
lui martie 1 926 pînâ la î nceputul lui iunie 1927 de un cabinet al Parti
dului poporului subordonat însâ in mare mâsurâ intereselor liberale.
StrâdaniHe depuse în spiritul conceptiei ,.prin noi ÎI�ine" au avut unele
urmâri pozitive pentru România, determinînd, int.re altele, dezvoltarea
industriei nationail.e �i reducerea intr-o anumitâ mâsura a dominatiei
capitalului strâin. In perioada respectivâ, capitalul national a dat do
vadâ de capacitate de ex,pansiune in cadrul propriei economii, la nivelul
tuturor ramurilor. Dezvoltarea fortelor de productie a impulsionat ca
pitalismul, fapt ilustrat îndeosebi in avintul luat de industrie, în care
scop œrcurile guvernante au urcat tarifele protectioniste, au acordat
credite mari �i au conrtribuit la mentinerea la nivel ridicat a preWrilor.
Intr-adevâr, gratie actului istoric de la 1 deœmbrie 1 918, conjuncturii
favorabile �i politicii economice protectioniste care culmineazâ cu lo
zinœ ,prin noi î�ine" activitatea industrialâ a primit un puternic
avint. Reforma agrarâ dâduse �i ea un impuls acestui proœs, întrucît
f�tii mari proprietari au putut plasa ,.bonurile de expropriere" în in
dustrie. Avintul luat de acest sector s-a reflectat în marile investiW
fâcute, în ore�terea nivelului înzestrârii tehnice a intreprinderilor etc.
·

29 Mihail M. D. Vitanescu, Lipsurile noastre finandare. Crtza de numerar.
Studiu CTittc, Bucure�ti, 1924, p. 91.
ao Constantin D. Bu,ilâ, Necesttatea li rolul unet politici industriale, Bucu
re�tl, '1931, p. 7.
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Impulsul a. !ost cu atit mai mare cu dt, pentru infiintarea de noi
intreprlnderi, statul a acordat o serie de noi avantaje.
In perioada la care ne referim - fazâ de refacere, consolidare !;ii
dezvoltare a economiei nationale - s-a manifestat o puternicâ tendintâ
pentru investitii de exploatare in aproape toate ramurile l?i aceasta
datorita cerlntei fundamentale, obiective de a intâri prin industrializare
unificarea statului. Multe capitaluri plasate anterior in alte sfere eco
nomiœ (comert, agriculturâ etc.) s-au indreptat mai cu seama 'intre anii
1919 �i 1 925
etapâ tipic de inflatie - spre industrie, atrase de per
specliva realizârii unor profituri ridicate. De!;ii unii din autori ·au carac
terizat acest interval ca marcind o ,tendinta ferma de industrializare" 31,
ca ,o verltabila refundamenta·re industrialâ" 32, sectorul industrial in
ansamblul lui s-a dezvoltat relativ organic dupa 1 925. ,Oprirea" infla
tiei in 1 925, in spiritul legislatiei industriale elaborate fn anul pre
cedent (legea rninelor, legea privitoare la comercializarea �i controlul
intreprlnJCierHor economice ale statului, legea energiei �� a!tele) a dat
o mai mare stabilitate vietii economice. Dacâ in prima etapâ, din cauza
instabilitâtii valutarre, prooesul de productie a primit mijloace bânef;iti
subordonate unui cronic proces de inflatïe, 'in cea de a doua, dezvoltarea
i ndustriala a fost puternic stinjenita de criza de credite.
Crel?terea capitaluriJor in industrie a fost realmente sprijinitâ de
bànci . Concentrarea capitalului bancar �i caracterul monopolist pe care
l-au câpâtat marile banci, in pri mul rlnd Banca Româneasca, B.N.R..
Banca Marmorosch, Blanc & Co. Banca de Credit Român, marile bânci
române�ti din Transilvania, au determinat schimbarea raportului dintre
acestea !;ii industrie. Ore�terea mijloacelor financlare a dat bândlor posi
bilitatea sa satisfaca tntreprinderile industriale mari pe masura concen
trarii productiei !;ii a sporirii dimensiunilor activitàtii lor 33. La aceasta
avea sâ contribuie !Ji infiintarea in 1923 a Societâtii Nationale de Credit
Industrlal, care �i-a 'indreptat sprdjinul inainte de toate spre marea in
dustrie M. Sectorul industrlal detinea o cota covi�itoare in totalul œpi
talului. ponderea cea n1ai importantâ revenind industriei grele. Tendinta
respectivâ caracteriza sensul mil?Cârii de pe piata capitalurilor, expli
cabilâ prin faotul ca unul din prindnalele rezultate ale desavi�irii
!rtatului a constat în aceia ca, 'in afa-râ de industria mecano-metalurgicâ
(metalu.rgia prrelucrâltoare), :ramrurii la care ne referim i s-au adâugat si
douâ puternice centre siderurgice : Grupul Hunedoara (încorporînd Uzi
nele de fier ale statului din Hunedoara. Gâvojdia. Cugir �i Calan) �i
Grupul Re�i1;a (format din Uzinele de fier Re�ït:a, Anina �i Nadrag). In
intervalul 1 924-1927 s-au infiintat, cu ,,ajutorul" capitalului strain
marile unitâti : ,Titan-Nadrag-Oalan" (in 1 924. prin fuziunea a trei
�>ocietâti metalurgice), ,Uzinele Co�a Micâ-Cugir" (1925), I.A.R. (1925),
-

3t Ioan Longhln, Marile bclncl comerctale rom4ne�tt ln epoca de dupe! rclzbot
p. 41.
M N. P. Arcadlan, lndustrfalizarea Rom4nfei, Ed. a II-a, Bucure�tf. 1936, p. 167.
39 Vezl N. N. Constantinescu, V. Axencluc, op. cft., p. 21-25.
M lndustrfa
mecano-metalurgtccl. Date '' observatiuni, Curierul judlclar,
1928, p. 61.

(1920-1929), Bucure'$tl, 1931,
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,S.l\.R. N. Malaxa, l<\1brica de l ocomotive" ( 1 928, prin trahsformareu i n
societate :monima a ,Fabricii române�ti de ma�ini, uteliere de · reparut
locomotive �i vagoane Ing. N. Malaxa & Co.", infiintata in 1 922) . · · Crea
rea unor asemenea mari uni tati a determinat spodrea pondeTH ·: indus
triei metalurgice in ansamblul industrieL

Pînâ in 1 927, capitalul i nvestit a fast repartizat în pl'oportiilè · cele
mni ridicate în industria miniera, apoi metalurgidi, textilâ, alimentarâ,
lemn, hîrtie 1;>i arte grafice, chimka 1;>i materiale de constructie li. · Odatâ
cu anul 1 928 capitalurile s-au doeplasat Ul?or de la i ndustria minieTa
spre metalurgie, electrotehnica, extl.'actie, alimentarâ, chimicâ, material e
de constructii, textilâ � i pielarie. Dupa cum s-a observat 36 , capitalurile
d estinate investitiilDT au preferat in sectoarele industrial l?I oancar uni
tatile existente in locul celor nou create, pe cînd in sectortil eomercial
situatia a fast inversa. Aceasta se explicâ prin faptul di· d'èprederea
crescîndâ a valorii leului determina o sporire fidi va a capitalurilor
necesare intreprinderilor 1;>i o nesiguranta a val orilor · i n procesu1 refa
cerii economice.

Fârâ a face prea multe investitii noi capitalul strâin a · tins, in
conditiile cre�terii volumului capitalului national, sa-�i apere pozitiile
CÎl?tigatc. El s-a i nteresat numai de acele ramuri economiœ care asi
gurau mari p1·ofituti 37• Penetratia capitalului strâin s-a t-ealizat mai mult
pe ·calea pa.rtidpatiilor l?i finantàrilor, decît prin investitii directe. Fap
tul de a î n trebuinta un capital mie l?i de a mobiliza prin intennediul
bâncilor 0 mare m a sa de m i j loace bâne�ti interne i-a î ngâduit sa con�
·
troleze un numar ma�·e de întreprinderi sau ramuri i ndustriale.
'

Structura fondurilor ne aratâ di, in România, capitalul întreprin
derilor industriale dobîndit prin credite depa�ea simtitor capitalul pro
priu, fapt cure rezultâ cu prisosinta d i n insâ�i raportul di ntre capitalul
strâin investit în industria national â l?i finanta autohtona. · Pe cînd în
unele intreprinderi cu capital englez, de pilda, creditele nu reprezintâ
o cota de 1 0-1 2% din totalul capitalului în lucru, in mai multe între
prinderi industriale cu capital national, creditul u ti l i zat depa�ea capi
talul propriu, atingînd u neori 70-75% din totalul pasivului 38. Faptul
aveu o dublâ consecintâ : pe de o parte, cre�terea cheltuielilor de pro
ductie, întrucît dobinda pentru creditele industriale era mai mare d ecit
dividendele datorate •Capi·taluJui investit În acti uni, iar, pe de alta parte,
o dependenta prea accentuata a capitalului �i adeseod o rel)tmtare . la
independenta fata d e creditorii atotputernici.
·

·

.

Datoritâ intensificarii procesului de concentrare a capitalului l?i a
crel?terii numarului !?i rolului marilor întreprindeli s-a accentuat ,mono

polizarea ,unor ramuri il)dustriale. Prin însâ�i faptul ca �ndustriile care.,�i
35 Roman E.
Moldovan, Formarea �i mi�carea eapitalurilor în Româ.nia în
perioada 1925-1938, Bucure�ti, 1 9 40, p. 70-71.
:J6 Enciclopedia Rom4niei, vol. IV, p . 913-9H.
37 N. N. Constantinescu, V. Axenciuc, op. cit., p. 220-225.
38 Ion Raducanu, Stabilizarea monetarèi fi c!teva probleme în .Zegaturii cu ea,
Bucure�ti, 1928, p. 85.
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puteau procura fonduri pentru productie emu pu�ine se crea un fel de
monopol a l productiei 11i al desfacerii. I n timp ce în rîndul unor cate
gorii de întreprindeti falimentele luaserâ proportii , mar�le întreprinderi,
mai ales metalurgice, se apropiau tot mai mult de fm·mele monopoliste
de exploatar� 11i vîrizare, fârâ a face un efort pentru ieftinirea pretului
de eost al produselor. Organizatii monopoliste s-au dezvoltat în citeva
ramuri industriale : metalurgie, hîrti�, zahar, ciment, sticlâ, cu centre
de desfacere. La noi s-a practicat 11i forma întelegerilor de s cUI·tâ d u 
rata între întreprinderi cli n diferite ramul"i de productie pentru fixarea

condi�iilor de vînzare, acordarea de credite etc. 5!1. 'fanl agrarâ, cu o
accentuatâ penurie de capital , România nu a putut. face export de ca
pi tal, ci, dimpotrivâ, a constituit un teren prielnic pentru patunderea
capitalului sti·âi n în eeonomia sa.

De!1i capitalul national s-a dovedit insuficient pentru acoperirea
necesamlui in industrie, iar penetratia celui sb·âin a fost limitatâ �i con
d i tionatâ pri n lege, totu�i toate sectom·ele industriei mari au înrègistrat
cre�teri însemnate sub raportul numarului de întreprinderi, for�a mo
trice, persona], valoarea combustibilului, materiilor prime �i productiei40.
Transformate în valori rel ative, cifrele ne arata ca în 1928 fatâ de 1 922,
numârul î ntreprinderilor a sporit cu 35% forta motrice cu 250/o, per
sonalul cu 260/o, valoarea combustibilului cu 370/o, a materiilor prime
cu 128% �i a productiei cu 1460/o. Punctul maximum al fiecarei cate
gorii oscileazâ in cadrul perioadei . Astfel , la persona!, el se afla in
1 924, la numi'irul i n treprinderilor �i valoarea eombustibilului în 1 927,
iar la forta motrice, valoarea materiilor prime �i a productiei in ultimul
an al perioadei. Progresele si mtitoare ale industriei se vadesc în faptul
câ i n timp ce numat"Ul intreprinderilor mari din ramura transformatoare
a crescut cu numai 30fo in 1 928 fata de 1924, volumul foziei motrice
întrebuintate pe întreaga i ndustrie transformatoare a sporit cu 210/o,
ceea ce pune îh evidenta acœntuarea gradului de utila/re tehnica a lor.
Repartizata pe cap de mundtor, fort-a motrice exprimata i n H.P. a
crescut de la 1,8 în 1 924 la 2,6 in 1 928 H, prin urm are, o noua dovadâ
asupra pâtrunderii tehnicii in industrie. Cifrele de mai sus demonstreaza
câ industria, în genere economia, nu s-a artifidalizat, cum au câutat
sâ sustinâ unii din .contemporani 42, in jurul deprecierii monetare, ci
s-a dezvoltat, eorespunzînd ,unor nevoi capitale, propa�irii economice
�i ·existentei nationale" 4�. Cu toate greuti'itile existente, industria a fast
pusâ în si tuatia de a produce diversificat !?i cit mai mult ; in princi
palele ramuti ale i ndustriei extractive �i de transformare nivelul ante
belic a fast nu numai atins în

1924,

dar se manifesta chiar o puternica

30 Victor Slâvescu, Problema coalitiunilor industriale. Cartele �i trusturi, Bucu
re�ti, 1927, p. 30.
40 Aspecte ale economiei române�ti, Bucure�;�ti, 1939, p. 286 ; Florin Em. Ma
noliiJ, Politica preturilor în economia româneascci, Bucure�;�ti, 1939, p. 31.
H Calculat dupa Anuarul statistic al României 1925, p. 155 ; Idem 1929, p. 1 87.
42 V. V. Protopopescu, Intreprinderile românefti de credit sub influenta con
juncturii 1 9 1 9-1932, Bucure�;�ti, 1936, p. 36.
4:1 Stavri C. Cunescu, Mina de lucru în pToductia national4, Bucure�ti, 1926, p. 4.
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tendinta de cre!?terea product iei , corespunzind refacerii !?i pro cesu lu i
de i ntegrare a tarii in œdrul fenomenului postbelic de indu strializare
a statelor a.J?a-zise tinere sub un asemenea raport «. Punctul maximum
de prosperitate a industrie i române�ti se pl aseazâ pentru perioada
1 922-1928 in 1 927, dupa œre productia de s cre!?te .
Ca !?i mai inainte , i ndustria s-a dezvoltat i negal sub aspectul re
partitiei teritoriale !?Î a pon deri i intre mmuri . As tfel , forta motrice ex
pri ma ta in H.P. avea cele mai mari cote i n Banat !?i Transilvania, unde
revenea in medie cite 2,5 H.P. de fiecare lucrâtor, sau 3,7 H.P. in me
talurgi e, 0,7 in electrotehnicâ, 1 , 9 in industria lemnulu i , 8,4 in chi mie,
3,8 i n ramura alimentera, 0,8 in texti,le, 1 , 1 in pielâde, 2,1 in materi ale
de constrUJCtie, 1 , 1 in ceramica, 0,4 in sticlârie !?i 1 , 6 in ram um hirtie
si a rte grafice 45• De asem e nea , in com p ar atie cu si tuati a din intre ag a
tara, numarul intreprinderilor �i volumu l ca pitalul u i inregi s trase valori
mai mari 46.
Industria, cum s-a demonstrat !?Î i n acel timp "7, nu putea produce
dedt cu un pr et ridicat, iar des facer e a marfurilor se rea li z a in cea ma i
m are parte pe piata i n terna, protejarta i n tr-u n înalt grad la unele ramuri
dE> con curen ta stràina. Este de la sine inteles ca in asemenea conditii ,
mnsele populare au fost pri me le care a u avut de suferit d e pe unna
acestei situatii. I n dustri a nu a avut i ns a cap acitat1!b de a s ati s f a ce piata
i n tern a decit in proportii care au reprezentat 480fo in 1 922, 39,60fo in
1 924, 43, 10fo in 1927 !?Î 6 50/o in 1 929 48. Dupa unele surse ex terne49,
productia pe cap de locuitor in 1 928, c;c}leul ata la pretul ncelu i an , re
prezenta 63 de mard, consum atia 79 de marci, deci un deficit de 1 6
marc!. Nein doi os , ca in aces te cifre sint cupri ns e !? Î produse de alt gen
decit cel i ndustri al . Ore!?terea posibilWitllor de acope.rire n pietii interne
cu produsele industriel n ati onal e consUtuia fâd tâgad a un progre�
real. rare diminua depe ndenta fata de piata industrialâ externa. Se
cuvine de retinut , fa pt relevat nu de m ul t!'iO. di sporirea respe cti vâ nu
s-a prod us pe s e am a c re�ter ii consumului intern, ci. in pri m ul rind.
prin inlocu irea i mportului de produse similare. ca urmare a restrictiilor
comerciale �i fi mmoiare imPtise. La unel e produse insa. indeosebi la
hunurile de larg consum (mhar, arti col e de lina !?i bumbac, de pielârie
etc.) s-a i nreg istrat in com parati e cu anul 1 9 1 3, o u�oara cre!?tere in
1 927, urmatâ de declin.
«

N. P. Arcadlan, op. dt., p. 216.
Transilvania, Banatul, C"'ana, Maramure11ul, 1918-1928, vol. I, Bucure�ti,
1929, p, 497.
'o Vezi G. N. L eo n , La Transylvanie et la polttique �conomique de la Rou
manie. Bucure�tl, 1 943, p. 57.
47 C.
Casassovlcl, Comercializarea produselor industriale, Bucur�tl, 1926,
p. 14-15.
� Les industries de Roumanfe, Bucur�ti, 1936, p. 31-32 ; V. Axencluc, Evo
lutia economief rom4nefti in anfi 1918-1938. . . , p. 9.
49 A. Relthlnger, ,Là visage iconomfque de l'Europe" , Parts, 1937, p. 48.
50 V. Axencluc, Evolutta economf.ei rom4neftf in anit 1918-1938..., p. 9.
'5
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Industrializarea, care a determinai o dezvoltare a fortel o r de pro
ductie, s-a infâptuit, pe de o parte, a!?a cum am viizut, prin men�inerea
pe o treuptâ scâzutâ sau chiar o redu cere a nivelului de trai al maselor
populare, prin co mprimarea in unele sectoare a capacitâtii de cumpârare
a produselor, iar pe de altâ parte, prin intensificarea exploatârii mu n
ciL S peculînd situatia de reflux revo luti o na r burghema a reu!?i t spre
sfi,T!? itul perioade i sâ creeze organe care sa pregateascâ aplicarea siste
melor !?tii ntifice de o rgani zare a muncii (taylorismul, fordismul), care
nu erau altceva, cum arâta V. I. Lenin , decit metode !?tiintifice de stoar
cere a s ud o rii m uncitori l or. dar !?i câi reale de sporire a productivitâtii.


,

diversifica �i CÎ $ti ga noi
in ma i mare mâ
surâ decît înainte la as cens i unea economiei nationale, el n u a reu!?it in
perioad a ce o cerc etâm , ca !?i ptnâ in anii revolutiei populare, sA creeze
ll industrie grea puternicâ, care sâ aibâ in centrul ei o ramurA a con
siructiilor de ma�ini, c a pabil â sâ inzestreze !?Î reînzestreze pe ba ze mo
derne eco n o m i a nationala. De$i extractia de petrol atinsese prooorti i
mari, iar alte ramurri reclamau instalatii $Ï ma$ini, România nu producea
utilaj petrolifer, nu fabri ca tractoare !?i ma!?ini agricole. nu realiza in
stalatii miniere, en ergeti ce , autocamioane si alte pt·oduse tipice ramurii
constructiilor de ma$ini. In 1 922. industriile m etal urgi câ, materiale de
r.onstructii. chimica si electr o teh ni ca detineau o pondere de clrca 2 1 0/n
din totalul industriei prelucrâtoare ; ramurile alill'entare. pielArie si
forestierâ total i za ' l o cota de 48.50/o ; industria textilâ ocuoa 1 3.207� !H
Cu

toate ca

procesul

i ndustriali zârii

se

v alente economice, determinind industria sâ part i ci pe

In pofida faotului ca industria grea a absorbit in oerioada respectivfi
cea mai mare oarte a caoitalului, dupa cwum am vazut mai sus. pondere'l
r"'a m a i ridfrata in cadrul ramurii o aven cea usoarA. in Primul rind
illimenh1ra, desi i n re gistrase o scadere relattva a t moortantei sale. Ast
ff'l. v aloa rP a nroductiei metalurgice in 1 928 era de peste doua ori m a i
mkâ decît valoarea productiei al im è nta re Tn d ustria lemrt ului r1 1 t o a t P.
ca ctmo s t �> a o outernica criza, indeosebi ·dupâ 1 926. ocupa locwul doi 'in
.

radrul in do<:tri�>i.

l �> mnu l ui

.

,

mai ales prin fabricile de cherestea si de prel uc ra r e

C�>lel alte ramurl au avut o evolutie ascendentA. fAri'i

a

a

mo

ctifica in<:a tri\sâtura caractertstlca enuntata mai sus. Din:bre toate ram, J
rile,

metalurgia,

petrolului

de$i

deficitara

impus

sub

raportul

Legislatia elabo r a tâ

printr-o dezvoltare m a i

productfei. $i i n dustrhr

mare, constituind, tot
odatâ, un teren de luptâ acerba nu numai i n tre capitalul national !?Ï cel
strain, ci !?i intre grupuri financiare internationale pentru acapararea

lor.

s-au

$Ï

presi unile

doar 0 marturie in atare direcpe.

din

jurrul acestui proces constituie

Eforturile depuse in i ndustrie $Ï politica de intensificare a exploa
târii muncii au fost rasplatite de beneficii importante pentru burghezi.e.
Tn principalele ramuri, rata profitului a crescut de la

la 25-5 1 0/o in

1 928

51 Ibidém, p. 8.

.

14-30•/o

in

1923

Cele mai mari intreprinderi au realizat benefidi

1
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primit prin improprietârire, astfel încît miliardele datorate de taranime
- dupa cum remarca A. Corteanu - nu se afJau nicaieri in tara sub
formâ de investitii în material tehnic agricol 62. In aceste conditii era
�i firesc sa nu se înregis1Jreze o sporire a fondurilor pe unitate de ex
ploatare, �i a�a apâsate de impozite �i taxe de e�rt.
Scâderea productiei de cereale era cu atît mai îngrijorâtoare cu
cît suprafata arabilâ a crescut (cu 200/o mai mult în 1 928 fatâ de 1 922),
cu cît sporirea productiei a fast apreciatâ ca singura cale care putea
sa ajute la refacerea �i echilibrarea eëonomiei �i bugetului, la activarea
balantei plâtilor in strâinâtate. Randamentul scazut al agriculturii post
helice apare în evidentâ prin comparatie cu situatia anterioara râzboiu
lui. Este suficient sâ reliefam în acest sens câ in anul 1 927 s-au produ·:;
86.006.000 chintale cereale pe o supraf.atâ de 1 0 . 540.356 ha, în vreme ce
in 1 9 1 4 pe o intindere de numai 5.295.861 ha s-au recoltat 73.452.1 90
chintale M. Cea mai mare productie în cadrul perioadei 1 922-1928 s-a
'realizat în 1 926 (1 20.839.000 chintale) iar cea mai mica in 1 924 (73.298.000
c-hintale). Media productiei agricole la hectar se afla nu numai sub media
antebelica, ci chiar sub valoarea mijlocie a productiei micii proprietâti.
Politica comprimârii preturilor, aprig combatuta in literatura de
specialitate, contribuind la scâderea valorii productiei agricole, a râpit
agriculturii importante mijloace de progres, i-a redus posibilit:atile de
procurare a inventarului �i de refacere a celui disbrus, a restrlns putinta
cumpararii articolelor de consum �i de ridicare a nivelului de viatA a
taranului.
Urmârind evolutia retelei de trans}X>rluri in raport cu cerintele
economiei ajungem la unele concluzii importante. In primul rind faptul
ca, d�i prin desavir$irea unificârii statului s-a inregistrat o cre�tere a
retelei feroviare de la 4 . 1 55 la 1 0.583 km, adicâ cu 250%, totu�i nu
putea fi vorba de o retea suficienta de câi ferate. Cu toate câ · consoli
darea, completarea �i schimbarea orientârii retelei spre Bucure�ti, Du
nare �i M. Neagra, precum !1-i stabilirea de legâturi directe, organice �i
economice între toate regiunile târii au constituit probleme care au
stat in atentia guvernelor, ponderea politicii în domeniul C.F.R. a câzut
in anii 1 922-1928 pe refacerea retelei, nu pe construirea de noi linii.
Dovada esentialâ o constitui-e faptul ca statul român desavî�it a con
struit in 1 0 ani numai 70 km de cale feratâ, pe cind in noua ani ante
belici (1906-19 1 5) numai vechiul regat dâduse în exploatare 750 km 64.
Paralel, urmârindu-se o politica etatistâ in materie de câi ferate, in
scopul consolidarii economice �i apararii nationale, Ministerul Comunica
tiilor a fast autorizat sâ ia in exploatare sau sâ râscumpere toate câile
ferate particulare de pe întreg teritoriul României �i a primit dreptul
6l

A. Corteanu, Datoriile agricole, (Bucure�ti), 1930, p. 29.
Anuarul statistic al Romdniet 1915-1916, p. 29 ; Idem 1939 �i 1940, p. 411.
&1 Nicolae 1.
Petculescu, Problema transporturilor in Rom4ni4, tn ,,Analele
economice �i statistice", an. XII (1929), nr. 5-6, p. 90.
(i.1
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de supraveghere �i control asupra acelora�i categorii de linii a;;. Pentru
' se satisfaœ traficul era necesar sâ se creeze un echilibru între întin
derea re�elei �i mijloacele de transport. De�i s-a w-mârit achizitionarea
de material rulant nou, concomitent cu refacerea în cadrul atelierelor
din tarâ �i în strâinâtate a celui existent, numârul locomotivelor aflate
în circula�ie s-a redus între 1924 �i 1928 cu 2.318 unitâti, al vagoanelor
de câlâtori cu 3.254, al vagoanelor de po�tâ cu 1 .503, al celor de marfâ
descoperite cu 63. 1 0 1 bucâti. Numârul de locomotive în raport cu reteaud
de câi ferate existente ne aratâ câ în anii 1 922-1928 România se afla
sub nivelul antebelic. Intr-adevâr, în timp ce înainte de râzboi la o
re�ea de 4.155 km existau în serviciu 964 locomotive, cite una la 4,3 km,
în 1928 la o retea de 1 1.1 26,855 km se aflau în serviciu 2.189 locomo
tive, adicâ una la circa 5 km. Dificultâtile aveau sâ fie agravate de
existent-a multor tipuri de locomotive, fapt care împovâra întretinerea
�i efectuarea traficului. Cu toate cà s-au depus eforturi pentru refa
cerea �i îmbunâtâtfrea tl'ansporturilor feroviare, rezultatele financiare
înregistrate in acest sector au fost deficitare. ,Eram în situatia para
doxalâ - arâta V. Slâvescu - de a vedea cum intensificarea traficului
în loc sâ IlJe dea rezultate financiare mai
dezechilibrul între venituri �i cheltuieli" 66.

bune,

sporea �i

mai

mult

In œl elalte compartimente ale transportuluL preocupârile guver
nelor au fost mai restrînse. Programul de modernizare �i completare
a re�elei de �ele a fast în linii generale schitat, însâ nu a fost sustinut
de fondw-ile necesare ; creditele erau insuficiente chiar pentru o între
tinere sumarà a lor. Pe bunà dreptate se aràta câ atit timp cît in dis
tribuirea creditelor se urma politica .,cu lingurita", nici nu putea fi
vorba de o modernizare a �oselelor, câci, ,inainte de toate, chestiunea
drumurilor este o chestiune de bani" 6'. De�i dispunea de conditii favo
rabile z·ealizàrii unui sistem de navigatie pe apâ, se constata câ guver
nele n-au urmârit sâ realizeze un asemenea program în acei ani. In afarà
de Dunâre, partea inferioarâ a Prutului, Mure�ului, Cri�ului, pe mici
portiuni, �i a canalului interriveran Bega, toate celelalte rîuri au fost
lâsate in starea lor natUiralâ, neputînd fi utilizate ca mijloc de transport
decît period-ic pentru plutàrit. Rezultatele financiare ale transportului
pe apâ au fost deficitare. La S.M.R., acestea se explicâ prin faptul cà
vasele, fiind ve.chi, necesitau reparatii costisitoare �i îndelungate. In
acei ani, statul a acoperit deficitele S.M.R. cu o parte a veniturilor
realizate in porturi, deci în detrimentul acestora. In timp ce vasele pa
vilionului na�ional erau imobilizate pentru a fi reparate, pavilionul
strâin, cu vase mari, confortabile, efectua nestingherit traficul pe dife
rite trasee. Practica politicii transporturilor în domeniul avia�iei ne
aratà câ România, cu toate câ nu a neglijat un mijloc nou de progres,
i-a acordat fonduri insuficiente. Realizârile din acest domeniu, compa-

6,; C. Hamanglu, Codul general al Rom4ntef, vol. XIII-XIV, p. 411--412,
1 174-1183.
'
66 V. SlAvescu, CUrs de transporturt, Bucur�tl, 1930, p. 235.
67 Arh. l;lt. Bucur�ti, Fond M.A.I., dosar 531/1924, f. 20-21.
·
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rate cu scara cerintelor, însemnau foarte putin. Cautînd sa sintetizeze
aceste rezultate, revista ,România aeriana" arâta ca ,putinul trafic din
anii trecuti, pe linii interioare, nu a urmarit o politicâ aerianâ bine
definitâ, ci numai justificarea, in ochii celor ce nu �tiu ce însemneaza ·
o aviatie civila, a unei directii, fârâ nici un rost inglobatâ în aviatia
militara" 68. Astfel, România, cu toate cà se numâra printre statel e
care-�i creaserâ pe acest târim o frumoasâ . traditie, fiind reprezeri.tatâ
pe arena internationalâ prin activitatea strâlueita a lui Aurel Vlaicu,
Traian Vuia �i Henry Coanda, a fâcut putine eforturi in anii 1 922-1928
pentru dezvoltarea transporturilor aeriene. Un loc special între mij
loacele de comunicatii ale României il ocupâ conductele petroliere, care
totalizau 2.320 km (1 .560 km proprietate particulara �i 760 km in pose
sia statului). D�i necesitatea construirii unor noi conducte pentru îmbu
nâtâtirea transportului produselor petrolifere a fast demonstratâ ime 
diat dupa construirea primelor retele, intre anii 1 922 �i 1928 nu s-au
depus eforturi decît pentru intretinerea �i exploatarea lor. Traficul
în cre�tere a determniat o sporire a veniturilor, transporturile prin
conducte numârîndu-se printre sectoarele care in anii 1 922-1928 au
reallzat excedente. Cel mai mare excedent a fast obtinut in 1926 cu
suma de 213.937.729 lei, dupâ care, in urma unei mari reduceri de
tarife, s-a diminuat treptat, . atingind la sfîr�itul perioadei de cure ne
ocupâm cifra de 6 1. 254.883 lei 69.
Comertul, ca expresie a capacitâtii de productie a economiei natio
nale, depinzind �i oscilind in mad direct cu aceasta, a fost subordonat
in cea mai mare parte, in p&rioada respectivâ, prevederilor politicii
,prin noi in�ine••. Mai întii, statu! a luat masuri pentru reducerea dt
mai mult posibil a importurilor socotite inutile, nu însâ in proportia
care sâ determine mic�rarea veniturilor vamale, a decis ca permisele'
de import exprimate sâ nu mai fie admise, a hotârit acceptarea la
import a mârfurilor prohibite numai pe baza unei autorizatü preala
bile. In ceea ce prive�te exportul, permisele s-au acordat doar proprie·
tarilor produselor �i asociatilor calificate de interes colectiv. De ase
menea, s-a areat pe linga Ministerul Agriculturii �i Domeniilor o comisie
superioarà cu sarcina de a reglementa cumpârarea �i vînzarea cereale 
lor, de a institui taxe mari la exportul lor. Se cuvine de subliniat i n
legâturâ cu comertul interior câ nivelul scâzut al productiei industriale
a impus ca aria de desfacere a produselor ei sâ râmînâ aproape exclusiv
limitatâ la piata interna, cà legislatia vamalâ protectionistâ, adoptatâ
în interesul sprijinirii înseosebi a industriei, n-a reu�it · sa stâvileascâ
in chip radical concurenta mârfurilor strâine pe piata nationalâ, fapt
datorat in parte dependentei de capitalul international. Sporirea sensi
bilâ a importului pentru nevoile refacerii �i aprovizionârii, ca �i cre�
terea exportului a asigurat o mârire aproape continua a volumului · co·

·

· r.s ,România aerianâ", an. Ill (1929), nr. 2.& ; vezi !;li Mlhail Neagu/ Ceva caTe
nu e:ristli. Aviatia civila Tomânli, în ,Genera ti a Unirii", Bu cure!;! ti, nr. 9/1929, p. 18.
69 Corneliu Toroceanu,
Conductele de petTol ale statului, in ,Moniteùr du
Pétrole Roumain", an. XXIX (1929), nr. 1 1, p. 900.

··

·

·
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mertului nostru. Proportional însà - cum s-a remarcat - 70 cre!?terea
era cu mult mai mate la valori decit la cantitàti !?i aceasta datoritâ
devalorizârii monetare. Dupà cum rezultatà din cifre 71, sub raport can
titativ, au avut 'loc cre!?teri insemriate la import !?i export, la import
avînd o linie ascendentà intre anii 1 922 !?i 1927, fàrà însà a atinge
nivelul antebelic. La export, nivelul respectiv a fost depà!?it în 1 923,
eeea ce, în ultimà instantà, era un indiciu cà procesul de industriali
zare i�i arâta roadele. Importul reflectâ veridic prefacerile petrecute
în -cadrul economiei nationale în directia înzestràrii iàrii cu utilaj in
dtL<>trial, capabil prin randament sâ satisfacâ parte însemnatâ a consù
mului intern. Balanta romercialà, dupà cum aratâ statisticile, a fast
eontinuu pasivâ cu Anglia, Austria (cu exceptia anului 1 927), Ceho 
slovacia, Elvetia, Franta (in afarâ de anii 1 922-1 923), Germania, ltalin
(exceptie anul 1922 ) , Japonia, Polonia (mai putin anii 1 927 !?i 1 928),·
S.U.A., Suedia (în afarâ de anul 1923) n. Principala concluzie ce se
desprinde din cifre este cà balanta comercialà a fast, cu unele exceptii,
permanent pasivà cu statele industriale �i activa cu tàrile agricole. Se
cuvine de retin, totodatâ, modul dezavantajos in care s-a efectüat ex
portul. Caracterul de neechivalentâ d ecurgea înainte de toate din slaba
industrializare a tarii, din faptul cà România livra la export matetii
prime la preturi derizorii �i importa produse industriale cu preturi
ridicate. Gradul de neechivalentà, folosit ca pirghie importantâ in ex
ploatarea târii de ditre capitalul . stràin, a sporit vertiginos in perioada
la care ne referim faià de nivelul antebelic. I n timp ce in 1914 rapor
tul dintre pretul de export �i cel de import era de 1 : 4, ceea ce demon
streazâ cà producâtorul român trimitea peste granita în acel an 4 · tone
de produse pentru a achita o tonà de marfà importatà, s-a ajuns la
proportia de 1 : 5,7 în 1925, deci l a o depreciere de 400fo a muncii romà
ne�ti faià de munca din strâinàtate. Pentru anii urmàtori proportia
cre�te �i mai mult : 1 : 6 in 1 926 ; 1 : 6,58 în 1 927 �i 1 : 6,5 in 1 928 73•
Refacerea capacitâiii de productie, trecerea la dezvoltarea unor ramÙri
aJe eronomiei, i nteresul statului de a echilibra bugetul �i a asigum o
balanià comercialâ activa prin intensificarea exportului a ingâduit · înre
gistrarea de excedente, cu exceptia anilor agricoli slabi, 1 925 �i 1928:
Perioada 1 922-1928 a început din punct de vedere financiar cu
o situatie �ubredâ, cauzatâ de faptul câ in primii ani postbelici bugetèle
'
au înregistnit deficite mari, cu o datorie publidi de 1 6,2 miliard�:! leï �
.
cil o cre!?tere a emisiunii la B.N.R. de la 2,489 miliarde în 1 9 1 8 la peste
1 3 miliarde ,lei în 1922, folosità înainte de toate pen:tru acoperin;a
.

·

7°

Comertul

1939, p. 255.

71 Ibidem,
n

exterior al

p. 575 ..

României,

1 928-1937,

vol.

I, partea I, Bucure�ti,

Ibidem, p. 436-437, 448.
7J V. Madgearu, Polttica noastrii financiarii in cursul depresiunii economice,
Bucure!l'ti, 1933, p. 16 ; vezi !i>Ï C. Mihalopol, Porturile �i edile · de com1f niCafie pe
,
ap4 ca factor de progres, Bucure�tl, 1938, p. 8-9
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golurilor bugetare, cu o intensificare a deprecierii leului i4• Una din
solu�iile la care s-a oprit guvernul liberal in �irul reformelor fâcute
pentru consolidarea �ârii, de pe urma clkora dorea sâ profite din plin,
a fost a revalorizârii. Cu toate câ potrivit acestei solu�ii, legiferatâ in
1 925, B.N.R. nu a mai tipârit hirtie nouâ, fârâ acoperire, imprwnutu
rile tezaurului la banca de emisiune au continuat sub forma avansu
rilor de trezorerie. Oprirea par1ialâ a inf�la�iei leului a determinat apa
riÇia 'crizei de credit, care s-a dezvoltat in pofida asigurârii, cu excep�ia
anului 1 928, a bugetelor excedentare. La aceasta a contribuit faptul câ
revalorizarea bâneascâ din 1925 - obiectivul principal al politicii finan
ciare a burgheziei - n-a fost decît o incercare neizbutitâ :75• Criza s-a
accentuat în strînsâ legâturâ cu repartiÇia inechitabilâ a creditelor ban
care între ramurile de producÇie, cu schimbarea politicii de orientare
a plasamentelor spre bânci, industrie �i comer1, indeosebi spre industrie.
Cr�terea cerinÇelor acestui din urmâ sector, modernizarea instala�iilor,
necesitâ�ile de capital �.a. au pus în fa�a marii finan� probleme, a
câror :rezolvare i-au întârit capacitatea de domina�ie. Situatia compara
tivâ a beneficiHor ob�inute de sectoarele bancar �i industrial, propor
tional cu capitalul social, ne aratâ câ profitul o b�inut de cel dintii
sector a fost cu mult mai mare decît cel de-al doilea intre anii 1924
�i 1 928 76•
ln perioada 1 9 22-1 928, finan�le statului s-au caracterizat printr-o
sporire su.ccesivâ a impozitelor �i taxelor. Guvernul liberal a trecut
la punerea in practicâ a unor legi care sâ permitâ, intre attele, conso
lidarea datoriei flotante a statului, reluarea plâtllor în contul datoriei
publiee, echilibrarea bugetului. Structura veniturilor ne aratâ câ a cres
eut necontenit povara impozitelor directe, fapt care a apâsat greu asupra
maselor. In 1 922, de pildâ, 400fo din bugetul statului a fost acoperit din
veniturile cetâtenilor. Sarcina fiscalâ pe cap de locuitoz:. a devenit cu
1 800/0 mai mare in 1 928 fata de 1 925. Procentajul reprezentat în cadrul
i mpozitelor directe de impozitul pe salarii sporise de la -1 8,080fo in 1 924
la 20,33% în 1927 �i 22,37% in 1 928. ·ln schimb, încasârile din impo
zitele pe veniturile industriale Iii comerciale in cadrul impozitelor directe
au scâzut de la 32,50fo în 1 924 •la 19,480fo in 1927 'li 16,91% in 1928 77.
Volumul impozitelor indirecte Iii al taxelor de consumape reprezenta
5 , 1 7% din veniturile bugetului general in anii 1 922-1923, pentru ca
pînâ în 1 928 sâ sporeascà la 440fo. Deosebit de acestea erau veniturile
realizate din monopol (alcool, sare, tutun etc.), care in aceia�i ani au
reprezentat 8,9% �i, respectiv, 1 3,4%. ln urma unei asemenea politicii
fiscale, România a inceput din 1925 consolidarea datoriei de râzboi fa�â
de Anglia, S.U.A., Italia �i Fran�, sperînd prin aceasta sâ poatâ ob�ine
74 Costin C. Kiritescu. Ststemul banese al leului Ji preeursorU lut, vol. II,
Bueure�ti, Editura Academie!, 1967, p. 290-291.
75 Aurel Vijoli, Sistemu1 banese in slujba claselor exploatatoare din Romdnia,
Bucur�ti, Editura �tiin�ificl, 1958, p. 194 �;�i urm.
76 . Joan 1. Popovici, op. cit., p. 213-214.
77 Contribufii la istoria capitalulut stratn fn Romdnla.... p. 41 6.
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un imprumut mare pe piata externâ. Sumele destinate acestor plati
au fost în continua ore!?tere, de la 827 miJioane in 1922 la 5 . 8 1 5 milioane
lei in 1 928 78, fapt datorat nerezolvârii principiale !?i tratârii distincte
a problemei repartitiilor de aceea a datoriilor. Paralel cu începerea
consolidarii datoriilor de !Tazboi, burghezia, inclusiv cea liberalâ, a depus
mari eforturi pentru a contracta imprumutul de stabilizare. De!?i actele
finale au fost semnate de guvernul Maniu, intreaga Tâspundere a m()da
F.N.L. 79• Vintilâ
litatii stabilizârii revenea - sublinia C. Argetoianu
Bratianu declarase in acest sens câ liberalii ,au inceput !?Î terminat
prcgâtirea stabilizarii monetare, alcâtuind întregul plan de operatie care
sa-i asigure succesul" ao.
-

Venitul national - ca reflectare a stadiului de dezvolta!Te a eco
nomiei, ca indice sintetic ce caracterizeazâ activitatea productiva - a
avut o evolutie care merita retinutâ. Chiar numai limitindu-ne la cifrele
cuprinse în Enciclopedia României
singura sursâ care meritâ atentie
în legaturâ cu aceastâ problemâ - putem sublinia câ valoarea produc
tiei industriale, inclusiv a micii industrii lli a meseriilor, a reprezentat
37% în 1 926, 42% in 1927 lli 39% in 1 928 8 1 din valoarea totalâ a pro
ductiei. Celelalte procente erau detinute de productia agricola lli silvicâ.
Venitul pe cap de locuitor a crescut relativ substantial : cu 59Dfo in
1 928 fatà, de anii 1 9 1 3-1914 82, Dupa cum se vede, valoarea productiei
agricole continua sâ ocupe primul loc, lli inca la mare distantâ, in ca
dru! valorii productiei globale. Faptul era subliniat nu numai de pon
derea micâ de participare a industriei la formarea venitului national,
ci lli de numârul mare de brate ocupatâ in agriculturâ. Acesta era
argumentul covîrllitor câ cele mai multe din opiniile expuse in legâ
"'�'

-

tura cu industrializarea târii lli cu programul de dezvoUare economicâ,
delli avansate, au ramas doa'l' in faza expunerii.
Cu tot avîntul fortelO'I' de producpe, România a continuat sâ râ

mina un stat slab dezvoltat din punct de vedere economie. Acest stadiu

se caracteriza in insuficientul progres al fortelor de productie, in exis

tenta unor râmâllite semifeudale in agricultura, in cuno�terea incom
pletâ �i folosirea nechibzuitâ
armate de brate de muncâ

a bogâtiilO'I' naturale,

in existenta unei

neutilizate sau nesatisfâcâtor

ocupatâ,

în

venitul sdizut pe cap de locuitor, in posibilitâtile restrînse de acumu
lare a capitalului, in nivelul de viata material lli spiritual restrins al
majoritâtii populatiei. Chiar la acest nivel, dezvoltarea economiei natio
nale intre anii 1 922 !?i 1 928 a adus reale servicii procesului consolidarii
statului national desàvî�it.
78 George
N. Leon, Elemente de fÜiRf4 financi4r4, vol. II, Bucure�tl,
1930, p. 305.
79 Arhiva c.e. al P.C.R., fond C. Argetolanu, Pentru cet de mîine, amtnttri

din vremea celor de teri, partea VII, nr. 2/1, calet 38/1, f. 602-603.
80 Declarafiunile d-lui Vtntil4 I. Br4tüznu, Bucur�ti, 1929, p. 5.
81

82

Calculat dupA Enctclopedia Romc1niei, vol. IV, p. 964.
Aron Petrie, op. cft., p. 316.
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ORIENTATIONS ET REALISATIONS DANS L'ltCONOMIE DE LA ROUMANIE
(1922--- 1928)

RltSUMlt
Les auteurs, partant de la constatation que l'achèvement de l'unification de
l'état national roumain a fourni aux partis politiques des tâches complexes, incom
parables plus grandes et plus importantes comme auparavant, mettent en evidance
la realisation de ces problemes dans le domaine de l'économie. Par conséquence
à l'intention de definir les voies du développement de l'économie et de fixer les
moyens de réalisation, d'établir le caractère et le profil de la production matériel,
en général le profil économique du pays, s'est dévéloppé parmi les représentents
des partis politiques, parmi les hommes de science, surtout des économistes une
ample discussion dont on a tenue compte dans la pratique économique.
La Roumanie, avec tout l'élan des forces d.e production, a continue d'être
du point de vue économique, un état faiblement développé, où les monopoles
internationaux ont déténue une grande importance. Cette étape se caractérise par
un insufisant progrés de forces de production, par des réminiscences demi-feodales
dans l'agriculture, par l'utilisation irraisonnée des richesses n atureles, par l'exis
tance d'une armée de forces du travail désoccupée, par la rente nationale diminué
repartit par habitant, par des possibilites restreints d'accul"!lulation du capital, par
un niveau de vie matériel et spirituel très réduit. Voilà les arguments écrasants,
que la plus part des opinions formulées concernant le développement de l'économie,
et surtout sur l'industrialisation du pays, quoique bien avancées, se sont maintenus
comme un desideratwn. Même au niveau dont, c'est realisée, le développement
de l'économie nationale entre les années 1 922 - 1928 a rendue des importants
services à la consolidation a l'état national.

POI.JTICA SANITARA A ROMANIEI INTRE OELE DOUA
RAZBOAIE MONDIALE
D. �ANDRU

Fùurirea statului na�ional unitar român, î n decembrie 1 9 1 8, a impus
cu necesitate o serie de mâsuri urgente pe linia ameliorârii asisten�ei
sanitare, ce erau reclamate, în primul rînd, de înlàturarea mof?tenirii
lâsate de râzboi în domeniul sânâtâ�ii publiee, iar în al doilea rînd, de
asigurarea unui cadru unitar de ocrotire socialà pe cuprinsul întregii
tàri. Cele mai 1·adicale mâsuri au fost adoptate in perioada imediat
postbelicâ de câtre Consiliul Dirigent al Transilvaniei, prin care se
incerca o re mediere a stârii de lucruri anacronice �i organizarea operei
de ' tlsistentà pe baze mode rn e . !mediat dupà constituirea Consiliului
Dirigent, Resortul Ocrotirilo r Sociale din cadrul acestu ia a elabora t
proiectul legii sanitare, ce a devenit legea XXI din 1919. Aceasta repre
zenta . punctul de plecare pentru organizarea unui serviciu sanitar f?i
de ocrptire modern �i pregâtea terenul pentru trecerea la organizarea
sanitarâ existentâ în vechea Românie, in vederea instituirii unui sistem
unie de asistenta socialâ pe intreaga tara 1. Legea XXI infiinta douà
institutii sanitare speciale : Institutul surorilor de ocrotire f?Ï Inspec
toratele de igienâ, ultimele transformate ulterior in Laboratoare regio
nale de igienâ, cu atributii mai recluse decit avuseserà inspectoratele 2.
Prin punerea in practicâ a acestei legi s-a renuntat la sistemul maghiar
de asistenta sanitarâ, care era sustinut din bugetele judetelor, or�elor
f?Ï comunelor, intreaga opera câzind in sarcina statului. ln privin�a
soeietâtilor de binefacere, acestora li se lasa un larg cimp de ac�iune
pentru a lucra in folosul locuitorilor de pe teritoriul provinciei 3• ln
baza legii s-au infiintat mai multe ambulatoare, policlinici, iar in regiu
nile deficitare spitale f?i sectü de spitale, mentinindu-se, totodatâ, cele
t

Arh. l;lt. Bucur1!$tl, fond Dr. Sabin Manulla, doc. 41311922, f. 10.
Prof. dr. 1. Moldovan �i dr. M. Zolog, Organtzarea santtara rurala din
Romdnia, rn ,.Revlsta de igiena sociala", Bucure!lti, an. X (1940), nr. 1-6, ianuarie
iunie, p. 916.
3 Arh. �t. Bucure�tl, fond Dr. Sabin Manulla, doc. 4/3/1922, f. 143-144.
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D. $ANDRU

260

cinci aziluri de stat pentru copii, din Arad, Cluj, Oradea, Timi�oara �i
Tîrgu Mureli, ce fuseserâ create in anii 1 902-1!:103 '•. ln conditille con
crete de la sfîrliitul primului ràzboi mondial, cele mai multe dintre
institu�iile oreate prin legea XXI aveau drept scop combaterea �i pro
filaxia bolilor infeqioase acute de pe teritoriul provinciei, urmàrind
cu precâdere ameliorarea stârii sanitare a populatiei rurale 5•
Opera inceputa in Transilvania avea sà fie, un an mai tirziu, la
29 mattie 1 920, contopita cu politica sanitara a târii, în urma creârii
Ministerului Muncii Iii Ocrotirrilor Sociale Iii a extinderii, printr-o alta
lege, din 1 92 1 , a dllipozitiilor rlegii sanitare din 2 1 decembrie 1 9 1 0 din
Vechiul regat asupra tuturor tecitoriHor României li,
La l>fiqitul primului râzboi mondial, în conditiile persistentei unor
epidemii, H.omânia nu dispunea de un aparat sanitar capabil l:ia orga
m�eze o aparare l:ïil:ïtematicâ tata de bolile infecti oase, iar medicii ofi

ciali erau m impol:ïi bilitate de a suplini organizatiile de combatere ine
xistente ' . ln aces te condipi, prin legea din 1 6 iulie 1 9 2 1 , pentru crearea
lnstitutuiui de seruri

�i vaccinuri ,Dr.

l. Canta<:uzino" , lua fiintâ o

institutie l:ïpecializatâ in prevenirea epidemiilor,

menitâ sâ umple

un

gol din arsenalul sanitar al tàrii, prin tabricarea serurilor Iii vaccinurilor,
mdispensabile, ca Iii medicamentele, in lupta impotriva bolilor molipsi
toare

�>.

lnstitutul, pe lîngâ faptu1 câ �i-a dovedit utilitatea clin punctul

de vedere al fabricarii Iii aprovizionârii organizatülor sanitare cu vacci
nuri Iii seruri, a

înregistrat rezultate remarcabile in special pe

linia

luptei împotriva tuberculozei. In anul 1 926 el a început opera de vaœi

nare antituberculoasâ în România !1, pe care a extins-o siStematic in
·
anii w·matori. In 1 9JO, România ocupa locul al doilea clin ·lume, dupà

FŒ'anta, in privinta numârului de vaccinàri antituberculoase efectuate 10•

Societàpi pentru

Cu concursul .nemijlocit al

profilaxia tuberculozei a

reorganizat dispensarele din or�ele de provincie profilate
terea acestei

boli,

care

au

deve.nit foarte

active 1 1.

In

pe comba

1929

a

creat

Sanatoriul pentru copii de la Techirghiol, singurul din tara specializat
în tratarea copiilor ati�i

de tuberculozâ osoasâ Iii articularâ,

functionat la început în conditii necorespunzâtoare,

care

a

din cauza insufi

cientei fondurilor bugetare 12.

' Ibidem, f. 67, 143-144. A�a de pildâ, pînâ la primul rli.zboi mondial, intreaga
populatie româneascâ din Muntii Apuseni nu dispusese de niel un spital.
5 Prof. dr. 1. Moldovan �� dr. M. Zolog, op. ctt., p. 916.
6 Ibidem.
7 Arh, l;lt. Bucure�ti, fond Dr. Sabin Manuila, doc. 40/20/1930, f. 3.
8 ,Monitorul oficial", nr. 91 din 16.VII.1921.
9 Prof. dr. C. Ionescu-Mihâ�ti �i prof. dr. M. Ciucli., BoUle tnfec�toa.Be in
România, în ,Revista de igienâ socialA" , Bucu�ti, an. X (1910), nr. 1--6. ianuarle
iunie, p. 530.
1o Arh. St. Bucure�ti, fond Casa regala Carol al n lea, dosar 61/1930, f. 4-5.
u Ibidem.
1.2 Ibidem.
-
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Principalele minusuri ale politicii sanitare din .primii ani post
belici au fost acelea di ea se conducea dupa mai multe legi, vechi �i
noi, �i cà pentru aplicarrea dispozitiilor lor lipsea aproape complet per
sonal.ul specializat in domeniul igienei, oorotirii �i asistentei sanitare 1.'1,
La 31 decembrie 1921 reteaua sanitarâ a României avea structura orga
nizatoricâ cuprinsâ tin tabelul de la pagina urmâtoare 14•

Pe întreaga tara, la acea data erau incadrati in bugetul Ministe
rului Muncii, Sànatâtii !li Ocrotirilor S oc iale 1 057 medici, d intre care
237 la drcumscriptiile urbane !li 820 la circumscriptiile rurale 15. Nu
mârul medicilor existenti in România era insâ mult mai mare. Astfel ,
in Transilvania, impreuna cu Banatul. Maramure�ul �i Cri�ana. cifra
l or se ridica la 1 584, dar cei mai multi exercitau profesia de docto!"
fie in sp itale, fie pe cont propriu 16 .
Dadi avem in vedere organizatia sanitara de stat, se poate constata
ca ea era multumitoare la oraJ?e, unde populatia era mai concentrata
oe teri toriu, iar mi iloacele de comunicatie mai hune $i unde existau
$i medici particulari . Numârul medicilor din circumscriptiile sanitare
urbane era suficient pentru nevoile curative �i pentru activitatea de
prevenire sanitara si de ocrotire sociala, dar ace$tia, d i n cauza sala
riilor miel ce le nveau. erau avizati la functli l aterale, avind, dP re�tula,
si alte postmi . d i n care cauza nu-$i fâceau oe deplin datoria 17. Situa 
tia era mai comolicata in mediul rural, chiar critica in zonele> mai

retrase de cail e d e comunicatie> si mai sarace din ounct de vedere eco
nomie. rare erau evitate de doctori. oosturile ramtnind multa vreme
Yacante tR. A$a de oilda. in anii 1 92 1 - 1 922. in judetul Tulcea. la o
populatie de 1 n 599 locuitori. in cele opt circumscrin�ii sanitare rurale
au fnnc�ionat doar doi medici titulari 19.
ln anii urmâtorl s-a orodus o oarecare cre$tere
doctori ce activau in mediul rural. dar situatia era
satisfacàtoare.

Deputatul Aurel

Dobrescu

arâta.

cu

a numarului de
d eparte de a fi
prilejul

di scutârii

proiectului de lege pentru organizarea Casei saniitiiti i. ca. dupa stati<;
tica oublicata in
Siinâtatii

1 925 de càtre Directia asistentei sociale d i n Ministerul

Publiee,

Muncii

$Î

Ocrotirii

Sociale,

România

avea

pentn.t

întreaea tara 4

950 de medici, dintre care numai 964 lucrau in mediul
rural 20. In privinta medicilor de circumscriptii rurale, numârul lor era
de numai 866, neuni form re pa'l'ti zat i pe teritoriul tarii. Astfel, in Tran
silvania lucrau 443 d i n h·e ei, in vechea Românie 3 1 8 , în Bucovina 34,
13 P rof. dr. 1. Moldovan �i dr. M. Zolog, op. cit., p. 91 7-9 1 8 .

Arh. St. Bucure�tl. fond Dr. Sabin Manuila, doc. 4/3/1922, f. 5 1 .
Ibtc!em, f . 5 5.
18 lbtdem, f. 26.
17 lbtdem, f. 152.
18 lbfdem, f. 27 �1 53.
19 Constantin M. 1'lgâu, Expunerea sttuatiunet judetulut Tulcea pe anul 1922
prezentat4 Constliului judetean la deschideYea Sestuntt ordtnare, Tulcea, Tlp. ,Do
brogea" , 1 923 , p. 125.
20 ,Dezbaterile Adunàrll DeputatUor", �edinta dln 7.111.1927, p. 1756.
u
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""
en
N

TABELUL Nr. I
Nr. total al
comunelor
Provlncia
Urbane

1

Nr. comunelor pentru
o circumscriPt l e
sanl tarli

Rurale

Urbane

2620

1 , 03

1
1

Nr. locultorilor ln
cl rcumscrptll

Rurale

Urba ne

1 1 , 49

1 399 743

1

Nr. circumseri PU l lor
sa n ltare

Rurale

Urbane

1

1

Pe

tarli

12

50

28 642

40 022

37 8 1 9

14

42

12 274

14 958

14 287

853

14 744

15 699

15 533

---- --

---

4083

0 , 47

7 , 66

723 908

4 390 2 16

83

Basarabia

9

1952

0 , 75

39 ,04

343 700

2 00 1 100

Buco vina

10

326

0,71

7 , 76

1 7 1 833

628 265

70

19 996

27 945

26 078

-- --

-·

898 1

Rurale

8 302

40

13 1

1

8 237

Transilvania

- --

. Urbane

8 722

72

ROMAN lA

Rura le

1:

Vechiul regat

6 9 7 1 598

1

Med la locultorl lor pe
circumscriptll sanl tare

0 , 73

10,53

2 639 1 84

13 39 1 179
-- --

1 79

..

1
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iar in Basarabi a 71 2 1 . Existau j udete cure aveau doar trei medici rurali ,
precum Boto!?ani !?i Dorohoi, in Fâlciu erau cinci, in Roman !iapte, iar
in Braila opt 22 .
Nici in pri vi nta personalului sanitar cu pregâtire medie situatia
nu era multu m itoa re, numeroase comune fiind lipsite chiar !?i de agent
sanitar sau de moa�a. A!?a de pildâ, in 1 9 2 1 -1 922, in judetul Tulcea
erau incadrati 2 4 de agenti sanitari rurali !iÎ 28 de moa!ie, din acestea

fâra intrerupere 23• In 1 923 existau pe
m·a!?ele !?i
restul de 1 397 eele 8 704 com u ne rurale 2�.
0 î n cercare de organizare complexa !?i pe baze m oderne a oper ei
de asistenta sanitara o facea legea sanitara !iÏ de ocrotire, d i n 1 4 iulie
din urma numai

20

functionînd

i n t reag a tarà, 4 14p de moa!?e, dintre care 2 749 deserveau

,

2;. Dintr e sti pulatiile ei cele mai importante, cîteva retin atentia.
pri mul rind, legea prevedea de s c entrali z area serviciului sanitar !?Î
de ocrotire pînâ la n i v elu l comunei, in al doilea rlnd instituia un a!?e
zàmi n t modem !?l compl ex de asistentâ sanitarâ - conceput inca d i n
1 926 d e câtre Sabin Manuila, in cadrul societâti i ,Astra" 26 - casa de
ocr:otire (art. 1 49-1 50), ce era întretinuta din bugetul comunei, dar
cure putea fi concomitent ajutata de j udet. m i nister
persoane sau
societâti de binefacere (art. 151 ) . lnovatia cea mai insemnatâ. a legii
era aceea ca ea crea, între Serviciul sanitar judetean !ii circumscriptia
sanitara, o noua uni tate admi nistrativa sani t arâ, plasa sanitarâ, ce tre
huia condusâ de un medic igienist , a di rui functie nu era limi tatâ la
pro bleme pur sanitare, el tr ebuind sa joace un rol activ i n indrumarea
educatiei generale a locui t ori lor de la sate pe linia ocrotirii capitalului
uman (art. 5 7-68).

1 930

In

,

Legea sani tarâ !?Î de ocrotire acorda o mare atentie I nstitutelor de
igienti !ii sânâtate publicà din Bucure!?ti (acesta fusese creat mai inainte,
prin legea d i n 26 februarie 1 927}, la�i !?Î Cluj, ca institutii menite n
indruma activ i ta tea organizatiilor sanitare �i de ocrotire (art. 31). Pa
ralel, in sarcina lor càdea studiul tuturor problemelor de sânâtate,
pentru înœput la!1ii avînd subordonatâ, intre altele, Statiunea de mala
rie de la Stînca, Bucure!?tii pe cea de la Gurbâne!?ti. j udetul Ilfov, iar
Clujul Institutul pentru profilaxia fiÎ s tudiul cancerului (art. 34).
Dar 1egea din 1 930 nu s-a aplicat decît partial, iar aceastâ neapli
care avea in vedere tocmai d ispo zi tiile · cele m a i importante privitoare
la serviciul sanitar rural !?Ï cele referitoare la medicul igienist, al dirui
post a fast desfiintat printr-o decizie ulterioarâ 27. Dispozitii le Capito·

21

Idem, t.�edinta din 1 1 .111.1927, p. 1807.
Idem, $edlnta din 7.III.l927, p. 1758.
23 Constantin M. Tigau, op. cit., p. 125.
2 ' ,Dezbaterile Adunii.rii Deputatilor" , l)edinta din 11 .111.1927, p. 1807.
r, ,Monltorul oficial", nr. 154 din 14.VII.1 930. Prolectul a fost redactat de
1. Moldovan (cf. Dr. G. Banu, Examen critic �i sintetic at probtemetor de s4n4tate
rurald, in ,Revista de igienâ socialâ", Bucure�ti, an. X (1940), nr. 1 -6, ianuarie
iunie, p. 1364).
26 Arh. St. Bucurel;lti, fond Dr. Sabin Manuila, doc. 28/3/1926, f. 1-2.
27 Prof. dr. 1. Moldovan $Ï dr. M. Zolog, op. cit., p. 920.
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lului III (Organizarea plèi.$ii sanitare) nu au fost puse in practicâ. In baza
lor au fost create insâ doua plâ�i m odel, la Tome�ti, judetul Ia�i �i l a
Gilâu, judetul Cluj. Acestea au fost organizate in conformitate cu spiri
tul �i !litera legii, iar rezultatele obtinute in anii urmâtori pe lini a
îmbunâtâtirii sâni'itâtii pubUce �i a scâderii mortalitâtii generale �i in
fantile au fost dintre cele mai promit;ltoare 28. Pe linga sarcinile gene
rale de asistentâ sanitarâ, acestea �i-au concentrat a tent ia in directia
profilaxiei �i combaterii bolilor sociale dominante in regiunile din jur :
cea de la Tome�ti pe studiul malariei 29, iar cea de la Gilâu pe cel al
tuber cul oze i :10 .
Cu toate carentele legii, izvorite di n aplica'!'ea ei partialâ, legea
sanitarâ l?i de ocrotire reprezenta un incontestabil progres in politica
sanitarâ fatâ de satul Tomânesc. In primul rind, ea combâtea caracterul
birocratic �i administrativ ce se praoticase pînâ .atùnci in problemele
de igiena rurala 3t ; in al doilea rlnd, Institutele de igienâ �i sânâtate
publidi. l?i institutia surorilor de ocrotire !1i-au dovedit cu prisosintâ uti
litatea pentru serviciul sanitar rural. Datoritâ legii din 1930 s-a putut
dezvolta Oficiul demografic, care a fost ulterior incorporat in structura
organizatoricâ a Institutului Central de Statisticâ. Insemnâtatea acestor
trei institutii, create prin legea sanitara �i de ocrotire, s-a concretizat in
cÙ11oasterea mai amanuntita �i mai temeinicâ a problem<>lor mediului
rural $Ï in pregâtirea personalului de speclalitate neC'esar 32. Legea avea,
tntodata. meritul de a fi pus orohlemele œ se cereau imperios rezolvate
!;ii de a fi da t mul te solutii c o re cte in aceastâ di rectie.
·

Lel!ea sanitarâ si de ocrotire a intrat in vigoare in nli n a nerioadi'i
nP criza economica, din care cauza multe dintre orevederile ei po zitive.
C'are solicitau fonduri nin nartea statului. n-au gâsi t snriiinul m�terial
nel:'esar. Asa de otldà, Instftutulni de seruri si vl'! cci nu ri .. Dr. 1. Canta
r" "i no" . rare ootrivit :�rt. ?.5 �1 ] Ppli. intra in strurtnrll orr:ttm i zlltor i câ a
Mi p i c:terului Munci i . S a n â ta t i i si Ocroti rilor Social P si rF�re functionn
ru un bu g et comorlmAt inca din anul H l 29. in H I �O f s-a tâiat subven
tia d e 1 m mil ion rie lei oentru anul 1 93 1 . ce fus e se destinatâ nrenarârii
si rl istrih,Jirii vacri n ului n ecesaT vacdnàrii rontra tuberculm:ei a n oil or
-.

3�. Pe acel asi an bugetar a· fast tàiatâ sumA rle 5 ono 000 lei,
cel P 15 oon ono l e i ce se acordau anw=tl Societàtii nrofil axiei in
contra tuberculozei, p rezid atâ de directorul Institutului . . Dr. I. Canta 

n asrnti
rlin

cu7ino"·. dr. 1. Cantacuzino. !>-a suori m at apoi

rtin slaba subventte d P 6

Sanatoriului

pentru

500 000

in_grijirea cooiilor

atinsi

c al a de l a Techirghio1 �i a fost redusâ cu
21!
29

30
. 3 lSociét�

:r.!

33

o suma d,:o

500 000 l ei .

lei c e se arorrlll an11al . rluni'i fnfiintarf':'l
de

1 50fo

tuberrul nzi'l

suma de 1 1

rhirur"-'i 

000 000 lei

.,Opinla" din 29.I.l932.
Oninta" rHn 29.1.1932�
A rh. St. Clu1. fond Prefectura Clu1. dosar RR/19�5 : 84/1 93R .
Dr. G. Banu. La polftfaue medtco-socfalP. d11ns la Roumanie rurale. i.,
des Nattons. Conférence Européenne de la vie rurale. R oum a nie 1939, p. 1 43.
Prof. tir. J. Moldovan si dr. M. Zolol:t. on. cft. . n . !120-921.
Arh. St. Bucure�t!. fond Casa regalA Carol al II-lea, dosar 6111930, f. 1 !)1 6.
Ibfdem· ·;

••
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din bugetul Institutului de seruri l?i vaccinuri 34• Referindu-se la aceste
reduceri de fonduri, directorul Institutului de seruri l?i vaccinuri, dr.
1. Cantacuzino, arâta într-un memoriu, din 1 8 decembrie 1 930, înaintat
regelui, câ, chiar in forma lor initialâ sumele erau minimale, câci din
ele se puteau vaccina in mod gratuit mai toti copiii nâscuti din princi
palele 40 de or<Jl?e ale târii l?i din trei judete întregi. Or, prin reducerea
acestora, Institutul era pus în imposibilitate de a mai prepara vaccinul
antituberculos, iar toti copiii ce se nâl?teau in anul 1 93 1 nu mai puteau
beneficia de vaccin :15,
In privinta constructiilor sanitare din mediul rural, acestea au
ramas, atit in anii crizei economice, cît �i în perioada urmâtoare o pro
blemâ greu de rezolvat. Sabin Manuila observa, în 1 934, câ multe din
cele 1 5 201 sate ale României, in . special cele mici, avind o organizare
mai rudimental'ii , nu-l?i puteau permite investitii in domeniul sanitar :m.
Pe de alta parte, dimensiuhile mari ale multor sate cu populatie redusâ
constituiau o dificultate nu numai pentru organizarea sanitarâ, ci �i
pentlil cea administrativa !?i l?Colarâ 3'. Initiativele Serviciului sanitar �i
de ocrotire judetean Cluj, din toamna anului 1 934 !?i de mai tirziu prin
care incerca sa determine comunele Mirgau, Balce�ti !?i Sacueu de a
contribui la inf\intarea de dispensare sanitare cu cladiri, teren �i nu
merar, sub promisiunea ca judetul va contribui la intretinerea lor, n-au
dat nici un rezultat pozitiv 38. Dealtfel, este suficient sa amintim câ la
începutul anului 1 937 numai 408 dispensare rurale din România aveau
localuri proprii 39• In ceea ce prive�te Casa de ocrotire, ca institutie
prevazuta in legea din 1 930, ea n-a fost nicaieri creata in fapt. La numai
dtiva ani de la promulgarea legii sanitare �i de ocrotire s-a renuntat
la ideea ei, accentul fiind pus, cu tncepere din ani.tl trimiterii echipe. lor studente�ti la sate, 1 935, pe dispensarul rural, ca primA institutie
sanitara a satului, menita sâ actioneze practic pentru aplicarea legalâ
a medicinii curative �i pentru gasirea solutiilor practice cele mai po
trivite in vederea luptei pentru combaterea mortalitâtii generale 40.
Fundatia regala Carol al II-lea !?i-a propus sa creeze in fiecare
comuna cite un carnin cultural, rrienit sa dirijeze întreaga viata a loca
litâtii, �i o casA a satului, in care sa functioneze dispensarul H. Echipele
studente�ti care au lucrat la sate in verile anilor 1 936-1938. compuse
din medic, sorâ de ocrotire �i medic veterinar, au initiat actiuni de
6rganizare a dispensarului sanitar �i a câminului cultural. Câminel e
au activat pe sectiuni, prima lor sectiune fiind dispensarul sanitar,
34

Ibidem, f. 2-4.
Ibidem, f. 4-5.
38 Idem, fond Dr. Sabin Manuila, doc. 20/3/1926, f. 2 ; 44/24/1930, f. 2 ; 123/26/
1 936, f. 5.
· 37 Prof. dr. I. Moldovan $1 dr. M. Zolog, op. dt., p. 923.
38 Arh. St. Cluj, fond Prefectura Cluj, dosar 68/1933.
:m Dr. Constantin
C. Gheorghiu, Asistenta medicalif ruralif fn Rom4nfa, !n
,.Sociologie româneasca", an. II (1937), nr. 2-3, februarle-martle, p. 86.
"0 Arh. St. Bucure$ti, fond Dr. Sabin Manutla, doc. 20/3/1926, f. 1.
4 1 Ibidem, f. 3-4.
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prin ·care s-a î ncercat integrarea problemelor sanitare in programul de
organizare culturalâ a satului r.2. Mai tîrziu, in 1 939, la propunerea
Institutului de 1?tiinte sociale al României, s-a incercat, prin intermediul
Rezide111telor de tinuturi, a se ct·ea · pe cuprinsul intregii tari citeva
sate mode!, înzestrate cu toate institutiile adecvate unei societâti mo
derne, dm· din ca uza lipsei de fond uri, ele n-au pu tut fi constituite r.J.
Ca rezultat al legii din 1 930 s-a incercat imbunâtâtirea situatiei
sân'â tatii populatiei prin alte mijloace 1?i metode, care, de1?i n-au dut
1·ezul tatele SC'ontate, au ramas, totu1?i, achizitii utile in acest domeniu.
Astfel, s-a înmultit simtitor numârul medicilor de circumscriptie �i :1
surorilor de ocrotire, s-au creat spitale �i sanatarii, s-a dat un impuls
mai puternic profilaxiei 1?i combaterii tuberculozel, s-a organizat ofen
siva sanitarâ, · s-au pus bazele com�terii sistematice a bolilar infec
tioase " "· Cu incepere din anul 1 929 pina in 1 938 au fast vaccinati peste
1 00 000 de capii din diferite centre ale târii împatriva scarlatinei, cele
mai mul te vaccinari fiind efectuate la Bucure1?ti �i Ia1?i. I n septembrie
1 938, ministrul de resort a luat initiativa extinderii vaccinarii antiscar
lHtinoase in întreaga tarâ. Ca urmare, s-au constituit centre de vaccinare
lu Bucure!?ti, Ia�i �i Cluj, prin intermediul carora, pînâ in 1 939, au fa"t
vnccinati copii i între 2 !?i 1 5 ani din întreaga tara r.:;. l i} privinta vacci
nârii împotri va al tor boli infectioase, precum febra tifaidâ, infectiile
paratifoide 1?i halera, în România acestea fuseserâ aplicate pe scarâ
largâ încâ înainte de primul râzboi mondial, ele continuînd în acelea�i
proportii 1?Î dupâ Unire 46. I n 1 936, Institutul de seruri 1?i vaccinuri a
început, in colaborare cu Academia de medicinâ, anchete locale impotriva
ti fosului �i incercâri de vaccinare cu tulpini locale de virus � 7.
· · l n privinta nliln ârului de medici care aotivau la sate se observa
o �pbtire de la an la an ; cu toate acestea, situatia era departe de a fi
satisfâcâtaare in raport cu cerintele unei asistente sanitare moderne.
Astfel, cei circa o mie de ' medici rurali, dti activau in anul 1934, aveau
surcina sâ asiste o populatie sâteasdi de aproape 1 5,5 milioane de lo
cuitori, adicâ un medic revenea in medie la 1 5 500 de sâteni. Existau
atun Ci zone în: ·care un medic revenea la 25 000 - 30 000 de locuitori,
avînd de acoperit o asistentâ . sanitarâ pe suprafete cuprinse între 4 0 0
�i 600 km p. I n reteaua ministerului de ·resort figurau in acel an aproape
2 400 de medici, dintre care doar 984 - î n teorie, cel putin - aveau
re1?�dinta in comune rurale "8. I n acela1?i timp, în Germania un medic
revenea la 786 locuitori urbani 1?Î l a 2 3 1 7 locuitori rurali, iar in Italia
42

Idem, doc. 123/26/1936, f. 4.

"� Vezi Arh. St . Ilfov, f o n d Prefectura Vl�ca, dosar 165/1039.
11 Prof. dr. I. Moldovan !li di'. M. Zolog, op. cit., p. 021.

t,,; Dr. V. Albescu, Scarlatina, în ,Revista de igienii socialii" , Bucure�ti, an. X
( 1 940), nr. 1-6, ianuarie-iunie, p. 539-540 ; Prof. dr. C. Io nescu-Mihi e'tl ,1 prof.
dr. M. Ci.uci, op. cit., p. 528.
�6 Pro f., dr. C. Ionescu-Mihâe!?ti !?i prof. dr. M. C i ucâ , op, cit., p. 5 19.
.
1,7 Ibidem, p. 527.
'.8 Al'h. St. Bucure�ti, fond Dr. Sabin Manuila, doc. 87/25/1931, f. 5-7.
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la 3 000 de locuitori rurali 411• La începutul anului 1 935,

d u pa

declaratiile

ministrului sànâttii, dr. L Costinescu, în satele României erau 1

360 de

medici, fatâ de necesarul de cel ·putin 6 500 de doctori ;;o, Doi ani mai

tirzlu, la inceputul anului 1 937, existau . î n România 7 1 62 . medici, din

caré 990 erau plasati în Bucurel?ti. Localitâtile cu caracter rural erau
desei·vite de
Din cei
tului i l
.

1

93"5 medici, revenind 1 2,3 medici la 1 00 000 de locuitori .

1 935 medici -rurali , numai 1 371 erau plâtiti din bugetul sta
Dacâ se luau in calcul cei 1 935 medici rurali �i dacâ se tinea

.

seama de repartitia lor neuniformâ pe teritoriul târii , se putea constata

cà pe pro v i n cii un medic revenea la 14 247 locuitori rurali in Dobrogea, ·
la 1 4 037 locuitori rurali în Oltenia, la 1 1 693 în Muntenia, la 9 104 în

Moldova, la 7

558

in Basarabia, la 6 6 1 3 î n Bucovina, la 6 4 4 1 în Tran

silvania, la 6 2 75 i n Cril?ana-Maramure� �i la 3 735 locuitori rurali în

Ban ut i:!
.

.

Or, criteriile Ligii Natiunilor stabileau un medic la 2 000 de

Jocuitori, · t i m p in care in România un medic asista

8

1 :30 l ocuitori rurali

in · :medie. Si tuatia era defavorabilâ târii noastre în ra port cu al te state.

Astfel,

în

Iugoslavia,

Pol onia la 3

289,

un medic revenea la 3 568 locuitori rurali, i n
'
i n Bulgada l a 3 059, î n Brazil ia l a 2 95 8 i n Suedia l a

2 980, i n Belgi a l a 2

3 4.4 ,

,

î n Grecia la 1 727, î n Franta l a

1

697, i n Ger

man ia la 1 552, in Uruguai la 1 067, in Statele Unite ale Americii la 7 8 9
locui tori · rurali 53.

I,n acela�i timp, l a începutul anului 1 9 3 7, numârul medicilor de clr

cumscriptie · de la sate sporise la

de. deficitarâ, atîta timp cît

1

200, dar . situapa se mentinea ·la fel

14 000 de sate continuau sâ râmînâ fârâ

Or, .cele 1 4 000 de sa te adâposteau 760/o clin totalul - -populatiei
i·UJ·ale . &lU·. : 620fo d i n totalul locuitor i lor târii , în putine dintre acestea

dÇ>_ctori.

putindu-se · Jntîlni vreo insti.tutie cu caracter s a n itar M. In ac ela� i timp,

existau

in

Român i a

247

spitale

mixte, -dintre care

1 50

deserveau

in

exclusivitate teritorH rurale, plus 7 1 5 fat'macii rurale , dar toate acestea

en.1u plasate în comune mai mari, care dispuneau l?Ï

de

dispensare me-

'.!l . ibidem, f. 5.
. ..
r,o· Dr. l. Costinescu, Grijd pcntru s4ndta.tca. sa. te lor noa.s�re, in ,.Democ�:apa",
Bucure$ti, an. XXIII (1935), nr. 4, aprilie, p. 10.
51

Dr. Constantin C. Gheorghiu, op. cit., p. 81.
Ibidem, p. 82. Daca avem in vede,re situatia pe unitati administrative, obser
vâm, indiferent de perioadâ, ca in unele dintre acestea dainuia o stare gravi. Astfel,
in 1930, in judetul .Rimnicu Sârat un medic revenea la 13 000 Iocuitori (A rh. St.
Buzau, fond Prefectura Rimnicu Siirat, . dosar 237/1930), in 1 938, -in judetul Baia,
cu 180 019 locuitori, erau · 22 medici, din ca re doar !?ase de stat {Arh. St. la!?i, fond
Rezidenta Ti nut Prut, dosar 82/1938, f. 2 �i 21), in 1938, medicul circumscriptiei
sanitare Zorleni, judetul Tutova asista opt sate cu 13 000 locuitori . (Mircea Tiriung,
Marin Dobre !?i Ghenutii C oman, Stoef�?fti. Un sa.t cu mo1ie boerea.scd din Tutova,
in 60 sa.te române,ti, vol. IV, p. 64) . .
5:l Dr. Constantin c. Gheorghiu, op.' cit., p. 82-83.
.
·
. M Arp. St. Bucure�ti, fond Dr:. Sabin Manuila, doc. 20/.3 /1926, f . . 2 ; 123!26
1936, f. 5.
52

.
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dicale 55. latA care era structura completa a circumscriptiilor sanitare
rurale, împreuna cu personalul sanitar care asista populatia satelor în
1 937 (vezi tabelul de la pagina urmatoare) : 56.
Concomitent cu sporirea numârului medicilor !?Î a circumscriptii lor
sanitare rurale a crescut !?Î capacitatea de spitalizare, în general. Astfel,
de la 24 144 d e paturi, cite existau in anul 1923 57, s-a ajuns, in 1 938,
la 40 242 de locuri 58, prin cre!?terea spatiului de spitalizare din oraJ?e
!?i prin infiintarea unor mici spitale rurale.
Initiativele !?i eforturile întreprinse în s pi ri tul legii din 14 iu l i e
1 930 n-au putut determina o imbunatatire apreciabi lâ a sânâtâ ti i pu
bliee in mediul rural, unde ea prezenta aspecte grave. din cauza unor
actiuni fragmentare. neinchegate într-un sistem de munca un i tar !?i ,
mai ales, l i pse i de continuitate a unui program de mu nca intocmi t dupa
principii u n i tare 59. Doctorul G. Ban u seria, in 1 939, ca de!?i Conferi nta
europeana de igiena ruralâ de la Ge n eva , din 1 9 3 1 . fa c us e o serie de
recom an dari cu privire la asistenta medicalâ de la sate, la organizarea
serviciului de igiena publica la tara. la centre de sânâtate in mediul

rural !?i l a altele, România era atunci departe de a le realiza, caci, chiar
u ne l e fusesera infâptuite oartial, cele mai multe continuau sa
ramîna inca un obiect de studiu 60. A!?a de pildâ, dacâ avem în vedere
tubercul oza, care reprezenta ca po nd ere , atit pe tara. c it �i la sate �i la
o rase . a cincea cauzâ a mortalitâtii, pen tru depistarea ei nu exlstau in
m ed i ul rural d i spensare spedalizate. nici fixe, nici mobile. cu except i a
dacâ

celor din pl asele model
contra

tubercu l o zei

:

Tome�ti !?Ï

a organizat o

Gi l âu . Dupa 1 930, Liga natlonala
serie d e ech i pe radiologice trans

portabile. care au functionat in diferite judete. dar acestea au fo s t falo
site mai m u tt in s coouri �tiintifice. ele servind comisiilor de anchetâ
care au facut cercetA ri asupra râsoindlrii tuberculozei in diferlte sate.

In pr i v int a posibilitâtilor de spitalizare, in primi i ani oostbelici existau
aproximativ 2 000 - 2 500 de paturi in intreaga tara : lor li s-au adAugat
alte

2 000 de paturi in cele patru spi ta le ale Societatii pentru profilaxia

tuberculozei : dupâ 1 930, oapacitatea de spitalizare in sanatorli a sporlt
la 7 000 - 8 000 de paturi, pinâ in 1 939, g ra tie eforturilor Ligii Na
Uonale contra tuberculozei �i fondurilor procurate din beneficiile Lo
t�>riei de stat, înfiintata special in acest scop 61. Cu toate progresele rea�;

Jdem. doc. 20/3/1926, f. 2 : 123/2611938, f. 5.
Dr. G. Banu, op. dt., p. 180.
57 .. Dezbaterlle Adunarii Deputatilor", !)edinta dln 1 1.111.1927, o. 1813.
58 Institut Central de Statistique, Brévfafre atattstfque de la Roumanie, 1940.
Bucarest. 1940, p. 89.
59 Prof. dr. I. Moldovan si dr. M. Zolog, op. dt., p. 921 .
110 Dr. G . Banu. op. cit., p . 1 39.
et
Detalil fn Arh. St. Bucuresti. fond Casa regala Carol al 11-lea, dosar
6111930, f. 6 : .. Dezbaterile Adunarii Deputatilor" . �edlnta din 1 1.111.1927. p. 1813 ;
Dr. M. N::�sta. Tuberculoza în mediul rural, fn .. Revfsta de lldenl soclall" . Bucu
resti. an. X (1 940). nr. 1-6. ianuarie-lunie, p. 897 ; Prof. dr. C. lonescu-Mihae$ti !(li
prof. dr. M. r.iuca, op. dt., p. 530.
M

TABELUT. Nr. II
.A u u x t l l a r t

Medical
Provinda

Nwnlr
de Jloll$teri
asista.te de
o mo2$A

6 296

5 154

103

387

3 755

278

182

13 4 1 6

675

4 929

609

204

58

12 027

161

4 333

177

1 53

45

205

10 2 1 8

5 18

4 044

605

149

160

56

216

1 2 328

479

5 649

337

237

63

3

66

10 57 1

105

6 645

272

Medic
de cire4
cu IQ71tal

Total

NwnAr
de l�itori
la un medlc

�ti
sanltart

1 26 1

160

1 421

I l 131

2 513

Oltenia

100

20

1 20

12 1 00

Muntenia

228

20

248

Dobrogea

54

4

Mo1dova

160

Basarabia
Bueovina

ROMANlA

Numlr
de lOCUitori
pentru un
agent sanitar

Moa.se
eu dlPIOrnA

Medic
de circil.

79
1

44

Transilvania

286

6

292

9857

98

29 3 1 9

1 832

Banat

100

1

101

7737

48

16 280

365

40

Cri�na-Maramuref

1 10

5

1 15

10 266

42

28 1 1 0

679

47
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-
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lizate in aceastâ directie, capacitatea de spitalizare ramînea foarte re
dusâ in raport cu numarul celor ce mureau a9ual . de aceastà boala,
in medie 34 000, care ar fi trebuit îngrij it in sàn:atorii. Este necesar
de notat apoi faptul ca aceste a�zaminte deserveau. aproape in exclu
sivitate populatia bolnava a ora�elor G2• Farâ a fi ajuns suficient, nu
mârul de dispensare antituberculoase a sporit, gratie Ligii Nationale
contra tuberculozei care, dupâ ce a reu�it o centralizare a fondurilor
bâne�ti, a organizat, cu aj utbrul lor, un inceJ:mt d� campanie antituber
culoasâ in tara noastrà Œ1•
In conditii le asistentei sanitare existente la sate, profilaxia tuber
culozei la domiciliu era imposibil de realizat �i ea nu se aplica nicâieri Gr..
,Activitatea medicilor fata de aceastâ maladie - rapor·ta, in 1 930, me
dieu} �ef al Serviciului sanitar al judetului Rîmnicu · Sàrat - se mâr
gine�te la descoperirea ei �i la sfaturi profilactice'' 6·i. Or, proble ma era
mult prea complicatâ ln rapart cu capacitâtile de luptà ale satului îm
potriva ei. ,Problema tuberculozei - se mentiona in rapot·tul amintit a�teaptâ rezolvarea de la tarâ �i de la judet ; este o chestiune socialil
�i nationalâ, e in strînsâ legâturâ cu starea economicâ �i nationalâ �i
trebuie multa bunâvointa, mult sacrificiu din partea tuturor ca sa se
adauge la activitatea medicilor" (j(i.
'
In perioada interbelicâ s-au fâcut progrese insemnate pe li nia tuptei
împotriva malariei. Vreme de. cîtïva ani, dupa Unire, actiunile anti
malarice au reprezentat o continuare a unor initia,tive mai vechi de la
inceputul veacului nostrU. Anul 1 926 a marcat o cotiturâ in lupta pentru
combaterea acestei bali sociale. ln acel an s-a constituit o comisie, sub
pre�edintia dr.-lui 1. Cantacuzino, cu sarcina de a stabili programul
de actiune antimalarica la nivelul intregii târi. La inceput, comisia a
activat temporar, dar numai dupa citiva ani ea �i-a permanentizat
actiunea, stabilind, împ1-euna cu lnstitutul de serU.ri �i vaccinuri
, D r . J. Cantacuzino" �i cu lnsHtutele de igienâ, harta zohelor impalu
date �i pregâtind medici malariologi �i agenti chininizatori 67• Initiativele
comisiei au gâsit un spriji n continuu la organizarefJ de igiena a Societâtii
Natirunilor (ilj.
ln 1930 a luat fiinta Statiunea pentru studiul inalariei de la Gurbà
ne�ti, judetul Ilfov, condusâ de prof. dr. D. Mezincescu ; in 1932 cea
de la Tome�ti, judetul la�i, iar in 1934 statiunea de la Techirghiol 69•
La stâruintele profesorului M. Ciucâ �i sub indrumarea lui, s-a con
struit, in 1 9 3 1 , cu fondW'i primite de la Fundatia americanâ Rockefeller,
·

G2

Dr. M. Nasta, op. cit., p. 697.
Prof. dr. C. Ionescu-Mihâe�ti �i prof. dr. M. Ciucâ, op. cit;, p. 530.
0" Dr. M. 1\lasta, op. cit., p. 697 ; Arh. St. Boto!iani, fond Prefectura Boto�ani,
dosar 276/1938. ·
��.> Arh. St; Buzâu, fond Pt·efectura Rimnicu Sârat, dosar 237/1930.
G6 Ibidem. ·
.
tiï Dr. Cantemir Angheleseu, Asandrile malarice in România, in .,Revlsta de
igienâ socialâ",: Buç_ur�tl, an. X (1940),. nr. 1-8, i ariuarie-iunle, p. 741-742.
1;a Prof. dr. · C. Ionescu�Mlhâ�tl �i prof. di'. M. Ciucâ, op. clt., p. 530.
69 Dr. Dumitru A. Cornelson, · Statlunea Gurb4nejlti pentru studiul malartet,
liJ
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o statiune de malarioterapie pe linga spitalul de .boli mintale de la
Socola, apoi au fost organizate noi statiuni pe lînga spitalul din Cotiu
geni, judetul Soroca !ji Spitalul de boli nervoase din Bucureljti. Cu
concursul Fundatiei Rockefeller, care a acordat mai multe burse, au fost
trimilji la Paris !ji Roma o serie de medici pentru specializare în malario
l ogie. Sub impulsul acestor masuri initiate pe linia organizarii activitatH
antimalarioe 11i ·cercetarile e fectuate într-o serie de regiuni paludice, î n
special î n j udet;ele Bihor !ji Satu Mare, a u capatat amploare 7°.

Deosebit d e activitatea antimalarica a organizatiilor sanitare, a fost
initiat un vast program de asanari în zonele i nundabile. Prin Jurnal u l
Consiliului d e Miniljtri, nr. 261 d i n 1 6 februarie 1 937, s-a eonstituit, sub ·
pre�jed intia ministrului sânàtatii, dr. I. Costinescu, o comisie inter
ministerialâ de asanâri malarice. Aceasta a stabilit un program national
de asanâri, din care s-au executat, pînâ la izbucni rea celui de-al doilea
râzboi mondial, lucrâri pe litoralul Marii Negre, in judetele. C.,1hul �i
Lâpu�na pe afluentul Prutului, Valea Sarata, pe vaile Bahluiului, Bir
ladului, Dîmbovitei, în zona mla!jtinoasâ a comunei Balta Verde, judetul
Dolj �i în j udetele Bihor !ji Satu Mare. Asanarile malarioe au deter
minat in multe zone, dar nu pretutindeni, scaderea morbiditatii prin
malarie 7 1• Datele statistice pentru întreaga tara din perioada de dupâ
efectuarea acestor lucrari au ramas stationare, pîna in anul 1939, cînd
se constata o scâdere, cu 45 594, a numarului de noi cazuri de paludism,
Nu se poate ljti insa mâsura în care asanarile au influentat starea de
endemicitate din România, intrucît in perioada anterioarâ anului 1937
s e înregistrau, de l a u n a n l a altul, variatii chiar m a i mari decît cele d e
mai sus 72, fârâ c a lucrarile d e asanare s a f i jucat vreuli. rot in aceast�
.
directie.

dit�

In perioada interbelica, o parte din sarcinile asistentei sanitare.
România au fost preluate de diverse societati particulare de binefacere
suu de câtre organizatii de asistentâ sociala constituite in acest scop.
Ele n-au acoperit însa dedt o cota redusa din · ansamblul operei . de
asistenta . sociala ; in plus, date fiind fondurile limitate de care dis
puneau, n-au fost accesibile unor mase prea largi. Potrivit datelor pri..
mului recensamint al institutiilor de asistentâ sociala !ji de ocroti re,
.
intocmit de Institutul Central de Statishca la 1 ianuarie 1 9 36, care. . nu
reflectà complet realitatea - întrucit, a�a cum remat·ca directorul Insti
tului, dr. Sabin Manuila, multe institutii prezentasera date incomplete,
neprecise, altele nu râspunseserâ deloc 73
rezulta câ în România fiintau
îri total 951 de societâti de asistentâ (asistentâ a copiilor, a tineretuloi,
-

in ,Revista de igiena socialâ", Bucur�ti, an. X (1940), nr. 1-6, . ianuarie-iu
nie, p. 797.
70 Ibidem ; Dr. Cantemir Anghelescu, op. cit., p. 742.
'1 Dr. Cantemir Anghelescu, op. cit., p. 744, 747-791 .
72 Ibidem, 737 ; Prof. dr. C. lonescu-Mihâe�ti �� prof. d1". M. Ciucâ, op. cit.,
p. 531.
73 lnstitutul Central
de Stati$ticâ, Institutiunile de asistent4 sociald ·f i de
ocrotire. Rezultatele recensdmîntulut Institutiunilor de aststentd socialci li de oCTo
tire dtn l ianuarte 1936, Bucure�ti, 1938, p. 2-3.
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a adultilor, dispensare pentru copii, colonii, preventorii pentru copii,
aziluri pentru infirmi etc.), din care 50 erau fondate !?i finantate de
stat, 63 de municipalitâti, opt de judete !ii 830 erau particulare 74.
Dintre a11ezâmintele fHantrapice, destul de n umeroase în România,
vom mentiana doar cîteva. Pe lîngâ Epitropia spitalului Sfîntul Spiridon
din Ia!ii a luat fiintâ, în 1 9 1 3, iar dupa râzboi, în 1 9 1 9, a fast reorganizat,
Institutul de puericulturâ. In februarie 1 933 el a fast dotat cu un local
nau, cu a capacitate de 150 de paturi, cu labarataare !iÏ instalatiile afe
rente. Institutul a înregistrat succese în scâderea mortalitâtii la capiii
arfani, la cei ai copiilor pârâsiti de pârinti sau fârâ îngrijtre, pe care
îi cre11tea 75• In Bucovina, în primii ·ani pastbelici, în lipsa unor institutii
de stat, asistenta capiilor orfani a fast în exclusivitate asiguratâ prin
casele create special in acest scop din initiativele unor persoane parti
culare ïG.
Deosebit de intensâ s-a davedit a fi în Transilvania actiunea sa
cietâtilor private pentru ameliorarea stârii sânâtâtii locuitarilor satelar.
Cu înœpere din anul 1 923, Cominia de propagandâ !ii Igienâ Socialâ,
afiliatâ Societâtii Studeniilar în Medicinâ din Cluj, a desfâ11urat a ampHi
activitate în dameniul cambaterii plâgilor sociJale ce bîntuiau populatia
ruralâ. In fiecare an aceasta trimi-tea in mai multe sate din toate judeiele
Transilvaniei studenti !ii absolventi ai facultâtii de medicinâ din Cluj
pentru a studia bolile cele mai râspîndite in regiunile respective !ii pen
tru inlâturarea lor 77.
Interesul fatâ de sânâtatea locuitorilor satelor - care aveau cea
mai precarâ stare sanitarâ !iÏ care reprezentau patru cincimi din popu
latia târii - s-a manifestat în permanenta in rindurile conducâtorilar
societâtii ,Astra " . La propunerea profesorului Iuliu Moldavan, condu
cerea societâtii a adoptat, în anul 1926, ,rezolutia de la Zalâu" , prin
care ,Astra" Î!iÏ stabilea drept principal tel acela de a lupta pentru
promovarea armonioasâ a calitâtilor fizice, mintale !iÏ suflete!?ti ale
poporului român, în cadrul unei biopolitici cuprinzâtoare 78. Pentru tra
ducerea în fapt a acestui program, secWle ,Astrei" au fost permanent
prezente în satul românesc, init;ïind, prin personalul sâu, în colaborare
cu alte instirtuiii, anchete sanitare, trimitînd echipe de medici la sate
!iÏ chiar organizînd cursw-i de demografie pe lîngâ liCOlile târâne!iti 79.
Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul câ o parte din �ezâ
mintele Ministerului Muncii , Sânâtâtii !ii Ocrotirilor Sociale destinate
sânâtâtii publiee au fost partial sau total opera unor institutii cu alte
profiluri. A!ia de pildâ, in 1 927, ministerul de resort a înfiintat pe terenul
sâu de la �gigea, judetul Constants, un preventoriu pentru copi i , cornn

Ibidem, p. 28-31.

77

Arh. St. Cluj, fond Prefectura Cluj, dosar 68/1935.

75 ,Opinia" din 5.V.l937.
76 ,Socialismul" din 1 1.1.1920.

· 7e Dr. Sabin Manuila, Problema recreaftet Cn medtul rural, ln ,Revista de

igieni socialA" , Bucur�ti, an. X (1940), nr. 1-8, lanuarie-iunle, p. 501.
79 Arh. St. Bucureoti, fond Dr. Sabin Manulla, doc. 73412/1940, f. 10.
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pus din barâci, a câror capacitate totalâ de cazare a ajuns, in 1 936,
la 700 de locuri pe 'lunâ. In anii 1 934- 1 935 ministerul a construit o
œntinâ �i cîteva pavilioane din cârâmidâ, dar la 31 decembrie 1 936 el
solicita prefecturilor �i societâtilor de binefacere sâ contribuie la ridi
carea de noi pavilioane. Nu se �tie care a fost contribu�ia institut.iilor
la infâptuirea ncestei lucrâri, dar cunoa�tem din documente câ prefec
tw·a jude�ului Cernâu�i incepuse deja construc�ia unui pavillon cu 100
de paturi �0•
0 concluzie care se des prinde din maj oritatea surselor documentare
referitoare la sânâtatea popula�iei este aceea câ in lumea satelor asis
ten� sanitarâ n-a devenit dupâ primul râzboi mondial accesibilâ tuturor
locuitorilor rumli. In primul rind, i nsuficien� cadrelor medicale cu
pregâtire superioarà �i medie fàcea ca mul�i �ârani sâ nu poatâ ajunge
decît rare ori la acestea. G. G. Gheorghi u �i H. H. Stahl afirmau câ
gâsiserâ Wl sat intr-o regiune de munte a târii in care locuitorii decla
raserâ, in 1929, câ in decursul ultimilor 15 ani nu venise la ei nici un
medic st. Chiar �i în œgiunile unde existau doctori, ace�tia, de�i depu
neau eforturi stâruitoare pentru asigurarea asisten�ei �i educa�iei sani
tare a popula�iei 82, nu puteau consulta decît o micâ parte d in numàrul
mare de locuitori pe care ei trebuiau sâ-i asiste. Datele Institutului
Demografic aratâ câ, clin o sutà de copii pî nâ la virsta de un an ce
mureau in cursul anului respectiv in mediul r\J.XIal, numai 1 0,30/o erau
vàzuti de un medic sau de un agent sanitar, ceilal�i dintre decedati
fiind lipsiti de cea mai elementarâ asistentâ medicalâ. 0 situa�ie similarà
s-a gâsit �i la copiii mai mari. De fapt, din totalul mortilor
copii Iii
adul�i ce decedau in cursul unui an in mediul rural - abia 22,40j0 bene
ficiau de ingrij ire medicalâ, restul de 77,60/o mureau fârà sâ fi fost
vreodatâ vâzuti de medic sau de un cadru medical auxiliar �i fârâ sâ
fi apelat la cea mai elementarà asisten�â sanitarâ 83. Deputatul Aurel
Dobrescu remarca, in legàturâ cu aceasta, câ in comunele rurale cea
mai acutâ lipsà de asistentâ sanitarâ se inregistra in rîndurile maselor
�i ale copii1or 5". Din raportul intocmit de prof. Dr. D. Mezincescu în
cadrul Cercului de studii al Partidului Na�ional 'fârànesc, in anul 1 934,
se degajâ concluzia cà lipsa de asiste ntà era un fenomen de propor�ii.
Astfel, din cei 524 388 copü care s-au nâscut în comunele vurale in 1 933,
un numâr de 10 484 de na�teri fuseserâ asistate de medici, 182 697 de
rn� cu diplomâ, dintre care, de fapt, doar o parte posedau diplome,
303 930 de moa� empirice, iar 27 277 feme i de la sate nâscuserâ fârâ
-

110 Arh. St. Cluj, fond Prefectura Cluj, dosar
81/1936 ; Institut Central de
Statistique, op. ctt., p. 127.
81
Dr. C. C. Gheorghlu �i H. H. Stahl, Metodele de investtgafie aanttar4 p
medico-sociald în mediul rural, in ,Revista de lglenâ sociali", Bucure,tl, an. X
(1940), nr. 1-6, ianuarie-iunie, p. 49.
l!'l Arh. St. Bucurqti, fond Ministerul Afacerilor Interne, dosar 536/19111, f. 7.
83 Idem, fond Dr. Sabin Manulla, doc. 87/25/1934, f. 4.
� ,Dezbaterlle Adunarli Deputa�llor", vedinpa dio ll.III.1927, p. 1807.
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mc1 un fel de asistenta s:>. Cercetârile pe judete, din Vla�ca, Teleorman,
Muscel, Dîmbovita, Trei Scaune, Bra�ov, Constanta, avînd în vedere o
perioadâ de zece ani, indicâ pretutindeni situatii care confirma, in linii
generale, datele statisticii din 1 933 pe î ntreaga tara oo.
La rîndul lor, datele cu caracter sanitar ale micromonografiilor pro

beazâ cu suficientâ convingere insuficienta asistentei sanitare medicale
a tarânimii. A�a de pilda, într-o comuna cu 6 1 6 1 locuitori, precum
Balu�eni, judetul Boto�ani, medicul fusese în cursul anului 1 937 de
noua ori ; la Copalâu, cu 3 277 locuitori, el venise de 35 de ori ; comu
nele Curte�ti, cu 3 785 locuitori, �i Manâstireni, cu 2 835 locuitori, fuse
sera vizitate de cite 24 de ori etc. 87• Autorii raportului asupra situatiei
l ocuitorilor din plasa Sulita, judetul Boto�ni, pe anul 1 937, notau câ
în cele 1 3 comune existau bâtrîni care nu apel aserâ niciodata la

medic 88•
Echipele studentel?ti care au urmarit starea de lucruri din domeniul
sânatâtii în sa tele din vestul tiirii, considera te ,buni�oare " , au constatat
câ medicul de circumscriptie deservea mai multe sate, vizitînd pe fiecare
dintre ele o data .sau de poua ori pe luna. La date fixe, venea la
primarie, unde î l a�teptau pacientii. Medicul nu avea un sediu in care
sâ fi putut da consultatii, astfel ca examenul era fâcut sumar, fârâ ca
bolœvii sa se dezbrace 89.
Organizarea unei retele de asistenta sanitarâ corespunzâtoare la sate
ar fi permis accesul mai larg al taranilor la cuceririle medicinei. Faptul
a fost dovedit cu prilejul activitâtii la sate a echipelor studente�ti, cînd
în localitâtïle cercetate s-a realizat o ameliorare a asistentei sanitare.
Del?i sarcina principalâ a medicilor din cadrul echipelor era aœea de a
contribui la cercetarea din punct de vedere sociologie a satului �i de
a organiza dispensarul sanitar, din cauza avalan�ei de bolnavi care so
seau la dispensar, nu numai din satul în care luora echipa, ci �i din cele
din jur �i din localitati mai depârtate, echipele medicale au fost impiedicate pur �i simplu sâ facâ cercetâri 00•
·

Unificarea legislatiei d i n domeniul sanitar, in 1 9 2 1 , n-a insemnat
însâ �i o uniformizare totalâ a sistemului de asistenta sanitarâ la nivelul
târii, în unele zone ale provinciilor unite mentinîndu-se vechea stare
de lucruri. A�a de pilda, în Transilvania, cele mai multe dintre con
sultatiile date de medici continuau sa fie efectuate, în virtutea traditiei,
cu plata, timp in care in restul tarii ele erau gratuite 9 1 • Dar gratuitatea
85 Arh.
St. Bucure�ti, fond Dr. Sabin · Manuila, doc. 87/25/1934, f. 4 ; Dr.
G. Banu, Patologia mamei �i a copilului in mediul rural, in ,Revista de igienA
socialà", Bucure�ti, an. X (1940), nr. 1-6, ianuarie-iunie, p. 629.
86 Dr. G. Banu, op. cit., p. 629-831. I n monografia comunel Blvolart, jud�ul
Ia�i se aràta cà in cele �apte sate exista o singurà moa�A, in conditille in care
se inregistrau zilnic 3-4 na�teri (Arh. St. Ia�i, fond Prefectura Ia�i, dosar
45/1938, f. 18) .
87 Arh. St. Boto�anl, fond Prefectura Boto�anl, dosar 278/1938.
aa Ibidem.
� Arh. St. Bucure�ti, fond Dr. Sabin Manuila, doc. 20/3/1926, f. 3.
90 Idem, doc. 123/28/1938, f. 3-4.
91 Idem, doc. 20/3/1928, f. 1 �� 3.
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consultatiilor, ca �i a unor medicamente, devenea inoperantâ, fie din
lipsa medicilor, fie datoritâ lipsei de medicamente. In general, medicii
de la tarâ nu dispuneau nici de mijloace de transport pentru a se de
plasa la locuinta bolnavului, nici de material sanitar. Aurel Dobrescu
anita în Parlament, în �edinta Camerei din 7 martie 1927, situatia dintr-o
mare comunâ a judetului Arge�, situatà la 7 km de Pite!?ti, prin prisma
unuia dintre procesele-verbale ale medicului de circumscriptïe : ,Am
constatat - seria doctorul - cà în comunà sint vreo 30 de bolnavi de
febrâ palustrà, dar n-am chininà pentru tratarea lor, mai sint bolnavi
de febrâ tifoidà, dar n-am mijloace sà-i tratez sistematic .. . " !12• La 23
ianuarie 1929, doctorul Thiers-Bulâu aducea la cuno�tinta ministrului
sânâtâtii publiee cà spitalele rurale �i judetene din Regiunea sanitadi
Ia�i, la fel ca �i cele din a l te regiuni sanitare ale târii, erau lipsite
adeseori luni întregi pinâ �i de cele mai comune medioamente �i anti
septice, ca sâruri de mercur, tincturâ de iod, alcool rafinat, apà oxi
genatâ etc., precum �i de material �i pansamente !J:l, iar autorul micro
monog·rafiei comunei Mânàstireni, judetul Boto�ani nota, in 1 937, câ
aici asistenta medicalà se rezuma la vizita agentului sanitar, care nu
dispunea decît de chininâ !Jt,.
Neîndoielnic câ lipsa medicamentelor a influentat în mare mâsurâ
morbiditatea populatiei �i in unele cazuri chiar mortalitatea. Deputatul
Aurel Dobrescu · declara câ la noi oamenii mureau cu zile, câci, pe cînd
in Germania nu se mai înregistrau decese din cauza difteriei de la
descoperirea serului Behring, in România decerlau 3 1 ,67 % din bolnavii
atin�i de aceastâ boalâ 95,
In lipsâ de medicamente gratuite, târanii erau nevoiti sâ 1�=-cum
pere, dar multi dintre ei nu dispuneau de bani pentru procurarea lor.
In schitele de monografii pentru cele 1 3 comune ale plâ�ii Sulita, judetul
Boto�ani se arâta cà, de�i o parte dintre bolmivi se prezentau la vizitele
medicale, acestea erau inoperante, neputînd face dintT-un bolnav un
om sânâtos, întrucît târanii nu-�i puteau cumpâra medkamentele scumpe
de la farmacii 96• Cercetârile echipelor studente�ti efectuate în cele 235
· de gospodârii în vara anului 1 938 au gâsit câ cele mai multe dintre
familiile studiate alocau fonduri extrem de mici din bugetele lor pentru
sânâtate. Cheltuielile cele mai însemnate destinate acestui scop apâ
reau la gospodârüle de 10, 1 - 20 ha din Transilvania, cu 2 495 lei, �i
Muntenia, 1CU 500 lei, �i la g.rupul gospodàriilor cu 3,1 - 5 ha din
Bucovina, cu 270 lei pe familie. In rest, la toate celelalte categorii de
gospodârii erau alocate sume infime, de 5 - 10 lei, de cele mai multe
ori nimic 97• Analiza pe ansamblu a bugetelor gospodâriilor târâne�ti
92

,Dezbaterile Adunârii Deputatllor", �edinta din 7.111.1927, p. 1758.
Idem, �edinta dln 23.1.1929, p. 523.
!U. Arh. St. Boto�ani, fond Prefectura Boto�ani, dosar 278/1938.
95 ,Dezbaterile Adunârii Deputatilor", �edinta din 7.111.1927, p. 1758.
96 Arh. St. Boto�ani, fond Prefectura Boto�ani, dosar 278/1938.
97 Ing. agr. P. Stânculescu !li C. �tefanescu, Situatta economica prezentii, in
60 sate rom4nejltt, vol. II, p. 290.
93
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ràmînea cea mai gràitoare explicatie a cheltuielilor atît de modeste
fàcute de familia sâteanului in scopul apârârii sânâtàtii membrilor ei.
Faptul a avut implicatii nemijlocite asupra morbiditàtii !ii mortalitàtii
populatiei României dintre cele douâ ràzbœie mondiale care, cu toate
câ s-au diminuat în cursul anilor, au continuat sâ râmînâ, totu!ii,
ridicate.

THE ROMANIA'S HEALTH POLICY BETWEEN THE TWO WORLD WARS

SUMMARY
After the first World War, there were serious attempts to improve the
health conditions in Romanis. But, untill 1930 the preoccupations of the officiale
were almost exclusively devoted to curative medicine, and a staf! specialized in
hygiene and social welfare was almost lacking.
The Health and Welfare law of 1930 was based on the descentralization of
the health welfare till the smallest administrative unit, the organization of . insti
tutions and a sufficient staff for the rural population (assistance, houses, nurses),
and the creation of institutes having a medico-social role (Hygiene and Public
Health Institutes, Central Statistical Institute) .
In the period after 1930, the principles of the above mentloned law have
been applied only partially : a number of institutions useful to the rural environ
ment were created (dispensaries), the detection and prophylactic works improved,
but all these without having a uniform conception. For this reason, Romania
has obtained only partial achievements in the health field. However, neither in
the period following this law, nor the latter ten years, has there been a real
and fundamental policy of sociale medicine based on an establlshed programm of .
llctivity in the Romania, nnd especially in the Romanlan villages.

APRECIERI S'mAINE PRIVIND CONTRIBU'fiA ROMANIEI
LA INFRINGEREA GERMANLEI HITLERISTE
VALERIU FLORIN DOBRINESCU

al

Actul ins urecti o na l românesc nu s-a l i mitat exclusiv la faptul static
ie�irii d i n coalitia Axei, ci a fos t urmat, imediat, de o actiune militarèi

efectivèi �i unitarèi 1, ceea ce a fikut posibilii exploatarea �i extinderea
la maxi mum a ava n ta j elor aduse Aliatilor. Actiunea militarâ a României

a fâcut ca ·raportul general de forte dintre Germania nazistâ �i Na
tiunile Unite sâ fie modificat, cu valoarea a 85 de divizii, in profitul

AJ.iatilor 2•
Prin actul de la 23 August 1 944 România :
a) a râpit Germaniei oriœ posibilitate de a mai organiza �i opune
noi rezistente, înlesnind �i grâbi n d in conditii maxime, manevra stra
tegkâ a Armatei Sovietice, atit la inlâturerea fortelor hitleriste din
Balcani, cît �i pentru patrunderea în Cimpia Tisei ;
b) a pus in imposibilitate Reichul de a se mai putea folosi de
resursele umane �i materiale ale României ;
c) a dat un aport total �i substantial Aliatïlor, fârâ a fi a j utata
cu armament, munitii sau orice alte resurse ;
d) a cooperat continuu, efectiv �i sub eoman!da fortelor sovietice,
pinâ la vi cto.ria finalâ ;
e) a pus la dispozitia Marilor Aliati a tuturotr documentelor infor
mative asupre Germaniei �i a aliatïlo r ei ;
f) a produs o influentâ pol i ticâ �i militarâ determinantè'i, in favoa
,



rea Natiunilor Unite, in sud-estul Europei 3.

Insurectia româna, inceputâ la 23 a u gus t 1 944, a fost imediatèi,
unitarèi, e.fectivèi, totalè'i, pe baza exclusivèi a propriilor resurse 4. Din
t Arhiva Ministerului Apararii Nationale, Marele Stat Major, Sectia a 3-a
operatii (in continuare se va cita A.M.A.N., M.St.Mj.), dosar f.n Pozitia 2853,
1944, f. l7.
2 Ibtdem, f. 19.
3 Ibtdem, f. 20-23.
' Ibidem, f. 5-7.
.,
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aceste motive, ea nu a fast un simplu act de oportunism impus de
constrîngerea unei situatii, create exclusiv ' de forte strâine.
La data începerii insurectiei, pe teritoriul tarii noastre se gaseau
6 1 2.507 soldati !=;ii ofiteri germani, împotriva càrora România. avea sâ
angajeze î n lupta : 20 de divizii, 5 brigâzi mixte, 30 esrodrile de aviatie,
cuprinzînd 249 aparate, !=;ii un regiment de aparare antiaeriana cu 14 ba
terii 5• Avînd în vedere toate aceste considerente, România a socotit
ca, în urma armistitiului, trebuie consideratâ, în cel mai rau caz, tarèi.
cobeligerantèi. u, situatie ce reie�?ea dar !=;ii din întregul complex al rapor
turilor ei cu Natiunile Unite.
Diplomatia româneascâ a manifestat, în aceasta perioadâ, un interes
constant fata de participarea tarii la ·râzboiul antihitlerist �i. mai ales,
de recunoa$terea acestei contributii prin acordarea statutului de stat
cobeligerant. In aceasta cerere justa se pornea d e la un adevar istoric,
anume ca nici una din tarile cu un regim asemânâtor celei a noastre,
care au luptat alâturi de Natiunile Unite, nu . au adus o contributie
mi litara superioarâ sau egala cu aceea a României : a) din punct de
vedere al fortelor ; b) din punct de vedere al duratei în tirnp (23 August
1 944 - 1 2 mai 1 945) ; c) din punct de vedere al spatiilor cucerite prin
lupta. Efectivele maxime ale acestor state, dupa 23 August, sint de circa
1 00 . 000-1 5 0 . 0 0 0

oameni

(Iugoslavia,

Franta,

Bulgaria,

Italia),

lâsînd

Rornâniei locul de frunte, ea fiind a patra natiune ca factor de luptd

angajat împotriva Germaniei (540.000) 7. Majoritatea acestor tari au avut
�i unitati m i litare sau armate œre,

in situatie similarâ României, au

l uptat în acela�i timp 11i alaturi de Gerrnania. Ori, România nu a pre-
zentat asemenea cazuri, ci de la 23 August a trecut de partea Natiunilor

Unite fn mad sincer $Ï l o ial
de rlizboi.
Din

,

punct de vedere al

cu toate fortele $i cu tot potentialul san
fortelor aeriene,

n,

avem informatii câ

statele care s-au gasit i n situatii asernaniHoore cu România ar fi actionat
alaturi de Aliati R. In general, fortele navale române, cu un tonaj de
25.000 tone, au fast puse in profitul Natiunilor Unite. Flota maritimâ,
compusa din patru nave, a fast folositii, i n exçlusivitate, de Armata
Sovietica, iar cea fluviala a fast utilizatâ, pîna la i nchiderea navigatiei
pe Dtinâre, de câtre acela�i comandarnent, in proportie de 730fo din
puterea de tractiune !1Î 860/o din capacitatea de transport.
asemenea,
porturile Constants �?i Sulina au fast utilizate in întregime de flota

�

sovieticâ 9•
5 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe,
Fond Conferinta PAcii (in conti
nuare se va cita A.M.A.N., Fond Conf. PAcli), vol. 80, 1946, f. 25-28.
6 Ibidem, Fond România, 1 945-48, vol. 1, nepag.
7 V. Anescu, Efortul economtc al poporului romdn în riizboiul a.ntihitlerist,
Bucure�ti, Editura MilltarA, 1971, p. 8.
s A.M.A.N., M.St.Mj., Sectia a 2-a Informatii,
dosar f.n., Pozitla 1635, f. 2.
9 Romdnia in anii revoluttei democrat-populare, Bucure�ti, Editura Poli
tidi, 1971, p. 75.
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Efectivele militare angajate de tara noastrà in ràzboiul !lntihitlerint
s-au ridicat la peste o jumàtate de milion oameni, din care pierderile
au fast de circa 1 70.000 soldati, subofiteri !?Î ofiteri 10•
La aportul militar trebuie, fârà indoialâ, adâugatà contributia eco
nomicà a României la râzboiul antihitlerist care, in perioada 23 August
1 944 - 1 septembrie 1 945, cînd trupele au revenit complet in tara,
s-a ridicat, dupà o eval uare aproximativà, la ch-ca 770.000.000 dolari
valutâ 1 938. Dacà la aceasta se adaugà valoarea pagubelor �i distru
gerilor provocate de trupele fasciste in retragere - aproximativ
:J50.000.000 dolari, valuta aceluia�i an -, efortul economie depà��te
un miliard de dolari, echivalînd cu peste patru ori totalul cheltuielilor
bugetare ale statului român efectuate in anul financiar 1 937-1938 1 1 •
Asupra problemei participàrii la ràzboi a României, absolut toate
f01·tele .politice din tara erau de parere sà contribuim, deoarece, in
felul acesta, se creu posibilitatea u�uràrii unor sarcini asumate prin
Conventia de armistitiu. Factorii politici apartinind fortelor democratice,
guvernului etc. atentionau asupm indeplinirii rigw-oase a acestor obli
gatiuni.
Discutiile pUI·tate de diplomatii no!?tri cu reprezentantii politici
striiini acreditati la Bucure�ti lasau sâ se intrevadà faptul cà cererea
acordàrii statutului de cobeligerant României este mai mult decit justà.
Din ronvorbirea pwtatà de ministrul de externe român, C. Vi�oianu,
�i Burton Berry, reprezentantul politic american la Bucure�ti, in ziua
de 3 ianuade 1 945, reie�ea faptul ca Româniu colabora in chipul cel
mai efectiv �i mai leal cu Natiunile Unite �i, in particular, cu Uniunea
Sovieticâ. .!?eful diplomatiei noastre a insistat asupra recunoa�terii
cobeligerantei, deoarece, afirma el, ,România colaboreazà atit pentru
implinirea conditiilor armistitiului, cît �i pentru obtinerea victoriei mi
litare", potentialul sàu fiind mai important decit al oricârei alte ta ri
a vi nd ,aceia�i situatie ca �i noi " . Berry a considerat œrerea României
,justificatèi" 12 .

De altfel, in cercurile suedeze �i americane, din Bucure�ti, se var
bea, insistent, încâ din noiembrie 1 944, despre recunoa�terea României
ca stat cobeligerant. Atit Berry cît �i comandorul Wisner, diplomati
americani, au declarat, cu ocazia dejunului oferit la 20 noiembrie de
minïstrul Suediei, Reuterward, cà ,lucrind în mod obiectiv �i fârà ten
dinte, Comisia anglo-americanà a stabilit cà integrarea României î n
spiritul democratie, precum � i lupta armatelor române, au dovedit, i n
mad esential, c a România rnerge pe u n drum loial � i cà n u are nici
un fel de dedesupturi" 13,
La 1 1 , respectiv 14 februarie 1 945, primul ministru al României
afirma cà ,statutul de cobeligerant, atunci cînd ne va fi dat, nu va fi
un dar fàcut pe temeiul unei simpatii personale". Cobeligeranta va fi
10

, Revue de la deuxième guerre mondiale" ,

I l V. Anescu, op. cit., p. 1 1 3 .

70, avril 1968, p. 32.

12 A.M.A.E., Fond 71, 1939, EA, XX România, vol. 352, 1944-1947, f. 44.
13

Ibidem, f. 42.
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acordatâ ,fiindca a portul nostru miUtar re cu n os cu t de o de oseb i ta im
portantâ !?i vi tej ia armatei noastre va fi facut sa o m eri tâm " ir.. Lucretiu
Patrà!?canu, primul ministru comunist din guvernele de uniune nationala
instalate dupà 23 August, a subliniat, in mai multe rînduri, necesitatea
m obili zàrii tuturor fortelo r la efortul de râzboi 15. La 10 m a i 1 945, odatâ
cu termina:rea razboiului in Eu ro pa, intr-o cuvintare rostità in sala Aro
din Bucure!?ti, Lu cretiu Pâtrà!?canu afi rm a di ,Independenta unei tari,
a tarii noa stre, in special, a fost CÎ!?tigatâ prin luptâ . . . Intre ideea de
pace, ideea de l i bertate !?i de independenta existind pentru noi iden
1
titate" 6.

Eforturile statului român, in râzboiul antihitlerist, pentru cauza
c o m u na a Aliatilor, au fost apreciate favorabil de diferite agentii inter
n ati onal e de presâ, oameni politici, is torici !?i m ili tari .
Corespondenta dintre œi trei Mari ne dezvâluie , e v id e nt, a preclèri
oozitive cu privire la contributia tarii noastre la razbo iu l antihitlerist.
Tn mesajele sale, d i n 27 mai 1 945, adresate pre�edintelui am erican ,
Harry Truman, �i prem i erulu i britanic, Winston Churchill, I. V. Stalin
<>cria : ,Au trecut mai bine de opt luni de cind România �i Bulgari::l
au rupt al i an ta cu Germa nia hitlerista, au incheiat un arm i s tit iu cu
state l e aliate si au intrat in ra zbo i de partea a l ia til or , impotriva Ger
m Fmiei, folosind in acest scop fortele lor armate. Prin aceasta ele �i-au
adus aportul la cauza infringerii hi tleris m ul u i �i au contribuit la ter
1
m inarea victorioasâ a di zbo i ul u i in E uropa tt 7 . D i n aceste motive, gu
vernul sovi eti c considera oportu n sa restabi leasca relatii d iplomati ce
normale cu statu! rom ân . Dupa ce Chu rch i ll i-a raspuns, la 1 0 iunie
1 945, arâtind ca guvernul Majestatii Sale a examinat �i . , probl ema re
l atii l or noastre viitoare cu a ces te state" 18, intr-un mesaj persona! �i
se cret, din 1 4 i unie acela!?i an, mentlona di : .,Nu mai putem amina
·
reluarea relat ii lor d i plo mati c e cu Rom â ni a f?Î Bulgaria. care i m preun a
cu tru pele sovietice au a juta t la infrlngerea Germaniei
hitleriste" 19.
De mai multe ori, oficialitiiti sovietice au apreciat, la justa sa va
l oare , efortul economie !?i militar al poporului român la infringerea
Germani ei . Comentariul Agentiei TASS, legat de decorarea regelui Mihai I
cu ordinul ,Victoria", cuprinde aprecierea dupa care fapta Românlei
s-a fa cut într-un moment ,cînd infringerea Germaniei nu era evi
dentâ" 20. 0 lun a mai tirziu, la 6 a ug u st 1 945, guvernul nostru, in riis
punsul la scrisoarea lui I. S usai cov , pri n care Uniunea Sovieticâ anunta

reluarea raportur ilor s al e d iplomat i ce cu România, lua .,act cu recuno!;lu

f. 19:l.

Ibidem, f. 54 ; A.M.A.N., M.St.Mj., S 2 Inf., dosar f.n., 1944, Pozltln 1400,

'1� ,.Scintela", din 7 februarie �i 27 martle 1945.
18 Ibidem, din 13 mai 1945.

1 7 Corespondenta pre$edintelui Consilfului de Mini$trt al U.R.S.S. cu pre$edin
tele S.V.A. $Ï primii min"'trl ai Marii Brltanii din ttmpul Mareluf R4zbof pentru
apiirarea patrief, 1941....,.. 1945, B ucure�ti, E.S.P.L.P., 1 958, vol. 1. p. 453, vol. . 2, p. 291 .
1e Ibidem, vol. 1 , p. 458.
19 Ibidem, p. 457.
20 A.M.A.E., Fond 70-71, U.R.S.S., 1945-tB, vol. 1 1 , nepag.
·
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tin� de aceastâ solemnâ apreciere a oontri but iei României la lup ta
contra Genna niei h itler iste �� pentru libertatea tuturo r popoarel or" . In
felul acesta, sublinia ministrul de externe român, ,Uniunea Sovieticâ
apreciazâ mari le i n terese ale R o mâni ei p e p l an ul consolidârii sale interne
�i externe" 21 . D e asemenea, in a rtico lul :Elogiu armatei rom4ne, pu
blicat la 13 ianua·rie 1 945 in ziarul ,Graiul Nou " , organ al Directinnii
politice de front a Armatei Ro�ii . se ser i a : ,Istoria râzboiului pentru
distrugere a fascismului va pomeni la loc cuvenit contri butia armatei
române la aceastâ opera grea, dar salutarâ pentru popoarele iubitoare
de libertatett 22.
Eroismul de care au dat dovadâ osta�ii români in râzboiul anti
hitlerist a fost a preciat �i de o serie de �fi de state. Astfel, pre�edintele
Cehoslovaciei , Ed. B en e � . soria intr-o telegramâ adresa t a conducâtorului
statului român : ,Am intîlnit pe drum multe unitâti din armata româna
care, cot la cot cu trupele sovi e ti c e �i cele c eh osl ova ce, au luat parte
in mod activ ILl luptele pentru l ibe r tat ea teritoriului Republicii Ceho
slovace. Aces te lupte nu pot decit sâ intâreascâ vechile relati i de prie
terrie care au existat intre statele noastre" 23.
In Anglia, efortul militar �i economie al României a fos t evidentiat
i n mai multe ocazii. Râspu n zind la i ntre ba re a , ce mâsuri !?i-au propus
Aliatii pentru a spori ajutorul dat deja de România, ministrul de ex
terne, Antony Eden, declara la 25 ianuarie 1 94 5 : ,România a dat dejn
aj utor substantia l ca uze i Aliati lor mentinînd 14 d iv izi i in luptâ. Posi
bllitatea tnâririi aces tui aj utor , prin mijloace �i m âsuri ce urmeazâ a fi
luate de Aliati, este, in primul rind, o chestiune de resortul Co mis iei
Aliate de C ontrol de la B ucure�ti " . Cind a fost intrebat daca problema
de a se da României un statut de cob el i g erant a fast luatâ fn consi
derati e, !lE!ful Foreign Office-ului a cerut sa i se facâ in seris aceastâ
fntrebare 2-i.
Presa britanicâ e�receptivâ la eforturile umane �i materiale ale
României. Astfel, la 25 1anuarie 1 945, ziarul ,Sunday Express" aprecia
ca ,România este a patra natiune ca pote nti al economie !li militar an
gajat in râzboiul antihitlerist" 25. Citeva zile mai tirziu, la 31 ianuarie,
ch es ti u nea a revenit i n discutia Camecei Comunelor. Richard Low a
fost intrebat dacâ s-a propus sâ se acorde României oalitatea de cobeli
gerant, acum cind aceastâ tara ocupâ looul al patrulea în rindul natiu
nilor care luptâ i m potriva Germahiei. ,De vreme ce România, i!?i intârea
intrebarea d eputatul l abu ri st Ivar Thomas, este a patra 1Jarâ ca efecti v
2t
22

Ibidem, Fond 71, 1939, EA, XX, Românla, vol. 352, 1944--1947, f. 49.
Arhivele Statului Bucure�tl, Fond Minlsterul Propagandei Nationale - ln
fm·ma�ii, dosar 945, 1944-45, f. 246, 276.
23 Ibfdem, Fond Casa RegaUi-Mihai I, dosar 37, 1944, f. 118.
2 1 A.M.A.E., Fond 71, 1 939, EA, XX, România, vol. 352, 1944-47, f. 49 ; ,The
Roumanian Economie Journal", 28 janv. 1945 ; Arh. St. Bucure�ti, Fond Min. Pro
pag. Nat. - Informatii, dosar 945, 1 914-45, f. 205.
25 Arh� St. Bucur�ti, Fond Min. Propag. Nat. - InformatH, dosar 945, 19441945, f. 205.
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pe frontul împotriva Germaniei, ar fi cazul a se propune sâ i se acorde
statut de cobeligerant" :w. Râspunzînd, în numele ministrului de externe,
Richard Low afirma : ,Inainte ca României sâ i se acorde statutul de
cobeligerant, este necesar sâ se discute chestiunea cu guvernul sovietic
!7i cu cel american. Pînâ in momentul de fatâ n-au avut loc asernenea
discutiuni" 27• Dezbaterile asupra acestui subiect au continuat. Dupâ cum
a precia Agentia Reuter, la 14 februarie 1 945, deputatul conservator,
câpitan Duncan, l-a întrebat pe ministrul de externe englez ,dacâ este
pregâtit sâ acorde României statutul de cobeligerant ca �i Italiei, acum
cind sint 1 7 divizii române!7ti care luptâ pentru Aliati �i Romània a
suferit 1 00 . 0 0 0 de pierderi în oameni din august anul trecut" 28. :;ii
de aceastâ data, râspunsul l ui Sir Antony Eden a fost negativ. Obser
vâm câ, pe plan diplomatie, la Londra, t·ecunoal'jterea statutului de
eobeligerant et�a legatâ de consimtâmîntul tuturor Marilor Puteri Aliate.
Cu toate a cestea, ziarele din capitala Marii Britanii au fost unanime
in a sublinia câ ,unul din factorii hotârîtori ai 'râzboiului a fost sta
bilit de intrarea României, fapt care va da dreptul poporului nostru, ca
prin delegatii lui, sâ ia parte la Conferinta Pâcii" 29•
In Statele Unite eforturile militare l'ji economice ale României in
râzboiul antihitlerist au retinut atentia presei l'ji a posturilor de radio.
Postul de radio ,Voice of America" aprecia câ România l'ji-a fâcut da
toria trimitînd în luptâ 1 4 divizii, care au l uptat în Ungaria l'ji Ceho
slovacia. Acest fapt ,ca 1ii actul de la 23 August au constituit un ajutor
substantial pentru Aliati. Cînd se va scl'ie istoria, actul de 'la 23 August
va fi consemnat ca un factor important în desâvîr!?irea acestui râzboi" 30,
Se scoteau în evidentâ, de asemenea, eforturile ,temeinice fâcute de
Rom�nia pentru executarea dauzelor armistitiului l'ji pentru apropierea
de Natiunile Unite, în special de Uniunea Sovieticâ" 31. La rîndul sâu,
radio New York aprecia aj utorul militar românesc ,foarte însemnat" ,
subl iniind câ actul de la 23 August ,a contribuit într-o bw1â mâsurâ la
schï'mbarea situatiei de pe întreg frontul râsâritean" 32.
In Suedia, tara în care problemele române!?ti au preocupat mult
c�t·curile diplomatice l'ji presa clin timpul ràzboiului, chestiunea partici
pârii României la râzboiul antihitlerist a retinut atentia comentatorilor
de presâ. Presa suedezâ a fâcut referiri, în special dupâ declaratiile
ministrului de externe, C. Vil'joianu, conform cârora : ,România era
leàlâ. Ea are dreptul sâ fie î ncrezâtoare" 33• Articolul lui Svanthrom
Bertil publicat, la 23 februarie 1 945, în ,J ournal iStocholm Tidningen"
sublinia câ România detine o pozitie cheie în dzboiul antihitlerist, fiind
26

Ibidem, f. 236.

28

Ibidem,
Ibidem,
Ibtdem,
Ibidem.
Ibidem,

2 7 A.M.A.E., Fond 71, 1939, EA, XX, România, vol. 352, 1944-1947, f. 51.
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f. 120.

f. 57.
f. 20.
f. 53.

f. 56.
Arh. St. Bucure�ti, Fond Min. Propag. Nat. - Inf., dosar 945, 1944-45,
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patra natiune ca potential militar 34, Eforturile d eosebite ale t;ârii
noastre in râzboi erau favorabil apreciate de ziare ca : ,Expressen" .35,
. ,Afton Tidningen" !ii ,Svenska .Morgenbladet" 36. La 27 �i 28 ianuarie
1 945 ,Stocholm Tidningen " aprecia telurile limpezi ale României in po
litica externâ, eforturile de ordin economie �i militar œ le fâcea statul
nostru ,pentru incadrarea dt mai substantialâ in rindurile târilor co
beligerante" 37.

u

Istoriogrufia strâinâ recunoa�te aportul armatelor române la victo
ria asupra fa<>cismului. Astfel, istoricul sovietic I. F. Iva�in, in sinteza
sa despre politica externâ a Uniunii Sovietice, subliniazâ câ ,Armata
românâ a luptat alâturi de Armata R�ie pinâ la victoria deplinâ asupra
Get·maniei fasciste" 38, iar œrcetâtorul polonez J. Deme! serie câ ,in
trarea României in râzboiul antihitlerist, rezultat al insurectiei, a avut
o mare i mportantâ, silindu-i pe germani la o evacuare grâbitâ a Bal 
cani lor !ii deschizînd Armatei Sovietiœ drumul câtre Budapesta, Viena,
ca �i d'itre Belgrad �i Sofia". Participarea României la eliberarea Un 
gariei �i Cehoslovaciei, cu un efectiv de peste 500.000 oameni (1 70.000
victime), subliniazâ Demel, a grâbit victoria Alia� lor :l!l.
Cunoscutul istoric franœz Henry Michel, intr-o lucrare consacratâ
rezistentei in Europa 40, calificâ insurectia ca o loviturâ i ndrâzneata care
a surprins Germania �i care a cî�tigat intreaga Românie. Este subliniata
marea importanta pentru Aliati a evenimentului, deoarece Germania
pierdea resurse de in teres vital (petrolul, in special) �i in felul acesta
se deschidea Armatei Sovietiee drumul spre Europa Centralâ. Una din
matile sinteze privind cel de al doilea râzboi mondial 4 1 consacra numai
citeva rinduri evenimentelor din România de la sfîr�itul lui august 1 944.
Cu toate aœstea, se aratâ ca ofensiva sovieticâ a fost inlesnitâ prin
înlâturarea lui Antonescu �i intoarcerea armelor impotriva Germaniei
hitleriste.
Am expus, pinâ aici, o serie de aprecieri, sublinieri �i evidentïeri

asupra aportului, uman �i material, la marea victorie aliatâ din anul

1 945.

Sint constatâri care, dupa pârerea noastrâ, nu fac decît sâ intâ

reascâ un mare adevâr : contributia româneascd la victoria Natiunilor

Unite a fast remarcabilèi fatd de posibilitdtile economico-militare ale unu.i
stat de mèirimea tarii noastre, �i aœste eforturi aveau loc dupâ ce, timp

de trei ani, prin participarea la râzboi, România i�i epuizase aproape
potentialul sâu economie �i militar.

31 A.M.A.E., Fond 71, Suedia, vol. 9, 1944-1946, nepag.
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Arh. St. Bucur�ti, Fond Min. Propag. Nat., dosar 945, 1944-45, f. 229.
Ibidem, f. 246, 276.
37 Ibidem, f. 229.
:JS 1. F. Iva�in, Contributti la istoria politicii externe a U.R.S.S., Bucur�ti,
Editura politica, 1955, p. 375.
39 J. Demel, Historia Rumînii, Wroclaw, 1971, p. 424.
40 H. Michel, La guerre de l'ombre. Résistance en Europe, Paris, Grasset,
t. II, p. 342-343.
"1 Storia della Seconda guerra Mondiale, Milano, 1967, T.V., p. 514.
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Tratame nt.ul apli cat României nu a fos t î nsa pe ma s u ra e forturilor
sale con s idera bi l e , umane !?i materiale. Co n tin u tul prevederilor Conven
tiei de Arnrls ti ti u eviden tia faptul ca Aliatîi tratau România ca pe o
tara .invinsâ, i n a mica, !}i nu ca pe un stat ICare a ie!?it din râzboi printr-o
actiune i nsurectionalâ proprie .
·

Po te ntialu l uman !} i ma te rial cu care România s-a an gajat l n razb oiul
antihi tlerist dâdeau d rep tul tarii noastre sâ solicite, de drept !ii i de fapt,
cali ta tea d e s ta t Al ia t sau cel putin de tara cobeli g eran tâ . $i, in aceasta
d i·r ecti e , nu pu te m spu ne câ di pl o matia românâ nu a i n œrca t sa pre
z inte aceastâ cerere justa in fata Marilor P ut eri pri n actiuni concrete.
Astfel, in aprilie 1 946, g uvern ul a prezentat adj un ctilor mini!?trilor de
externe, reun it1 l a Londra, un Mem ori u in care a fost expus, in mo d
detaliat, efo rtul militar !iii economie al R omâniei in râzboiu l antihitlerist.
Statul nostru solicita calitatea de tara cobeligeranta, o U!?Ur are a v ii taa 
relar ei obligati l , reparatii !?Î despâgubiri din partea Un g arie i !?Î a Ger-

mame1 4.2.
La Conferinta de Pace, ministrul d e e x terne Gh . Ta târ âs c u a cerut,
pentru statul nostru, calitatea de cobel igeran t !?Î precizaJrea intrarii in
razboi la 24 au gus t !?i nu l a 12 s eptembrie 1 944, fa ptul ca România
•

•

a dus razboiul nu nu ma i impotriva Germaniei, ci l?i impotriva Ungariei.
Se a trâge a atentia !?i asupra f aptul ui ca prevederile militare aveau un
carecter nedrept !?i de pedeapsâ 43. Amendamentul delegatiei u crai n ien e,
sustinutâ de cea cehoslovacâ, de a i se recunoa!?te Româniet calitatea de
putere cobeligerantii a fos t · res pin s cu opt votu ri co ntra , pa tru pentru,
iar propunerea delegatïei cehoslovaœ, de a se stipula in Preambul d'i
România a luptat l?i 1mpotriva Ungariei a fast respinsâ tot cu apt voturi
·

contra

�i patru pentru 44. Impotriva modifkârii datei intrârii României
in râzboi au votat toate delegatiile. fupt ce a i nsem nn t o negare a rea
litâtilar istorice, o mare nedreptate fâc u tâ poparului nostru. La 28 au gus t
1 94 6 , de legatia române-ascâ a adresat Comisiei P oli tice l?i Teritoriale o
scri s oare prin care a revenit asupm cererilor formulate anterior, arà
tînd �meinicla ,]or �i ·a rugat. totodatâ, ca acestea sa fi e luate in con
siderare in rem proceduralà 45. Un n ou memorlu a fast trimis , la 28 oc
tombn e 1946, la New York, solicitindu-se pentru tara noastrà statutul
âë stat oobeli geran t 46.
Prevederile cl au zel or militare, n avale !?i aeriene'' aratau câ Român i a
a fost tratatâ ca o tara invinsà, câ nu i s-a recu nas cut calitatea de co
beligerantA, ceea œ, într-un anu mi t fel era !?Î in ca n tradictie c.u l i tera
�i �<> p i ri t�l Con ve ntiei d �. A r m i stitiu .
·

12

·

A.M.A.E . . Conf. Pacii, 1 946, vol. 80, f. 8-14.
Ibidem, f. 4-5.
41 Ibidem, f. 69 ;
A.M.A.N., M.St.Mj., dosar :f.n., . 1945, Sectia 3�a Operatll,
.
.
.
Pozitia 2907, f. 74.
. . " Ibidem, t; &9;
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La reuniunea mini!1trilor de externe de l a New York, 4 noiem
brie
1 2 deoembrie 1 946, în memoriul prezentat de observatorul ro
mân s-au reînnoit o serie de cereri, printre care !1i recunoa!1terea calitâW
de stat cobeligerant. C o n ferint;a a luat in considerare unele observa�ii,
dar clauzele unor art icole, în special cele militare, au câpâtat un ca
racter mai agravant. De!1i au fost recunoscute jertfele fâcute de România
în râzboiul antihitlerlst, nu i s-a admis calitatea de �ara c obel ig e
rantâ, lucru care s-a men�inut !1i în Tratatul de Pace unde se accepta
numai di statu! nostru ,a pa:rticipat activ la râzboiul impotriva Ger
maniei". Cu toate aceste nerecunoa!1teri, România a hotârit sâ semneze
Tratatul din 10 februarie 1 947, considerînd câ prin acceptarea acestui
act regimul democratie din tara noastrâ se va întàri, statul nostru avind
o mai mare libertate de ac�iune in rezolvarea marilor proble m e inter
n a �io nal e
-

.

FOREIGN

OPINIONS CONCERNING ROMANIA'S CONTRIBUTION
TO THE DEFEAT OF HITLER'S GERMANY

SUMMARY
In this article, whlch is based on unpublished archive sources, the author
presents the problem of Romania's co-belligerence. Several diplomats, press and
radio commentators have emphasized Romania's great human and material efforts
in the war against Hitler's Germany. In spite of these historie realltles, the Paris
Peace Conference in 1946-1947 did not recognize the Romanian contribution to
the Allied Forces' Victory in 1945, this fact meaning a grave injustice towards
the Romanlan people. By puttlng her signature on the Peace Treaty, our country
considered that, by that fact, the democratie regime of Romania would become
stronger, in this way Romania acquiring a larger liberty of action in solving
the most important international problems.

ASPECTE PRIVIN D PA!RTICIPAR·EA MASELOR POPULABE
DIN FOSTUL JUDET PUTNA LA EVENIMENTELE
ANILOR 1 945-1946
DUMITRU HUTANU

,Declanfjarea revolutiei de eliberare socialâ 11i nationalâ din august

1 944, sublinia secretarul general al P.C.R., a inaugurat o etapâ noua in

istoria patriei, a deschis calea împlinirii idealurilor 11i nâzuintelor de
dreptate fji libertate ale poporului român a marcat începutul unor ample
mi!1Câri sociale ale maselor largi ale poporului, in frunte cu clasa mun
citoare, condusâ de partidul comunist, pentru transformarea revolutionarâ
a societâtii românefjti" 1• Densitatea 11i importanta social-politicâ a eveni
mentelor istorice ale acestei etape o impun în suita organicâ a momen
telor de mare importantâ ale istoriei patriei. Faptele de istorie localâ,
integrate in desfâ11urarea evenimentelor generale, confera epocii carac
terul unitar, stabilesc legâtura dialecticâ, sub acest aspect, dintre general
!ii particular in desfâ!iurarea unui eveniment de dimensiunea revolutiei
populare. Complexitatea diversitatea 11i eroismul luptei desfâ!iurate in
aceastâ perioadâ pentru împlinirea idealurilor seculare ale poporului ro
mân de dreptate socialâ !ii nationalâ, de libertate !ii independentâ, de
progres !1i bunâstare impun o cît mai profundâ studiere !1i cunoafjtere
a realitâtilor istorice, nu numai la scara intregii tari, ci !ii la aceea a
unui spatiu mai restrîns al unui judet.
Dupâ doborirea dictaturii militaro-fasciste, in fata poporului român
s-au lidicat sarcini a câror realizare avea sâ influenteze puternic evolu
tia ulterioarâ a târii. Transformârile economice 11i social-politice ce tre-:
buiau infâptuite se impleteau strins !ii se conditionau reciproc, impunind
revolutiei, in prima sa parte, un caracter democratie, antifeudal �i anti
imperialist. Refacerea economiei, dezvoltarea cuceririlor democratice ob
tinute prin victoria insurectiei, exproprierea mo11ierilor 11i improprietâ
rirea taranilor, dobindirea unei adevârate independente nationale erau
' NICOLAE CEAU$ESCU, Cuvîntare la adunarea festivèi din capitalèi organizatd cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la revolutia de eliberare social4 {li
nattonald, anttfascistd Ji antitmperialistd, in , A nale de lstorie" , anul XXV, nr. 4,
1979, p. 3.

·
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sarcini vitale, a câror realizare cerea unirea tuturor fort-elor democratice
intr-un front comun, puternic 2. Toate acestea �i-au gâsi t expresia in
politica partidului comunist, îndreptatâ spre intârirea unitâ�ii de ac�iune
a clasei muncitoare, for� de bazâ a revolu�iei, in organizarea rîndurilor
tArânimii muncitoare, în izolarea de mase a cercurilor reac�ionare bur
ghezo-mo�jere�ti !ii i coalizarea tuturor for�elor in Frontul N a�ional De
. mocrat 3.
-

-

In centrul intereselor comune muncitore!ii ti-târâne�ti se situa re
forma agrarâ care constituia sarcina de bazâ a desâvi�kii revolutiei
burghezo-democratice. lnfâptuirea reformei agra:re era �i o mâsurâ im
portantâ pentru mobilizarea maselor �ârâne!ii tl la lupta revolu�ionarâ.
Fârâ atragerea târânimii la luptâ, alâturi �i sub conducerea partidului,
nu era posibilâ în fringerea reactiunii, asigurarea dezvoltârii Româniel
pe calea democra�iei !iii progresului.
In toamna anului 1 944, în baza directivelor C.C. al P.C.R., Comi
tetele regionale au luat mâsuri pentru î ntârirea rnuncii la sate. Au fost
constituite comitete judetene de partid, s-a trecut la formarea comite
tetelor de plasâ, la refacerea celulelor sâte � ti �i la primirea de noi membri
8e partid din rîndurile �rânimii muncitoare 4. In acest sens, in septem
brie 1944, s-a constituit Comitetul j udetean Putna al P.C.R., care, desfqu
rind o vie activitate, a reu!i'it într-un an sâ numere aproape 1000 de
comuni�ti, organiza�i în 21 de celule la ora<?e �i 28 de celule la sate, pre
cum �i 6 comitete de plasâ : Odobe!ii ti, Nâruja, Adjud, Suraia, Vidra, Pan
ciu 6, Cre�terea raptdâ a numârului de comuni�ti demonstreazâ puternica
influentA pe ca·re partidul o exercita în rindul maselor �i, conoomitent,
faptul cà masele vedeau in partidul comunist apâratorul lor ferm, de
nâdejde.
Tot in toamna lui 1944, P.C.R. a lansat lozinca creârii Comitetelor
tArâne�ti care trebuiau sâ mobilizeze �i sâ organi2leze pe tArani la lupta
pentru realizarea reformei agrare, pentru sprij i nir ea irâzboiului antihitle
rist, .pentru alungarea elementelor fasciste din a.(lŒ'atul de stat etc.
In judetul Putna, a'iernenea comitete �ârâne�ti au luat n�tere în peste
20 de comune, cele mai active fiind acelea din jurul ora�elor Foc�ni,
Adjud �i Màrâ�e�ti, beneficiind de sprijinul permanent al muncitorilor 6,

Incepind din noiembrie 1 944, �âranii, avînd in frunte com itetele lor,
au trecut la infâptuirea reformei agrare pe cale re volu tionarâ, au intrat
pe rno�ile celor fugiti � i au trecut la îns âmîntârile de toamnâ. Din
raportul Preturii

plâ!iii Fo�ani reese cà

t;âranii

din comuna Bilie�ti

2 * * * Rom4nia in anit revolufiet democrat-populare, Edltura pollUcA, Bucu
r�ti, 1971, p. 51 �i urm. Alianta clasei muncitoare cu tlranimea muncitoare fn
România, Editura pollticâ, Bucure,u, 1969, p. 265 �� urm.
3 St. Lache, C. Unguru, V. Pâtru, Aspecte ale polittcii P.C.R. de închegare
a unui larg front democratie în prima etapd a revoZufiei populare, fn ,.Anale de
istorie" , nr. 6, 1965, p. 69 �� urm.
' Alianta clasei muncitoare cu fdrdnimea muncitoare . . . , p. 316-317.
6 Pa(ltnt de istorle locala, :Judetul Vrancea, Foc41anl, 1971, p. 70.
e Ibidem.
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au împârtit mo�ia proprietarului Ionel Dragomir de pe rllza satului
Jorâ�ti, iar cei din Suraia pe acelea ale marilor proprietari Gh. Dudescu
�i Victor BibesGu 7.

Semnificativa este · !'ii tendinta târanilor de a se uni, deseori cu-partf
ciparea directa a elementului muncitoresc revolutionar. Aceastâ unire
a câpatat dimensiuni diferite, de la taranii din cîteva sate, la sate în
tregi. Astfel , sub conducerea dulgherului Ion Negrea din Domne!'iti,

vechi militant al mi!'icârii muncitore!'iti, taranii din Padureni, Pufe!'iti,
Domne!'iti !'ii Movilil<! s-au unit !'ii au trecut la masurarea mo�jiilor lui
Ionel Sâbareanu l?i Mavrocordat. Cele 1500 de hectare au fost împartite
printr-o brazdâ latâ în patru mari tarlale, cite una pentru fiecare sat.
La rîndul lor, aceste ta.r lale au fost impàrtite taranilor lipsiti de pâmînt,
cu pàmînt putin !'ii celor plecati pe front �"�.
Simultan cu aceste ac�iuni, s-a trecut, sub indrumarea P.C.R., la
extinderea organizatiilor Frontului plugari lor in întreaga l<!râ, impri
mîndu-i-se acestei organizatii un caracter na�ional. In j udetul Putna
au luat fiinta peste 30 de organiza�ii in tot atitea comune, care cuprin

deau un numâr de peste 6000 de membri 9• In conditiile intensificârii
luptei pentru pàmint !'ii cucerirea puterii politice, care, la început1.1-l
l ui 1945, a intrat in faza decisivâ, Frontul plugarilor !'ii-a amplificat
munca de propagandâ !'ii educare a târânimii, procesul de organizare a
maselor muncitore�ti-târane!'iti cunoscind o puternicâ intensificare in
cursul lunilor ianuarie-februarie 1 945 111 •

La 28 ianuarie a fost dat publicitàtii programul de guvernare F.N.D.,
primit cu entuziasm de masele populare care-l considerau un program
al lor !'ii, ca atare, in întreaga tara au loc manifestatii de adeziune, de
sprijinire a lui. Mai mult, actiunea de împârtire a pâmînturilor se
generalizase în întreaga tara, participarea muncitorilor la aceasta actiune
câpâtind un caracter permanent �iii general 1 1 • In judetele Putna, Buzau,
Tecuci, Rimnicu-Sârat s-au deplasat muncitori de la �antierele navale
din Galati, muncitori din întreprinderile petroliere din Ploie�ti 12.

Mo�ierimea di.n judetul Putna, intvînd in panicâ, intervine pe linga
generalul Râdescu, încercînd sa anihileze actiunile maselor târâne�ti.
Acesta il trimite la Foc�jani pe ministrul egriculturii, Ioan Hudita. In
œrearea acestuia de a ameliora situatia s-a soldat cu �c. La Foc�ni
are loc, in ziua de 1 martie 1 945, o mare manifestatie ostila ministrului
�i guvernului Râdescu. ,Cetâtenii reprezentanti ai organizatiilor grupate
in F.N.D., spun. documentele de arhivà, s-au adunat in fal<! prefectur.ii
scandînd lozincile : ,Pamintul este al târanilor", ,Afarâ cu mo�ierii " ,
7 Arhivele Statului Vrancea, fond Prefectura jud. Putna, dos. 72119�5, f. 1 .
s Ibidem, f . 12.
9 Pagini de istorle Iocala..., p. 77.
10 ,ZORILE", anul 1, nr. 4, 15 ianuarie 1945, p. 2�3, articolul ,Chemarea

cdtre t4r4nime a Frontului Plugarilor" .
11 Aron Petrie, Programul de guvernare al Frontului Na�ional Democratie �i
însemn4tatea lui pentru. instau.rarea puterii popul4re in tara noastTci, in. ,Analele
UnlversltAtii Bucur�ti, seria �tiinte sociale-ir;;torie", anul XIII, 11164, p . 78.
11 Alianfa clasei muncitoare cu �4r4nimea mu.ncltoare ., p. 308.
.
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,Jas reac�iunea" , ,Vrem guvern F.N.D.". Manifestatia l-a determinat
pe Hudita sâ pàràseascâ Foc!,K)nii in aceea�i zi, 1 martie, in care venise n.
Asemenea manifestatii au loc in intreg jude�ul, dinh-e ele remarcindu-se
cele de la Foc�ani, Mârà�e�ti, Adjud, Panciu, Odobe!lti, unde masele, lu
chemarea partidului, demonstmu pe stràzi sub lozinca ,Vrem guvern
F.N.D.", exprimind astfel nàzuin�a lor fierbinte de instalare la cirma
�arii a unui guvern cu adevàrat democratk !li popular, exponent al in
tereselor lor "'·
Conjugate cu actiunile desfà�urate la scara intregii tari, actiunile
maselor populare din fostul 'judet Putna, conduse !li indrumate de comu
ni�ti, au determinat victoria F.N.D.-ului !li instaurarea guvernului de
mocratie de la 6 martie, care ,a marcat un moment deosebit de impor
tant in lupta pentru desavir!lirea transformàrilor structurale, inoitoare
in societatea româneascà " t.i.
Adus la putere prin lupta maselor populare, noul guvem aven o
bazà social-politicâ largà !li se sprijinea pe fortele sociale fwidamèntale
ale societâ�ii romàne�ti : clasa muncitoare, tàrânimea muncitoare, pàtu
rile mijlocii orâ!lene�ti !li majoritatea intelectualilor.
Convins de necesitatea infâptuirii reformei agrm-e, de grefarea aces
teia pe oerintele epocii, guvernul democratie s-a preocupat, inca din
primele zile a le existentei sale, de solutionarea acestei probleme de pe
un fundament democratie, popular.
Prin legea agrarà, decretatà la 23 martie 1 945, guvernul democratie
infâptuia unul dintre dezideratele seculare ale târânimii române, ,drep
tul de a stâ.pini pâmîntul pe care-l munce�te. Prin reforma agrarâ,
proprietatea individualâ romàneascà pà�e�te pe un drum de prosperi
tate".
Avînd un cm·acter net antifeudal, 1-evolutionar, antifascist, reforma
agrarâ a gàsit adeziunea intregului popor, manifestatâ plenar prin atît
de numeroasele !li diversele actiuni p1•ezente pe tot cuprinsul târii.
Continutul revolutionar al legii era subliniat !li consolidat de întârirea
alian�ei muncitore!lti-târâne!lti, manifestatâ la modul direç:t, concr�t atit
pe plan politic cît �i pe cel practic, social-economie : mii de mundtori,
activi!lti de partid sprijinind activ, cu elan revolutionar tàrânimea mun
citoare.
Màrturiile locale privind sprijinirea guvernului democratie, a re
formei agrare !li a celo1·lalte màsuri democratice de càtre masele popu
lare, cumulate cu acelea din intreaga tarâ, râmin argumente ale
caracterului general, popular !li revolutionar al guvernârii democratice
instaurate la 6 martie 1 945.
·

1 3 Arhlvele statului Vrancea, fond Prefectura jud. Putna, dos. 72/1945, f. 29.

H ,ZORILE" , anul 1, nr. 4, 15 ian. 1945, p. 3.
�� Nicolae Ceau$escu, Cuvintare la adunarea festtv4 cu prilejul celei de a 25-a
antversdri a tnstaurdrit auvernulut de la 6 Martte 1945 - 5 ffl4rtte 1970, tn ,Româ
nia pe drumul construirii societâtli soclallste multilateral dezvoltate, vol. 4, Edituro
politicâ, Bucure,ti, 1970, p. 625........629.
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Presa localâ insereazâ numeroase articol e din care strâbate hotârireu
nestrâmutatâ a maselor populare de a sprij ini actiunile guvernului, alte
materiale dau lâmuriri asupra modului de aplicare a legii, altele adre
seaza indemnuri sau dau �tiri despre actiunile maselor târane�ti din
di ferite localitati ale j udetului.
Aniversind un an de la momentul crucial - 23 August 1 944
,
într-un articol intitulat ,23 August îndreptar pentru timpurile viitoare",
ziarul ,ZORILE " , dupâ ce subliniazâ rolul istoric al P.C.R. i n desfâ�u
rarea evenimentelor, lupta sa erokâ dusâ i n adincâ i\egalitate, dupa
ce creioneaza actiunile comune î ntreprinse de P.C.R. �i P.S.D. in l upta
impotriva fascismului i nte1·n �i extern, împotriva razboiului antisovietic,
uratà câ ,23 August este in primul rind ziua instaurârii democratiei
române�ti. Inseamna data fericitâ cînd s-a putut înfâptui dreptatea
socialâ i n interiOI' �i cînd tara noastrâ a putut fi a�ezatâ pe linia adeva
ratel or sale interese î n exterior " IIi .
-

Un ait articol de fond, ,Fortele clemocratiei în slujba tarii", subli
niazâ obiectivele guvernului democratie, necesi tatea sprijinirii lui �i a
fortelor democratice impotriva elementelor reactionare, fasciste ca.re
incem'câ sâ bm·eze, sa anihileze prin diferite mij loace (sabotaj, specula
etc.) drumul democratiei. Articolul se încheie cu indemnuri : ,Lupta
împotriva speculei este lupta impotriva reactiunii, împotriva acelora
care ridicâ in calea redresârii târii �i poporului greu tâti mai mari decit
cele existente " , ,Lupta guvernului impotriva restw·ilor fasciste din tara
este lupta poporului î mpotJ·iva du�manilor lui " 1 i.
Articolul ,Adevèiratii prieteni ai poporului în lumina înfèiptuirilor
pozitive" demonstra cu clarviziune �i convingere însemnâtatea �i rezul
tatele guvernârii democratice, sublinia importanta reformei agrare :
, ... prin infâptuirea reformei agmre, actualul guvern a inlesnit t;âranimii
sârace un tra.i mai bun din punct de vedere material, dindu-i as tfel
posibilitatea sa se ridice la un standard de viata superior �i asigurîndu-i
in primul rind pîinea cea de toute zi\eJ.e, de care deseori fusese lipsitâ " .
I n final, articolul remarcu incercarile reactiunii d e a se opune înoi
rilor democratice, accentuind caracterul reactionar, antipopular al acestor
actiuni �i neœsitatea sprijinirii ferme �i masive a guvernului dr. Petru
Groza : ,Ceea ce am vrut sa evidentiem - serie autorul articolului comunistul Paul C. Florentiu, este faptul câ ga�ca acelora care s-au
impotrivit din râsputeri la exproprierea realâ a mo!?iilor ciocoie�ti, care
au patronat uciderea la�â a muncitorilor la Grivita �i la Lupeni, care
au organizat �i au sprijinit opera criminalâ de silnicie �i asasinat a lui
Râdescu, a fost totdeauna !?i in toate punctele de v edere un du11man a
tot ee înseamnâ democratie !?i pràgres" , de aceea , . . . sprijinirea guver
nului Petru Groza . . . este mai mult decît o datorie pentru oriee eetâtean
cinstit" tA.
Ill ,ZORILE" , anul 1, nr. 34, 23 august 1 945, p. 1 .
l i Ibidem, nr. 33, 13 august 1945, p. 1 .
19

Ibidem, nr. 37, 17 septembrie 1945, p . 1.
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Acela!?i îndemn este adresat �?i cu prilejul întrunirii P.S.D. din 22
iuLie 1 945, de la Foc!?Rni, la care a participat secretarul general al parti
dului, Th. Iordâchescu, care, dupa ce a fâcut o succintâ analizâ a situa
�iei politice �?i a subliniat infâptuirile guvernului, a indemnat masele
populare la lupta pentru izbînda cauzei democratiœ 19.
Ca o confirmare a adeziunii t;ârânimii muncitoare la programul
guvernului, a hotâririi ei d e a lupta cu energie pentru împlinirea lui,
ne apare telegrama plugârimi i putnene, adresatà Pre�?edintelui Consiliu-
lui de Mini!?tri : ,Plugàrimea putneanâ con!1tientâ de insemnâtatea in
fàptuirilor conducâtorilor �rii de astâzi, in frunte cu iubitul ei pre
!?edinte, dr. Petru Groza, conducàtori care nu precupe�esc puterile lor
pentru ridicarea poporului muncitor din robia clicilor exploatatoare,
va �.:ere a duee mai departe cu a œea!1i dîrzenie lupta înœputà, asigurin
du-vâ cà este alàturi de dv. in aceastà luptâ contra atentatorilor l a
libertatea e i " . Telegrama este semnatà d e Comitetul jude�ean a l Fron
tulu i plugarilor Putna :.w. Articolul este încadrat într-o suitâ de lozinci :
,Tràiascà guvernul de concentrare democraticà dr. Petru Groza", , Spri 
jini�i guvernul Petru Groza, care luptà din ràsputeri pentru ridicareu
poporului muncitor·' 2 1• Punînd în fa�à ,democra�ia" partidelor istorice
cu u de v ar a ta democra�ie a guvernului din 6 martie, acela!?i ziar arâta
di ,el este guvernul poporului !1i problemele lui sint pr oblemele sale " 22.

Convingàtor pentru œrocterul popular al guvernului, pentru pu
ternica adeziune !?i sprijinire a lui ràmine articolul ,La picioareie de
mocratiei". Pen tru puterea lui de convingere redâm mai jos un frag
ment ceva mai mare : ,Zvoni�?tii lui Maniu, Brâtianu !1i Râdescu, orga
nizatiile lor teroriste, specula �?i subotajul organizat de ei, nu vor putea
nicicînd sa zdruncine increderea poporului in guvernul adus de el la
putere. Di mpotrivâ, tot mai mult, tot mai puternic !?Ï mai hotârît se
string zid masele populare in jurul Guvernului Poporj.llui. Acestu este
ràspunsul poporului la svircolirile neputincioase ale reac�iunii" 2:1•
Combâtînd zvonul lansat de l'eac�iune cà guvernul Groza nu se
�prij inà pe majoritatea poporului, articolul apeleazâ la realitate, la cifre,
,ciire care reprezintâ o voin�â. 0 voin�â hotâritoare !?i crescindâ, o
vointâ uria!?â, vointa poporului român" . �i exemplificâ : ,Plugârimea,
masâ manevratâ in trecut de a� Zi!1ii ,�ârâni !1ti " ai lui Maniu, . . . nrga
nizati incà din 1 9 3 3 in Frontul plugarilor... numàrâ astâzi 1 500 000
de membri, care sprijinâ hotârit guvernul prezidat de iubitul ei pce
!?edinte, dr. Petru Groza, înfâptuitorul reformei agrare". �i mai departe :
,Fr.atii plugari l or, de la ora!?e, muncitorii de toate categoriile, organizati
!?i uni�i in Confedera�ia Generalà a Muncii, numàrâ 1 400 000 de membri
gata oricind sà-!1i dea chiar !?i singele pentru apârarea libertâ�ilor de
mocratice" . Acestora se adaogâ 500 000 de membri ai P.C.R , P.S.D.,
.

l!l
Ibidem,
20 Ibidem,
2 1 Ibidem,
22 Ibidem,
23 Ibidem.

nr. 31, 30 iulie 1948, p. 4.
nr. 37, 17 septembrie 1945, p. 1 .
p. 2.
nr. 40, -1 octombrie 1 945, p . 3.
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închegate în Fr o n t u l Un i e , ai c oa l i ti e i
membri ai Uniunii Patriotilor, Apârârii

g uvernamentale �i 1 00 000 de
Patriotice, Madosz-ului, Tine
re tul ui Progresist, Uniunii femeilor antifasciste române, ,nu mai punînd
la socotealâ posibilul procen t de 15 la sutâ nâscut în unna real izâril o r
înfàptuite de guvernul Groza, in ultimul timp", cum conchide semna
ta r u l articolului , tinârul 11edactor comunist al ziarului , L. Barbu.

Si nteticâ si convingâtoare este !?Î ,Chemarea cèi.tre cetèitenii jud.
,tncadratâ in
Putna a Comitetului judetean al Uniunii Patriotice" :
F,ron1ul National Democratie �i reprezentatâ in guvernul de concentrare
democratica Petru Groza, Uniunea Patrioti l or este

o

organizatie politici'i

în slujba poporul ui". Uniunea Patriotiéa chema pe toti cetâ�en i i pentru
refaC'erea econ o m i di a tari i , însan i'ito!?irea �i r i d icarea vietii noastre cul 
turalf'. l i chidarea ramâ$itelor fasciste. obtinerea egalitatii în d repturi a

femeil or, formarea constiintei cetaten e�ti a t i n eretului. col aborarea $Ï
nrif'tenia cu national i tatile conlocuitoare. împl inirea cinstita a condi
ti i l or de armistitiu si sustinerea u nei poli tici externe care sa asi !;!u re

pacea. pmsperi tatea si i n dependenta ti'iri i . ln final, .. Comitetul iudetean
al U.P. chE'nma ne toti cetiHenii , care m ai oresus de toate nun hinelP
nonorului. ca alaturi ne cel elaltE' or,�tr:�ni zatii fll e F.N.D. . sa spri i i n e si

mai hotarit P.UVI?l'n n l de c o n r e n tra re dernoC'ratidi PE'trn Groza. pentru a
fiiuri o Homftnie i n d e nendenta. democrnticâ si fericita" 2.�.
Tnfaot u i rea

1·eformei

a�trare

din

anii

H l44--1 94!1

a C'Onsti tuit u n n

ciintro cele m B i mnri CUC'eriri 1'Pvoluti on n re n l e nooorului n ostru i n p•·ima
etapâ a revolutiei noPUlare. Dupa secolP de suferinta. taranimea mun
ritoarl? a dstigat l u ota n1 1sa nlâturi si s11h {'on duceren f•l nsei m u n d toare.
d ren tu l ci Pnl i n nstmra pamintul u i pe carE--l m u n re n . rlevenind stâpi n 5.
si P "' m i i l oacel e d e oroductie d i n astrirul t u ra . 9 1 R .OOO de tara n i fara
namînt S :1 U CU OiÏmÎnt pu tin BU pri rn i t 1 . 1 09.000 hn dP oamint din cel e
1 . 46R .OOO hn exoroointe, resh1l deve n i m l rPzerva de stnt. Au l u a t astfP.l
fiin1 a peste 400.000 rle noi gosrodari i ti'iranesti. i n r 500.000 d<" gospodarii

taranesti mid

�i m i jloci i �i-au marit suprafatn de pi'imi nt. întarindu-se

economiceste 2fl.

In judetul Putna, numai într-o luna de zile de la promulgarea
au fost exproPriate 1 04 mo!?i i . cu o sunrafatâ de 1 3 361 ha, pe lista
fiind înscri!?i 14 873 tarani indreptatiti la improprietarire 27. tn confor
mitate cu rapoartele generale, in judet au fost" i mproprietariti 1 2 7 1 0
l egii,

tarani cu suprafete vari i n d intre 1 /4 ha !?i 2 ha. tn plasa Fo�an i a u
fost i m proprietari ti 3 9 5 1 pl ug ari , c u o suprafata de 2 4 5 9 h a , in plasa
O d obe�t i 2 692 plugari cu 1 676 ha, in pl asa Panciu 2 8 8 1 plugari cu
2 645 ha, in plasa Adjud 3 1 R 6 plugari cu 2 337 h a 28.
24

Ibidem.
25Jhidem. nr. 49, 8 noiembrie 1945, p. 4.
28 Dezvoltarea agriculturii in R.P.R., Bucure�ti, Editura
agro-silvicl'i de stat,
1958, n. 52.
27 Arhivele statului Vrancea, fond Prefectura jud. Putna, dos. 71/1945, f. 87.
28 Ibidem, dos. 69/1945, f. 266.
·
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Acestor cifre li se adaogà �i cele referi toare la plasa Vi dra ai càrei
locuitori au primit !)05 ha de pâmînt î n zona de �es a judetului, pe raza
comunelor Fâurei, Bolote�ti, Vulturu. In p1·oprietatea mo�ierilor au râ
mas doar 790 hectare.
Rapiditatea cu care tarànimea a trecut la apli carea reformei agrare
este demonstratà �i de situatia din pla� Adjud. La 3 aprilie 1945, la
numai o lunà de la d ecretul-lege, mo�ia Lahovary este expropriatâ i n
întregime (475 ha), 300 h a fiind împàrtite la 4 1 7 sàteni î n loturi de cîte
114 ha pînâ la 1 ha ; d i n mo�ia Mavrocordat (Domne�ti) au fast expro
priate 204 ha, împàrtite la 360 plugari î n aceea�i proportie, 10 ha râmî
n î nd proprietarului ; mo�ia lui N. Negri (Orbeni ) a fast expmpiatà î n
înh·egime �i i mpârtitii l a 1 20 tàrani ; 5 0 ha din mo�ia Adrianei Negr.i
(Orbeni) au fost làsate_ proprietarei iar 55 ha au fast împâr�ite la 80
de tâ·rani. La fel s-au petrecut lucrurile cu mo�iile proprietarilor Ion
Buzdugan, Tasica Apostai, Holban �i lon Eftimie Papa 2ll.
Ritmul apl iciirii reformei agrare î n fostul judet Putna a fiicut ca,
in ianuarie 1 946, plenara Comitetului j udetean al Frontului plugarilor
sa anunte efectuarea ultimilor lucràri ale reformei :u1, iar la 18 aprilie
1 946, Ministerul Agriculturii �i Domenii!Ol... comunice prefecturii fap
tul cà ,exproprierea este aproape termi natâ în judetul dv., urmînd a
fi perfectate lucrârile de împroprietiirire. prin eliberarea titlurilor de
proprietate celor indreptâtiti'' :u.
La 1 iulie 1 946, raportul nr. 2657 al i nspectorului delegat pentru
reforma agrarâ i n judetul Putna arâta cà scrierea titlUI;lor de împro
prietârire se apropie de final :12• Intradevâr, o sâptâminà mai tî1·ziu, la
7 iulie 1 946, are loc la Foc�ani o mare i nt1·unire publicâ, la care parti
cipa primul ministru al guvernului, dr. Petru Groza, prilej cu care cele
1 4 272 de familii improprietârite primesc titlurile pentru cele 1 2 669 ha
eXlpropr.iate :13.
...

...

...

Concomiient cu uctiunile specifiee upliciirii reformei agrare �i spri
jinirii guvern ului democratie, î n aceastâ perioadii s-a reliefat putemic
baza social-politicâ a transformârilor revolutionare care au avut loc în
România anilor 1 944-1 947 - alianta clusei muncitoare cu târân.imea
muncitoare, rolul catalizator, revolutionar al Partidului Comunist Romàn.
Pentru i ntensificarea campaniei de sprijinire a târânimii, pentru
aplicarea reformei agrare au fost antrenati mii de membri ai partidului,
precum �i numero�i instructori centrali. In colaborare cu P.S.D . �i cu
sindiœtele unite s-au organizat sute de echipe muncitor�ti care au
luat calea satelor. Intelegînd semnificatia politicâ �i economicâ a che:!'J

Ibidem, dos. 38/1945, f. 3, 5.
,ZORILE" , an II, nr. 61, 18 februarie 1946, p. 2.
31 Arhivele statului Vrancea, fond Camera agricola Putna, dos. 5111945, f. 15.
32 Ibidem, dos. 52/1946, f. 176.
33 Ibidem, fond Prefectura Putna, dos. 16/1946, f. 26.
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marii partidului, muncitorii au raspuns ·cu i nsufle�ire, spr!Jinirea t;âra 
nimii �i a muncilor agricole devenind o problemâ de prim ardin 3".
Relatârile presei locale democrate constituie . inca . o argumentare
in sensu! cel or spuse mai sus. Astfel, ziarul ,Zorile" , in numârul festi v
dedic.-a t zilei de 1 Mai 1 945, publicâ articolul ,Drumetii", in care rela
teazâ prezentn a doi muncitori gâlateni la Orbeni-Putna, ,.trimi!?i la
sate spre a se infràti cu fra�ii l or tarani", spre a-i ajuta cu fapta !?i
indemnul lor la munca menita sa asigure hrana celor care luptau inca
pentru dreptate, desrobire !?Ï victorie împotriva fascismului, pentru a-i
ujuta la împâr�irea pâmîntului. !n fruntea a 3-400 de târani, cei doi
muncitori încep mâsurarea pâmintului, intîi penti·u cei de pe front,
apoi pentru cei lalti î ndreptâ�iti, actiunea durînd trei zile, dupa care
muncitorii s-au îndreptat spre alt sat-Drâgu!?eni :l.";_
Acela!?i ziar, in articolul de fond ,Sèirbèitoarea muncii. Primul 1
Mai liber" sublinia : ,Victoria impotriva fascismului va fi CÎ!?tigatâ nu
mai p1·in mentinerea Frontului Unie Muncitoresc !?Î legâtura strînsa
cu taranimea. Colaborarea dintre muncitorii orâ!?eni !ii i rurali va aduce
i nstuurarea adevaratei democra�ii . singura care va putea restabili in
tara noastrâ l ibertatea, egalitatea, dreptatea !?Î buna stare economicâ
a poporului" :36.
Organizarea sindicatului metalurgic din Foc!?Ul1i, sectia motoculturâ.
scopurile unnârite grâiesc despre aceastâ înfrâtire : ,Sindicatul meta
lurgic, serie ziai·ul, pornel?te pe drumul realizârilor, prin mârirea la
maximum a productiei, penti·u a da tovarâ!?ilor de la �Sate ctt mai multe
tractoare in vederea arâturilor de toamnâ. De a.semenea, muncitorii
nietalurgi�ti vor lupta cu dîrzenie pentru apâr�rea li bertâtilor demo
cratice !?i pentru guvernul de largâ concentrare democraticâ a dr-lui
Petru Groza, singurul ca1·e ·asigurâ aceste libertâti 3ï.
Alte articole se refera la ,Rolul .�i contributia Uniunii Patriotilor
fnainte # dupa marele act istoric cle la 23 august 1 944", la activitatea
Uniunii femeilor anti fasciste, la contributia Tine1·etului Progresist in
opera de refacere a târii !?Î de sprijinire a guvernului democratie 38,
0 deosebitâ importanta pentru consolidarea aliantei muncitore!?ti
târâne!?ti, pentru intreaga evolutie viitoare a României a avut-o Confe
rinta Nationalâ a P.C.R. din octombrie 1 945 care, alâturi de industria
lizarea !?i electrificarea tarii - mâsuri . economice. vitale - a cuprins
in programul elaborat �i probleme legate de agriculturâ, in strinsâ con
cordan�â cu interesele fundamentale ale t;ârii . Stabilind locul !?Ï rolul
agriculturii, in strinsâ legâturâ cu dezvoltarea industriei, in evolutia
·

��

,ZORILE", anul 1, nr. 22, 1 mai 1945, p. 3.
Ibidem, p. 2.
:JO Ibidem, p. 1 .
J 7 Ibidem, anul 1 , nr. 40, 4 octombrie 1945, p . 3 .
4 octombrie, p . 3.
:JS Ibidem, m-. 34, 23 august 1945, p. 4 ; nr. 36, 24 septembrie 1945, p. 3 ; nr. 40,
p. 3.
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economicii a României, Conferinta Nationalii a trasat sarcini legate de
î ntiirirea aliantei clasei muncitoare cu tiiriinimea, forta principalii a
1·egimului democrat-popular 39.
Soliditatea acestei aliante este subliniatii �i de participarea �i
salutul adus Conferintei de Frontul plugaril or : ,Sintem aliituri de voi,
spunea pre�edintele organizatiei, Petru Groza, i n aceste lucrâri ale voas
tre, lucriirile Conferintei generale a Pal'tidului Comunist Român ... , ciici
prietenia partidului comunist cu Frontul Plugarilor dateazâ de mult.
Este o prietenie ciilitâ în luptii de 14 ani de zile, dusii împreunâ cu
dîrzenie, cu hotârîre. La mormîntul lui Avram Iancu s-a pecetluit tovâ
râ�ia de luptâ între plugarii acestei tari !?i proletariatul �i în primul
rînd cu partidul comunist " liO.
Participarea reprezentantilor tariinimii la lucràrile Conferintei !?i
cuvintul lor au subliniat recunoa�terea rolului conducâtor al clasei mun-
dtoare î n cadrul aliantei. Concomitent, târânimea �i-a exprimat ade
ziunea la programul partidului comunist pentru Iichidarea i na poier i i
economice.
Aplicarea în practicâ a sarcinilor �i mâsurilor Conferintei Nationale
a P.C.R. s-a concretizat în prezenta comuni�tilor �i muncitorilor pe toate
fronturile agriculturii. Muncitorii sindicali�ti din jut\e tul Putna hotii
râsc, în �edinta din 24 octombrie 1 945, sa partici pl activ împotriva
speculei �i jafurilor, formînd echipe muncitore�ti �i participînd la orga
n izarea giirzilor muncitore�ti " ' · Muncitorii din Foc�ani �i Adjud se
hotiirasc sâ renunte la ratia de pîine pe doua zile, œdînd cantitatea de
grîu pentru campania de însâmîntâri �2. Tot Comisia localà a sindiœte
lor muncitore�ti din Foc!jani organizeazâ echipe de contl ·ol muncitoresc
î n pietele �i debitele C.A.M. pentru stiivilirea speculei cu produse ali
mentare de strictâ necesitate �i cu produse C.A.M. �i cheamâ pe cetâ
tenii ora!?ului �i pe gospodine la sprijinirea acestor echipe 43.
0 puternicâ actiune împo tt·i va speculei este declan�atâ cu ocazia
zilei economiei (31 octombrie) prin presâ �i prin aetiuni concrete de
propagandâ !?i de demascare a speculantilor ""·
Un rol deosebit în atragerea maselor populare la noile infâptuiri
1 -a avut Frontul plugarilor, a cârui activitate s-a intensifient �i multi
plicat, organizatiile lui cuprinzind intreaga tara. Asemenea celorlalte
organizatiL organizatiile Frontului plugarilor din judetul Putna s-au
situat in fruntea luptei revolutionare a tariinimii, conducînd !?i indru
mind actiunile acesteia. ,Partidul Frontul Plugarilor este avangarda de
luptèi a tèirèinimii muncitoare", se i ntituleaza u n articol din ziarul ,Zo
rile" care relateazii �edinta plenara tinuta la Panciu, cu participarea
lui Gh. Horboca, pre!?edintele organizatiei !?i a deputatului plugar Ion
,Scîntela", nr. 368, 2 r wlembrie 1 945, p. 1 .
Dr. Petru Groza, Articole, cuvînti!ri, interviuri,
Bucure�ti. 1975, p. 253.
M t .,Z ORI LE " , a nul I, nr. 47, 1 noiembrle 1945, p. 3.
"2 Ibidem, nr. 46, 28 octombrie 1 945, p. 3.
'� Ibidem, nr. 40, 4 octombrie 1 945, p. 3.
� � Ibidem, nr. 47, 1 noiembrie 1945, p. 1 .
�n
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Cojocaru. In cuvîntul lor, dupà ce au subliniat realizàrile guvernului
democrat, sprijinul acordat tàrànimii de muncitorii de l a ora�e. de parti
du! comunist, au cerut membrilor organizatiei în zeci rea eforturilor î n
muncà , mai m u l tà vigilen tâ 4·-·.
Un ait artieol. relatînd activitatea Frontului plugarilor în J)drtea
de nord a jud et ului, se opre�te asupra consfàtuirii pre';iedi ntilor comi
siilor sâ te';i ti , ti nutà l a Adjud la 7 i u lie 1 945, asupra întruni rilor de la
Corna telu (8 i u l ie), Sascut (15 iulie) 46. Este publ i ea tà �i telegrama adre
satà pri mului ministru : ,Peste tot plugârimea urmeazà drumul Fron
tului Plugarilor în Iupta pentru desavîr�irea reformelor. La Sascut plu
gàrimea a facut cauza comunà de luptà cu munci torii fabricii de zahar"H.
La 1 3 august 1 945, organ i za ti a j udeteanâ a Frontului pluga ri l o r
adt·eseazâ un ,Apel cèitre tovarèi$ii muncitori" pentru intensificarea l up
tei im potri va s peculei l?Î organ i zarea de cooperative ';ii bânci populare
menite sa bareze ';ii an i hi leze actiunile reactionare '•H.
Caracterul revolutionar al actiunilor tarâne�ti se man i festà continuu.
Târani i d i n Spi ne!jti se adunâ, în ziua de 19 iun ie, l a pri màrie !ji i n ch eie
un proees verbal prin care nu ad m it contractul de arendare a padurii
ob!jte!jti cu o societate de exploatare forestierà ,atît timp cît nu s-au
pronuntat toti mo!jnenii convocati in adunarea general â . Arâtind câ
administratia ob�tii a tr-ecut peste vointa î ntreg ii comuni, o rg a ni za ti a
localâ a Frontului plugarilor ce t-ea ,organelor de j u stiti e a orîndui o
anchetà, in unna c â rei a sà se facâ rezilierea contractului daca este
nelegal " �i ,sà se înceteze odatâ cu nemiloasa exploatare a vlincenilor
no�tli, care au ràmas, în urma acestei exploatàri în trecut, cu dealuri
d ezgol i te !ji cu mizerie in traista ... "' t.9.
Aœea!ji org an i za ti e il de masca pe primarul comunei car·e s-a stre
curat în rîndurile sal e !ji a continuat ,.a servi a ctiunile meschine-reac
t i o nare ale liberali l or brà ten i !jti . . . crezînd câ sub o nouà mascà nu va
putea fi doborît". Ptimarul ducea aceea!ji poli ti cà de spoliere a pàt ur i i
tarân e !jti ,urmari nd î mbogàti rea s a, d escredi ta o rganizatia, agi ta pe ta
rani împotriva celor înscri!ji în Frontul plugarilor" . In încheiere, se
cet-ea înlocuirea imediatâ a primarului !ji deschiderea unei anchete pen
tru a se stabili vinovàtia lui 50•
In prezenta a peste 300 de tarani, organizatia clin Birse!jti i nau
gureazà ,Casa de sfat" , prilej cu œre sint trecute in revistâ realizârile
guvernului !ji, într-o atmosfera de .,uni tate �i patriotism sanâtos"' se
reafirma ,devotamentul întreg al tàrani lor" 51•
'5 Ibidem, nr. 106, p. 3.
40
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3 septembrie 1945, p. 3.
8 noiembrie 1945, p. 3.
1 noiembrie 1945, p. 3.
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Adunarea Frontului plugari lor din Naruja face modificari in com-·
ponenta comisiei de exproprier·e, alegindu-1 ca pre�edinte de plasa pe
intl·ansigentul lon Lazâr. Dupa alegere, acesta, impreuna cu luptatorii
i n tor�i de pe front, i a i n itiativa ex pro pr i eri i mo�iei lui C. Macovei, cu
o s uprafata de _ 1 60 ha, cure ,din cauza slâbiciunii fostei comisii n-a
fast i nca impartita celor ce l i se cuvine" ;,:!.
Anul 1 946 a constituit o importanta etapa i n procesul l uptei revo
lutionare a rrx.1selor muncitoare pentru consolidarca pe toate planurile
a pozitiei guvernului democratie �i infringerea 1·eactiunii ;,;1• Continuind
eforturile pe n tr u i n tensificm·ea redresiirii economice a tarii �i biruirea
mm·ilor greutati cco nom i c e prin cure trecea România, partidul comunist
a orientat activitatea in spiritul programului udoptat de Confcrinta
Nationala din 1 945.
Intreaga viata poli ticà a tiirii a fast domina ta de bâta lia pen tru
a l egeri l e parlamentare, f01·tele democratice avind ca linie directoare
hotârirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 1 946 care preconiza ,prezentarea
la alegeri pe o singura l ista . a tuturo�· f? rtelor com �one nte a!; g \vernu
.
.\
lui de concentrare democrat1ca_ constitmt la 6 mm-t1e 1 945" " \
Plenara u subliniat i ncà odata ca singw·a clasa socialà capao1 la sa
asigure �i sa imprime luptei intregului popor, tuturor fortelor demo
c rat ic e , in transigenta .!ii fermita tea necesara pentru
infri ngerea reactiu
nii era cla�a mui1citoare �i. ea atare, ,clasa muncitoare unitii, repre
zentatâ de cele doua partide, trebuie sa constituie ... baza in jurul câreia
se var grupa toate fortele democratiee ale tarii". Plenara trasa sarcina
întari ri i F.U.M. �i a obtinerii unitatii P.C.R. �i P.S.D. in alegeri" 5:;.
Aeeea�i ne cesi ta te a fast subliniatâ �i i n raportul p1·ezentat de
$tefan Voitec la Congresul extraordinar al P.S.D. din martie 1 946 50
�i cu prilejul întrunirii electorale de la Foc�ani. Aici, ,Stefan · Voitec
recomanda sa se ia in seamà ,bazele colaborarii cu partidul comunist",
pentru ca numai in cadrul acestei colaborari P.S.D. s-a putut afirma
in viata politicâ a tarii !?i m·ata ca P.S.D, ,se afla in aliantâ fermâ �i
ch1s tita 'CU partidul comunist" i n j urul caruia ,au fast atrase toate
fortele progresiste de la noi" .ïï.
. . Acestei l i n i i se raliaza �i Frontul plugarilor prin �edinta plenara
din 1 3- 1 4 februarie 1 946 a Comitetului Execütiv al F.P. �i ratificatâ
de plenara Comi tetului Central al F.P. din 1 8 martie 1 94 6 :>8.
.
Pornind de la cerintele fundamentale · ale tuturor claselor �i patu
rilor sociale i nteresate in procesul de dezvoltare a târii �i in infrîngerea
Teactiunii, P.C.R. a initiat elaborarea unei platforme program a B.P.D.,
publicata la 20 mai 1 946, care l'eflecta sardnile majore ce se puneau
�.:: Mihai Fatu,
1945. Din istoria politicii a României contemporane, Editura
politicà, Bucure�ti, 1966, p. 5 �i urm .
.;1 România în anii revolutiei democrat-populare, 1 944-1 947, p. 211.
:;:; Mihai Fâtu, Politica de aliante ale P.C.R., p. 253.

Ibidem, p. 257.
:,; M i hai Fâtu, 1946. Din istoria politicd a României, p. 1 38.

:;(l

:,.-. România în anii revolutiei populare, p. 214.
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in fata României asupra carora î!ii concentra atentia partidele !ii orga
nizatiile componente. ·
Chemarea Platfonr.•ei-program a B.P.D. la lupta împotriva reactiunii,
pentru o Românie democratiC'a !;li prospera a gâsit adeziunea larga a
maselor populare. Intr-un raport din iunie 1 946, Comitetul regional al
? . C . H . Dunàrea de Jos, i n care se incadra !;li judetul Putha, anita câ
f01·marea B.P.D. !;li publicarea platformei-program au avut un râsunet
lm·g in in treaga regionala, au marit incTederea tuturor categorii lor so
ciale in fortele dcmocratice unite w ln iulie 1 946, Comitetul regional
Dunürea de Jos a constituit 522 de echipe de îndrumare permanente,
formate din 2275 membri . ln aceea!jli regionalâ au plecat la sate, dumi
nccu, 650 de eC'hipe ( 5 1 5 2 de oameni) care au organizat 337 de intruni ri
a l e türànimii r>u.
Comitetul j udetean Putna al P.C.R. a actionat cu fermitate, luînrl
tcétte màsurile menite sa asigure victoria fortelor democratice. In judet
au fost tl'imi!;li 1 3 1 de î ndrumat01·i care explieau oamenilor continutul
Dl at formei-program a B.P.D. Au fast confectionate su te de lozinci care
indemnau la votarea candidatilor B.P.D., s-a popularizat î nsemnul
B.P.D.-ului ; numai în lunile septembrie-octombrie au avut l oc peste
50 de adunàri in care s-a prelucrat plat forma-program !;li î n care parti
cipantii !;li-au exprimat hotarîrea ferma de a sustine guvernul democrat
�i de a vota soarele. Asemenea adunari au avut l oc la Adjud, Panciu ,
Mâra!jle!jlti, Odobe!;lti, Foquni !;li i n numet·oase comuneale judetului 6 1 •
I n vederea alegerilor s-au infiintat î n judet 65 de case de alegâtori
!;li de centre de votare G:!. La chemarea Comitetului judetean P.C.R.
Putna, un mare numar de muncitori din Mâra!;le!;lti s-au prezentat l a
Fcc!;lani, încâ d i n 1 8 noiembrie, pentru a sprijini actiunea d e asigurare
a ordinii !?i l ini!;ltii l à sectiile de votare. · 0 parte dintre ei, a l âturi d e
alti muncitori din ora!jl, d e cefe!· i !;lti d i n Adjud !? i Foc!?ani , mi · asigurat
succesul alegerilor la Pandu, Vidra, Paune!?ti, Mera, Jari!itea !ii S trâ
uune, puncte dificile în care actiunile reactionare se manifestau destul
de grav 6:1.
Prezenta muncitorilor, a comuni�tilor în aceastâ mare actiune a asi
g urat victoria fortelor democratice. Din cele 83 322 de voturi exprimate
in judetul Put na, 55 0 7 1 · adica ecu 65%, au fast date candidatilor Blo
cului Partidelor Democratice. Lista B.P.D.-ului din ora�ele Màrâ!ie!?ti,
Adjud !?i Odobe�ti a î ntrunit sutà la sutà din voturile exprimate 64.
La scara î n tregii tari, ci frele semnificau aceea�i victorie cople!ii
toare a fortelor democratice, B.P.D. obti n î nd 71 ,8% di n voturi le ex.

.

·

,

:�1

Mihai Fâtu, 1 946. Din istoria politicd a Romànici, p. 75.
Ibidem, p. 1 3 �.
,ZORILE" , a nul I I, nr. 76, 5 august 1946, articolele : Plenara Sindicatelor
muncitoreqti ; Campania e lectorald a P.C.R. judeteand Putna.
Arhivele statului Vrancea, fond Prefectura Putna, dos. 18/1946, f. 408.
Ibidem, f. 409.
1'1 Pagini de istorie localü . , p. 79.
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primate. Din 4 1 4 mandate pentru parlament, B.P. D.-ului i-au reveni1
348, càrora li se adaogà cele 29 de mandate obtintite de Uniunea Popu
larü Maghiarà ti3 .
In întreaga tara au avut loc m i ti nguri �i mari manifestatii ale ma
selor populare care sarbatoreau victoria. La 2 2 noiembrie, la Bucure�ti,
peste 500 000 de oameni au parti ci pat la ,mare le mi ting al Victoriei " ,
l a care a u luat cuvîntul d r . Petru Groza � i reprezentantul partidului
comunist, Gh. Gheorghiu-Dej. U ltimul, exprimînd punctul de vedere
al P.C.R., î�;�i afii·ma încrederea in noul parlament ales liber al tari i
care ,va realiza î n întregime prevederile platformei-program" ti6,
Concomitent cu exprimarea vointei popor·ului, ,victoria obtinuta
de Blocul partidelor democratice î n alegerile parlamentare clin 1 946
oglinde�;�te baza social-politicà largà pe care se s prijinea guvernul de
mocratie, compromiterea �;�i izolarea de muse a partidelor burghezo
reactionare, cure curînd aveau sa dispara clin viata poli ticà'"' 67.
Alegerile cli n 1 9 noiembrie 1 946 au constituit astfel o veriga im
portantà a procesului revolutionar început de revolutia nationala clin
august 1 944, au determinat înfrîngerea hotarîtoare a reactiunii, au dus
la consolidarea regimului democratie �;�i al rolului maselor muncitoare, al
fortelor democratice, î n deosebi al P.C.R., în viata politica a tarii. Ra
pOI·tul fortelor de clasà a cunoscut o noua dimensionare în favoarea
clasei muncitoare, consti tuind una clin conditi ile trecerii nemijlocite la
etapa revolutiei socialiste.

RtsuM e
ASPECTS REGARDANT LA PARTICIPATION DES MASSES POPULAIRES
DE L'ANCIEN DISTRICT DE PUTNA AUX É V ÉNEMENTS DES ANNÉS
1 9-1:5-1945
L'étude présente la participation des masses populaires de l'ancien district
de Putna aux événements de la période 1945-1946 (l'application de la réforme
agraire, les éléctions démocratiques et l'Rutres événements), qui répresenten des
moments signific atives de la révolution populaire de notre pays. En même
temps, par des éléments locales, l'auteur a souligné le caractère unitair du
cette étape hystorique.

t;:;

România in anii revolu�iei democrat-populare ... , p. 253.
,;Scinteia" , 24 noiembrie 1946, p. 1.
67 Nicolae Ceau�escu, Partidul Comunist Rom4n continuator al luptet revo
00

lufionare �i democratice a poporului român, al tradititlor m�c4rii muncttore11ti IIi
socialiste din România, in România pe drumul desdvîr�irii constructiei socialiste,
vol. 1, Editura politicâ, Bucure�ti, 1968, p. 391.

\
ASPECTE ISTORICE �1 ETNOGRAFICE DIN COMUNA
DUMIT�TI
GHEORGHE CONSTANTINESCU

Comuna Dumitrel?ti, cu care incepe înspre munte l?irul al?ezârilor
permanente de pe cUI·sul superior al Rîmnicului, a constituit obiectul
unor cercetâri istorice l?i etnografice, avind ca scop predzarea
fenomenelor de culturâ materialâ l?i spiritualâ care-i dau caracterul
unei al?ezâri de interferentâ la hotarul dintre Muntenia, Moldova �i
Transilvania.
Situatâ in pmtea de sud-vest a judetului Vrancea, comuna Dumi
tre!?ti Îl?i î ntinde hotarul pe 84 km.p., la o altitudine de 400-600 m .
Cele 1 6 sate ale comunei Dumitre!?ti (Satul Dumitre!iti, Dumitre�
tii de Sus, Motnâu, Siminoc, Trestia, Tinoasa, Lâstuni, Poenita,
Valea Micâ, Dumitre!iti Fatâ, Ro!icani, Bice!itii de Sus, Blidari, Gâ
loe!iti, Bice!itii de Jos, Lupoaia cuprind 2 2 1 2 r gospodârii râsfi
rate pe coaste, plaiuri �i câi, cu o bogatâ retea hidrograficâ, domi
natà de cursul Rîmnicului, ce stt·âbate teritori u l comunei de la
NV-SE. Impreunà cu comunele Chiojdeni !ii Jitia, comuna Dumitre�ti
constituie o depresiune subcarpaticâ, înconjuratâ de dealuri impâdu
rite, cu altitudini care urcâ de la 600 rn, in preajma Dumitre�tilor, la
800 rn, spre Chiojdeni l?i Jitia. Exc-eptînd terenurile accidentate, dealu
rile sint acoj)(lrite de pàduri (6070 ha), fînete (1 1 93 ha), pâ�uni (1 238 ha)
�i suprafete eultivabile (980 ha arabil, 1 1 9 ha vie, 1210 ha livezi) 2•
Referitor la originea numelui localitâtii, considerâm câ acesta vine
de la mo�ia Dumitreasa, mentionatâ intr-un document din 1762, mai
18 3, denum,ire extinsâ d upà aceastà data in forma actualâ de Dumi·

' Densitatea de locuire in perimetrul construibil este de 78,3 loc/ha. (conform
schitei de sistematizare a comunei) .
2 Datele au fost culese din monografla comunei Dumitre�tl existentà la Con
siliul popular comunal (arhivA) .
J Georee Titulescu, 0 �ezare de mo�neni-Dumitre�ti - Rm. Sàrat, Milcovia,
1930, anul 1, vol. 2, 2, p. 135-153.
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tre11tL Nu împarta�im nici noi teoria eroului eponim fondator de sate ".
numele satului ar
dupa care - potrivit traditiei locale din zonà
veni de la un oarecare Dum.itru Borcan, venit din Lopatari (Slànicul.
Buzàului).
Inainte de a ne ocupa de problema formârii �i dezvoltârii acestei
colectivitati rurale, sint necesare unele precizâri. Din punct de vedere
geografic, unele locuri sint greu accesibile. In trecut, hotarul comunei
era împàdurit cu foioase, Jocurile mai joase fiind baltite. Un alt
element important, in ceea ce prive�te fm·me\e social-economice pe care
le îmbracà evol u�ia acestei comune, este faptul ca Dumitre11tii, a�ezare
de mo11neni, este cuprinsà î ntre trei zone masive de sate române11ti
stt·a vechi, de tàrani l iberi, satele buzoene ale Slànicului la sud-vest,
satele de la nord de Rîmnic !ji satele vrîncene la nord �i est. Facem
precizarea ca localitatea Dumitt·e�ti apartine j udetului Vraneea de la
ultima împârtire administrativ-teritoriala a tari i din 1 968 iar inainte
de aceasta data a fâcut parte din raionu l Rimnicul Sârat, încorporat
regiunii Ploie!?ti. A-ceste conditii vor explica multe di n fenomenele pe
care le vom prezenta.
In documentele secolelor XVI-XVII sint mentionate mari po..<;e
siuni de pamînt ce au apartinut mo�nenilor din Dumitre�ti care puteau
dispune l i ber de pamî nturile lor, dovadâ fiind o serie de acte de vin
zare, di ntre care conc\ udent este un act din 1 656.
In acest document denumit ,Zapisu\ Frî ncul ui " , datat in 1 656, apri
lie, 15 .- se consemneazà ca o parte din mo!jia ,Mo11nenilor Dumitre�
teni " , fostâ mo!jie domneascâ la î n ceput, e vindutâ, de catre Frincu
�i frat�le sâu Coman, unui Tatu din Borde11ti (strâmo11i de-ai mo11nenilot·
din Dumitre�ti, veniti ei, sau périntii lor, din alte parti, dupa cum i i
gàsim i n diferite documente : Necula Tatu !j i Stan o t Ni cule11ti !l i Tatu
ot Bm·de�ti) �i altor mo�neni mentionati în zapis, evidentiindu-se tot
odatà !iÎ semnele acestor mo�ii .
N u putem !�ti precis - d i n l i psâ de documente - care a fost
intinderea Dumitre�tilor î n primele seco\e ale atestârii sale documen
tare (sec. XVI-XVII). Dar, la mijlocul secolul ui al XIX-lea, in hotar
n iea intocmità de Alexandru Lambru, ,hotarnicul " , la 1 849, septembrie,
26, apar .limitele a!iezârii mo!?nenilor din Dumitt·e�tii de Sus 6• De ase.,

" Henri H. Stahl, Contributii la Studiul satelor derdlma(le române$ti, Bucure�ti,
1 !l58, p. 55 �i urm.
:, Aurel Sava, Documente putnene, vol. 1, Foc�ani, 1929, p. 1 1 6.
li 1 . C. Filliti, Revista Arhi velor, m. 5, 1920-1929 (din catagrafia oficia!A
a boierllor Tiirii Române�ti la 1829). Aceastii mo�ie avea limitele urmiitoare :
,Capu! mo!;iiei despre Milcov cinarul in puterea infâti�atelor documentAri vrînd
a sâ începe lucrarea, am dat ocol timpului ce i-a stâpinit din vechime de mo
!;iineni punind mqmîi la toate punturile �� pietrile hotare despârtitoare de câtre
vecinil râzâ�i dupa ariitarea mo�nenllor, vechilor razâ�i �i a oamenilor strâini
înfâti!:'atie de mo�neni �i ridicind pianu! a!Aturat pe lîngâ aceasta, l-am gAslt
invecinindu-se cu latura despre apus in lunca de la Gorunii frumo�l. unde este
piatra hot.arului nr. 19 �i pinâ la piatra din via Vii!�Oarei, nr. 17, cu mo�ia
Chïojdeni-Mai:'! a · dumnealui Clucerulul Costache Neculescu, avind drept hotare
despàrtltoare semnele �� petrele ca in plan nr. 33, 32, 23 �� 22 mal deslu'lit se
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menen. în documentul acesta se mentioneazâ faptul ca mo�ia Dumi
tre�ti i ùe Sus se î nvecineazâ în partea de s ud cu cea din Dumitre�tii
de Jas ï. Mult mai m icâ decît cea dintîi, a!jiezarea Dumitre�tii de Jas
era mârginità la est cu Bice�tii de Sus, la nord cu Poenita, zisâ Pele
Heu �i Lastuni a mo�nenilor Demieni, iar la sud cu Munœ�ti.
In ·continum·e, analizînd anaforaua boieri l or Barbu Ciorogî rleanu
�i Manolache Cluceru, prin care se hotârnice�te mo�ia Cârbune!?ti, fostâ
a lui Constantin Brî�coveanu, se m·atâ eâ aceastâ mo!;iie ajunge pina
,.in \'irful Girbovu lui pe unde se vecine!?te cu m o!?nenii Bice!?ti" �".
In documentele secolelor XVII �i XVI I I apar foarte des acte de
vînzare, de noi dan i i �i întâriri de mo�ii . Menti onàm, î ntre altele, !?i
documentul din 1 686, prin care ,lon sin Tatu ot Nicole�ti, Vasil e sin
Skm otaur" , �i altii doneazâ mo!}ia lui Condrea Câl ugârul, ... spunind câ
,hârâzesc mo�ia lor Peleticu la schitul dupâ Rîmna, pe mo�ia Bmideascâ
Zidi t de Condrea" 1 1 •
La 1 7 1 7, decembrie, 27, ,Cîrstea feciorul raposatului Papi Fâtul�
i nmîneazâ pârintelui Nichifor, egumenul mànâstirii Rfmmicul, carte de
danie pri n care ,.inchinâ schiti�orul ce i -au ràmas de la pârintele sâu"
acestei mânâstiri m.
ln anul 1 755, octombrie, 24, (rati i Mâinea !;ii Vintilâ, nepoti ai l u i
Loghin recunosc, printr-un zapis dat egumenulul Meletie a l mànàstirii
Rîmnicului, ca mânàstirea sâ stâpîneascâ trei parti !;ii ei a parte l l'.
'
nratà. De aici in · sus pe raza dealului pinâ la piatra de la doi goruni, nr. 35, cu
mo$ia Chiojdeni-Mat'i a Câpitanului Grigorie Marghiloman, de aici inainte tot
scurgerea apei pinâ la fagul cel mare din culmea Dealului RU$U cu mo$ia
moi;inenilor Guldine$ti l?i Tronâreliti. De aici înainte tot scurgerea Sâritoarea a
dumnealui Clucerului Costache Neculescu !;li pitarul Gheorghe Goboiceanu :;; i de
aici înainte tot pâ slamna pe la Corduna veche, nr. 9, pe la Meri$oru, nr. 7-5,
pinâ Poiana Gurbânesii in slemnea Gurbânesii, nr. 3 �;ii drept de coasta pinâ
gura pirîului lui Andrei undâ dâ in Milcov, nr. 1, cu rno!fia Jitia mânâstirii
Rimnec u $i cu mo$ia Pietrile Fetii a cârei rapt. Clucerul Ioan Trâsnea : de alci
in curmezi$U la vale pe apa Milcovului ce este hotar $i între Printipate pinâ la
botul ,plscului ce vine de la vecinii, nr. 2 sâ invecinef?te cu mo$ia mânàstirii
Miaria (Mera) din Moldova.
l ntinderea mo$iei, dupa acela!;ii este de 1 5 1 1 stinjeni masà, 10 palme :;; i 6
degete, lar lungu l mo:;; i ei de la Gorunii frumo$i pinà-n apa Milcovului in linie
dreaptâ, de 12000 stinjeni.
Pumitre$ti de jos intocmit la 1857, mai . 21, de lnginér
7 Planul · mo:;;iei
hotamic· Constantin Argiubianu. Din plan se constata ca mo!j!ia _ se intinde intre
Dr umul Dealului unde se intilne:;;te cu mo:;; i a Munce:;; ti $i Gorunii frumo11i, unde
se intilne:;; te cu toate cele trei mo$ii : Munce:;; t i, Chiojdenii-Mari :;; i Dumitre!;ltii
de Sus, coboarâ in apa Rimnicului, tine ca hotar spre nord-vest apa Motnâului
pinê unde se intilne:;; te cu mo:;; i a Lâstuni !;li de acolo spre Drumul Carelor ce-o
desparte de mo$ia Poenita.
Mo$ia astfel delimitatà cuprinde !;li ctualele sate : Dumitre!;ltii de Jos, Bli
darii !;li câtunul Ro!;lcani.
A Aurel Sava, Documente putnene I,
1929, p. 1 1 5. Pianu! mo:;; iei Peleticu
a mânâstit'ii din judetul Rîmnicul Sârat (sud Siam Rimnic) întocmit de inginerul
hotarnic Tudor Diamant in anul 1838.
n George Tâtulescu, op. cit., p. I �fl.
ao
Aurel S�va, op. cit., p. H6.
11 Ibidem.

i
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Acest fel de ,închinâri" era frecvent în trecut. Din prezentarea aces
tor documente, reiese câ, în 1 755, mo�ia Peleticul este stâpînità de mânâs
tirea Rimnic �i de mo�nenii din satele Dumitre�ti �i Biœ�ti.
Dupâ aceastâ data, 1 755, la mijlocul secolului al XVIII-lea, mo�nenii
au trebuit sâ ducâ un proces îndelungat cu slujitorul domnesc Isac
Roset, vel câminar, epitropul dumneaei postelnicesei Ecaterina Sutu
,cl i ronoama râp. Mârii Sale beizadia Const. Doculet" 1 2.
Din succinta expunere fâcutâ mai sus asupra acestot· colectivitâti,
putem concluziona câ mo�nenii din Dumitre�ti fm·mau o a�ezare pu
ternicâ in aceastâ perioadâ, caracterizatâ printr-o mare cuprindere de
pâmînt, asupra câreia aveau o stâpînire veche de sute de ani.
In continuare, analizind documentele secolului al XIX-lea, gâsim
mentionatâ a�zarea Durnitre�ti in harta ruseascâ din 1835 t:l, cu 102
gospodârii, precum �i satele Poenita �i Lâstuni, cu aproape 113 gos
podârii, ceea ce inseamnâ o aJ?ezare destul de mare pentru aceastâ
perioadâ.
Studiul comparativ al datelor statistice din 1 853 cu cele din 1 835,
ne ingâduie sâ tragem o serie de concluzii cu pr.bnre la evolutia pro
gresivâ a satelor amintite. In general, se constata un spor important
de populatie. Marea majoritate a satelor n oastre aratâ cre&teri însem
nate in numârul gospodàriilor.
Evident, aceste cre�teri importante nu se pot explica numai prin
sporul normal al na!iterilor, într-un interval de maximum un sfert
de veac cît a tr-ecut intre recensâmintul care a stat la baza hàrtii din
1 83 5 �i recensâmintul efectuat in 1850. Ele sint rezultatul, in primul
rind, al unui puternic curent de imigrare dinspre Vrancea, Transilvania
�i Slânicul Buzâului, precum �i al fenomenului de penetratie, prin
roil-e, pe hotarul actual al comunei Dumitre�ti.
Sâ analizâm pe scurt aceste procese mai sus enuntate. Pentru
o anumitâ perioadâ, Durnitre�tii au prezentat, in raport cu suprafata
hotarului , o cre�tere de populatie, fenomen specifie aJiezârilor de deal
�i munte, determinatà, printre altele �i de atragerea unor colectivitâti
nevoite sâ emigreze sau excedentare.
Este cunoscut faptul câ meleagurile Vrancei �i ale Rimnicului (in
hotarul de nord-vest al Dumitre!;ltilor) au fost câi pâstore�ti dinspre
Transilvania, ,dovedind temeinice legâturi etnice", dupa cum afirmâ
Ion Diaconu t4. Acest fapt îl confirma �i George Tâtulescu 15 care sus
tine câ : ,Din vremurile cele mai vechi Valea Rimnicului, continuatâ
cu Valea Biscelor, a constiot uit, cu muntii Furul �i Monteorul, cel mai
bun drum pentru peregrinajul oierilor din Transilvania (in special din
Covasna) spre cîmpie �i bâltile Dunârii. Era un drum bun, scurt, cu
popas uri !?i locuri hune de pa�un at. Multi s-au stabilit aici".
t2

George Tâtulescu, op. cit., p. 142.
Const. C. Ciurescu, Prfncipate l e rom4ne la începutul sec, al XIX-lea,
Bucure�ti, 1957, p. 262.
14 Ion Diaconu, Folclor din Rimnicul Sdrat, Mllcovia, vol. II, 1930, p. 160-161.
t5 C. Tâtulescu, op. cit., p. 148.
n
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Existenta unor legaturi dintre dumitre�teni �i vrinceni, este con
firmatâ �i de documentul ,Hotarnica lui Lambru" din 1 846, iulie, 6,
care mentioneaza o marturie a unor locuitoci din Spulber-Carsoche�ti
cu privire la luarea in arenda a unor suprafete din cadrul mo!iiei Dunù
tre!itii de Sus 16.
Despre unele imigrâri ale vrinœnilor ne semnaleazâ !li documentele
de la inceputul secolului al XIX-lea, unde sint mentionate nume de
familii (Gheba �i Bitcâ) care s-au a!iezat in satelè comunei Dumitre!iti
(Poenita - Strimba) 17,
Dumitre�tii, care, dupa datele etno-istorice, se integreazà .zonei Rim
nicului, prezintâ în directia formârii !li dezvoltàrii sale, similitudini cu
gerieza a�ezarilor Chiojdeni, Jiltia, Vintileasca -!ii Buda. Acest fapt e
confirmat !ii de G. Tatulescu care considera ca, in acest colt al Mun
teniei, s-au stabilit locuitori veniti din : Slànicul Buzâului (vezi Min
zalâ din Minzâle!iti, Chiojdeni din Chiojd), din Transilvania �i din
Vrancea. Datele acestea, prezentate mai sus, sînt intàr'ite, in unele
cazuri, �i de informatiile localnicilor din satele Dumitre!iti �i Bic�ti.
Acestea sint. în linü mari, fazele formârii !ii dezvoltârii acestor
a!iezari, stâpinite de mo�neni, mânàstiri �i boieri, amestec de populatii
stabilite din cele trei zone limitrofe.
De la inceputul sec. al XIX-lea dezvoltarea Dumitre�tilor, ca a�e
zare omeneascâ, se face, in principal, prin cre�terea interna a popu
Iatiei.
Pornind de la datele mentionate mai sus cît �i de la harta ruseascâ
din 1 855, vom putea constata câ pe locurile împl\durite ale hotarului
comunal satele !ii câtunele se formeazâ treptat, prin defri�ri de poieni
in care se �zau gospodâriile, curatindu-se tot mai mult terenul din
jurul gospodàriei roind direct pe hotarul satului.
Cam peste tot unde acum sint a!iezâri omene�ti tM era pâdure, cu
cite o poianâ în care avea cite unul gospodaria. Diferiti informatori ne
spun ca ,lumea s-a mutat din pâdure in pâdure ; a avut odâi �i bordee" .
Odaile, adâposturi d e vite !ii de oameni, apoi a�zâri permanente, erau
forme de tranzitie prin care oamenii cucereau pas cu pas terenul, atit
pentru finete cît �i pentru construirea de noi a�zki omene��ti.
Toate satele mai noi ale comunei Dumitre�ti s-au alcâtuit prin
roire lentA, pe plaiuri, vâi, versante, creind in timp trei tipuri de a�e'
zâri : risipite, râsfirate �i adunate.
18 Aurel Sava, op. cit., Studiul introductiv, p. XVIII. Textul documentului :
,Stoica Spulber, am ca de 80 ani, Tudor Carghiochin (poate de la Carsoche�ti Spulber Vrancea) ca de 70, Ion Spulber ca de 80, priotul Feodor �� Constantin
Moto! ca de 70, adeverita cu pecetia satului Spulber �i de privighetorul de Vran
ce la nr. 289 It. 848, iunie 9, in cuprinderea cl el fiind cu Jiederea ln satu! Spulberu
:;;1 tiind cu arindâ 15 ani cocul (sic) moiiJie Dumltre�tii de Sus luat de la mo�enlni
mai din-nainte" .
17 Aurel Sava, op. cit., p. XIX.
18
Avem in vedere satele : Motnliu, Trestln, Llistunl, Lupoala, Tlnoasa,. Si
minoc, Valea MicA �.a.
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Dumitre�tii se dezvoltâ treptat �i cre�te datoritâ defri�arilor con
tinue �i a exploatârilor capitaliste forestiere de la jumâtatea secolului
trecut.
ln cele din w·mâ, un spor demografic, ·reprezentat prin munc.:i tori i
forestieri din diferite regiuni ale tàrii, este de t enninat de exploatareu
cap i ta l is ta a pâdurllor din zona, începutâ în anul 1 930 de Soc.:ietatea
i talo-românâ.

Cele unalizate p�na '-lt:Um demons trea za ca, î ncii. de lu pri m el e
a testari documentar e , a existat un continuu proc.:es de cre!jtere demo
grafica �i, ea a t are , tmul de formare a noi snte în cadrul col ect ivitâ\ii
o me ne!1 ti de pe hotarul com u nei Dwnitre!jti .
Da te l e cercetâ rilor prez enta te pài n à acum ne-nu dus l:.l eons t a t a re::l

ca aceastâ a!jezare, dez\·oltîndu-se in anumite conditii istorice �i social
economice, a dobîndit o configuratie etnograf i C'ii speei f i c·à. A c en st a o
\'Om demonstra in partea a doua a lucrâri i n oa stre prin el ementele
e lnografice investigate pe teren 19•
Comparind elementele specifiee comunei D u m i t re !?ti cu cele ale
satelor veci n e, aju n gem la constatarea unor similltudi n i cu cele clin
comunele Chiojdeni, J i t i a , Vintileasca, fapt pen t t·u mre grupul de a!)e
zâri ce alcâtuiesc comuna Dumitre!jti se î ncadreazâ u n �i zone mai largi
de pe cursul superior al Rimnicului Sârat.
In formarea profilului social-cultural al acestor sate un roi impor
tant l -au avut legâturile permanente cu zonele limitrofe. Aceste legà
turi au lâsat urme in formele de vi at a social-economiea ale su te lo r
pendinte de Dumitre�ti.
A!jezàrile componente D um i tre�t i u l ui au o structura t i po l og i câ di fe 
r entiatâ. Cele 16 sate c.:are alcâtui esc com u n a , pot fi i nca d rate in urmü
toarele tipuri de a!jezâr i :
a) A$ezàri risipite : Siminoe, Trest i a , Ti nœsa, Valea Mica, Làs
tun i , Lupoaia.
Vatra satului aproape di se confundâ cu hotarul, in cadrul câruia
nu pot fi delimitate fînetele, i s l azul sau pâ�unea comunalâ. Gospodà
riile sint ridicate de obicei in cadrul livezii celei mai mari �i sint de
tipul cu curtea simplâ. Nu existâ o 1·etea propriu-zisâ de ulite, comu
nicarea intre gospodârii fâ cî n du-se pe cârâri �i drumege. In cadrul fie
cârei a�ezâri exista un d r um care face legàtura cu l ocuintele invecinate,
de-u lungul câruia exi sta tendint:.1 de gru pat·e a gospodàriilor. Din
aceste sate, o parte - Lupoaia, Ti noa sa - sint propuse pentru deza
fectare (sate pentru care nu se propune aprobarea vetrelor neavind
c o nd itii de dezvoltare).
19 Unele date nu fast obtinute de la muzcografii care au partici pnt în cadt·ul
cursurilor de reciclare la o cercetnrc ctnogrnficii în zona Dumih'e!;lti, în perioadn
de la 10-16.IX.l978 !;li anume : Anania Maria, AJ:màsescu Ioana, Popovlit Ruxan
dra (Muzel,ll satului !;li de artâ populara, Bucure$ti) , Zernik Otilia, Burbutâ OUvla
(Muzeul Unlril, Alba Iulla), Bratu Delia, To;;a Joan (Muzeul etnograflc al Tran
silvaniei, Cluj-Napoca), Palade $tefan (Muzeul Brukenthal-Sibiu), Sainelic Sabin
(Muzeul Baia Mare), Oprea Ion (Muzeul judetean Vîlcea), Cazacu Petru (Muzeul
ctnografic al Mol<lovci-la!,>i !,ii Cusioc Drugol.' (Muzeul etnografic Ràdliuti).
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b) A$ezari riisfirate : D um i tref1tii de Sus, Motnâu, Poenita, Dumi
tre!jti lt,atâ, Blidari , Rof1cani, Bice11tii de Sus.
Vatra satu lui este d e l i m i t a tà în cadrul hota rului, gospodâriile ocupà
u suprafatâ 1·elativ mare - dar m1,1:lt mai m ica dedt cele din af1ezârile
dsipite
ceea ce pennite împârtir·ea gospodâriei intre mo!?tenitori in
cazul in eu r e ace!jtia nu au l ivadà pe care sâ-f1i ridice noi gospodârii.
Gospodùriile sint de tipul cu curte s im p l ii !?i cuprind bë"1 Uitu ra ,
grâdina· de znrzavat, g ràd i na de pomi !ji gràdinita de l' l ori. In cadrul
gospodàriei, casa este Uf1eZatâ la drum iar eo ns tr u ct ii l e anexe în spa
tele casei.
Re�eaua de u l i� graviteazâ în jw-u.l drwnului principal, de-a lun
gul ei filpd ridicate gospodâriile, între care se giisesc spatii libere pe
care se pot ridlca noi gospodârii.
Unele din e t e au !ji o textura tentaculani : D u m t ir e!jti Fatu, Bli-

dm·i , R o�ca ni.
c)

A$eziiri aclunate : Dumitre!jti-Centru, Gâl oe!jt i , Bice�tii de Jas.
Gospodàri ile sint a !je za t e una lîngâ alta, ocupînd o su prafat a de
teren relativ redusà in comparatie cu ce l ela l te
Prin ma t er iale le utilizate, prin planul constructiilor precum �i prin
ornamentatie, arhitectum popularâ din Dumitre�ti puartà amprenta re
gi unii de deal.
Din punct de vedere arhitectural, în urma cercetâri l or efectuate,
s a u c onsta tat u rmâtoa rele :
- arhitectura traditionalâ este reprezentatâ în sate în proportie
·

.

-

-

de 1 50fo ;

- o pondere mare o au casele vech i , renovate cu materiale de
constructii actuale ;
- o altâ categol'ie o reprezintâ casele noi, con s tr u it e integral clin
mate-rial ca : beton, cârâmidâ, ta bl à, tiglâ etc.
Felul de o rgani z a re al gospodâriilor se încadreazâ predominant tipu
lui de gospodàrie pomicolâ. Datoritâ procesului de formare a satelor
comunei Dumitre�ti (initial toate a�ezàrile erau cu gospodârii izolate,
iar drumurile s-au trasat, în u ne l e sate, u l terior), structura interna a
gospodâriilor este diversâ. Majoritatea gospodâriilor sînt împrejmuite.
A d ap tate formelor economice specifiee, ocupatiilor !ii configuratiei
geografice, eonstructiile locuintelor sint de mai multe tipuri. Cele m a i

frecvente tipuri de case s i n t cu douâ incàperi !ji tindà la
vari antâ a t ip u l u i cu o încàpere !ji tindâ este aceea la care
impartitâ
o

in

0

doua. Majori ta t ea caselor au in spate, sau pe o laturâ,
l at u r·a respectivâ a casei, cu intrare sepa

î n câpere l u nga cît toatâ
ra tà sau din casa denumita
,

ani

mijloc.

tinda este

m a le .

Casele traditionale

au

chiler, in care se tin unelte, obiecte �i chiar

prispâ pe u na !ji doua

laturi �i adesea im

prejmuitâ de o balustradâ cu scînduri, formînd o suprafatâ semiadâ
postitâ între peretii exteriori ai casei !?i stilpii de sustinere ai acoperi

�ului. (Plan�a 1).
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Celelalte tipuri de case întHnite in comunâ sint cele cu foi�or
{balcon) plasat median, precum JiÏ locuintele cu patru sau cinci camere.
Casa traditionalâ are .,talpa"' din lemn de stejar (gîrnea�) aliiezatà
fie direct pe pâmînt, fie pe o micâ temelie de piatra (zidârie uscatâ
sau ,legate'' cu pâmînt cu o inâlpme intre 20-30 cm). Temelia din
bolovani de rîu se aliiazâ direct · pe sol, fâra 1;1ant de fundatie.
Peretii sint . construiti în urmâtoarele tehnici : a) nuiele împletite,
lipite cu pâmint amestecat cu paie tocate ; b) în ,lenp" - de o parte liii
de alta a stîlpilor verticali (.,aminar") se bat leturi la distanta de.
1 0-15 cm, spatiul liber obtinut lii Ï umplut liii compactat cu acelalii
amestec de pamînt liii paie ; c) in paiantà - structura de rezistentâ
din lemn (pe tâlpile de stejar sint fixate aminarele vertical liÏ .,paian'
tele" oblic) cu umplutura din zidârie de cârâmidâ.
Din informatiile culese reiese câ în satele care de�ineau pâduri
- Motnâu lii Trestia - existau lii case cu peretii construiti din cununi
orizontale de bîrne (rotunde sau cioplite) încheiate lu c:-tpete prin îm
binâri crestate ,în delite" .
Structura d e rezistenta a peretHor s e încheie în partea superioarâ

o� ,grinzile de lemn numite ,lunguri", formînd baza de sustinere a

acoperi!lului.
Acoperiliul este in patru ape, cu un schelet de lemn care comporta
elementele ,cosorobi", pe care se sprijinâ câpriorii, uni ti la partea
superioara printr-un element constructiv numit ,samar"' (grinda).
Câpriorü formeazâ baza de sustinere a leturilor peste care se
fixeazâ nliindrila" (!iita), bâtutâ la trei rînduri. �indrila este fasonatâ
,in floare" Iii ,�in solzi de pe�te " . Au existat !ii acoperiliuri din paie
(grîu, ovâz sau ciocani de porumb, papura sau stuf de badtâ). Pe latura
dinspre curte a acoperiliului se gâselite ,cucuveaua" pentru iluminat
Iii laerisit in pod, iar pe ·coamâ erau pa'Ziile avînd ·rol func�ional liÏ
orn.amental.
Sistemul vechi de incâlzire !ii gâtit aflat in tinda sau intr-una din
incaperi, apare sub forma de vatrâ libera, specifica sudului tarii, am
plasatâ la nivelul de câlcare, cu ,hogeac" pentru evacuarea fumului.
In unele locuinte, exista un sistem de încâlzit format din sobâ cu
plitâ, avind ,colonite" (olane) cu functïe de mârire a suprafetei de
emanare a câldurü �i cu sistem propriu de evacuare a fumului in exte
rior. Cuptorul pentru piine nu era un element obilinuit in interiorul
locuintei tradit;ionale.
Decorul locuintelor vechi consta din : stilpi cioplitï la pridvor,
pazia traforatâ, capetele grinzilor fasonate, pâlimarul din scîndurâ tra
foratâ (acolo unde este pâlimar). La unele constructü fruntarul este
decorat cu crestâturi.
Interiorul tradiponal al incâperii de locuit avea o structurâ foarte
clarâ. In stînga intrârii, pe colt, se afla cuptorul ; in col�l din dreapta
blidarul. De-a lungul peretelUi din stinga se alieza patul !li masa ro
tundâ, iar pe Ungâ peretele opus intrârii liÏ pe lîngâ cel din dreapta
stâteau lavitele.
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Elementele de ornamentare a interiorului erau in mod deosebit
tesâturile. Materia prima pentru realizarea tes aturilor utilizate in de
corarea interiorului (scoart;e, covoalfe, foi pe ling a perete, cuve rtu ri) ,
era l ina, prelucratâ in gospodarie. Majoritatea pieselor erau realizate
in patru it;e (nevedite cu decor simplu) din vergi verticale bine armo
nizate din punct de vedere cromatic. 0 alta tehnica folositâ in realizarea
decorului era alesul cu , vergeau a " , rezultind ornamente geometrice
in doua culori . In realizarea tesaturilor noi se remarca relua rea tehnicii.
alesului cu vergeaua, pe linga tehnica neveditului in i te, raspîndita in
zHele noastre in majoritatea zonelor tarii. De asemenea, se poate ob
serva ex tinderea tesaturilor alese cu mina, cu motive florale, precum
l'li a pi eselor cusute (covoare, carpete etc.) intr-o cromatica diversa.
Pe linga tesâturi le amintite folosite in decorarea interiorului, mentio
nam �i �terga1·ele de in �i bumbac, cu decorul repartizat la ca pe te ,
fetele de masâ, fetele de perna etc.
In ceea ce prive�te constructiile noi, sistemele constructive folosite
sint u r mâtoarele : 1. Sistemul ,paiantâ" - schelet de lemn !?i umpluta
de cârâmidâ, pe soelu din zidarie de piatra cu liant de ciment ;
2. peretii din zidarie de diramida !?i grinzi �i stîlpi din beton. In
acest caz se sapa fundatie, in functie de sol !?Ï de inaltimea constructïei
(unul sau doua nivele).
Acoperi$ul caselor este in patru ape, cu invel itoare clin �indrila,
tablâ, tigla �i azbociment. In cazul locuintelor noi frecventa constructi
ilor cu doua n ivele este din ce in ce mai mare.

Planul constructïilor noi incepe de la cel putin trei incüperi. se dez·
voltâ pina la 6-7 s au mai multe, avind ca model locuintele din mediu
urban, ca urmare a circulatiei sat-ora�. Num arul, dispunelfea �i functi o
nalitatea incàperilor sint determinate de puterea economicâ a proprieta
rului �i gradul de instruire al acestuia. In delimitarea functiona litatii
incâperilor se folosesc termenii de dormitor. bucâtârii de i ar n a , salon
(camera mai mare). veranda (incâpere inchisâ care inlocuie$te prispa
t r adftionalà), camarâ.

Decorul locuintelor actuale este realizat 'in tehnka sturaturii . cera
aplicate. oglindâ i ncastratâ in te ncuial â �� elemente de decor di n
fier forjat �i l emn, in special la balcoane �� s tre$i ni . Se obs�vâ o poli
C'romie bogata in realiza·rea fa ta delor, cu preferintâ pentru cul orile :
vernil, alb, vi�iniu deschis. Fatadele unei cas e comporta aproape intot
deauna o variatâ paleta coloristicâ.

m icii

Interiorul

este

m obi l at

cu

mobila

noua,

cumpâratâ

din

comert.

foarte rar se constata existenta unor piese traditionale, fapt motivat
de schlmbârile survenite in viata satului contemporan.
In cadrul gospodiiriei din satele comunei Dumitre$ti in afarâ dE'
casa, in care locuie�te gospodarul cu familia sa, mai intîlnim $i con
structii anexe (acareturi) ca : ffnarul, de constructie dreptunghiulara.
cu una sau doua incâ per i , face corp comun cu gœj dul !?i este fol os i t
pentru depozita rea furajelor ; leasa - pentru pâstrat porumb - ridi 
catA pe o fundatie d e piatra, i n forma dreptun ghiula r â din !ilpci de
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Conditiile geografiœ ale comunei sint prielnice pradicârii acestei
ocupatii. Ponderea o au ovinele care numârà 5.000 de capete; Cu 2.600
de capete, taurine, (vaci �i junici) ocupâ cel de al doilea loc dupa ovine/1'.
Jn trecut numarul ovinelor era mult mai mare, depâ!iind cifra de 8.000
ca pete . Retinerea locuitorilor de a ore!ite oi porne!ite de la dificultatea
pà!iunatului in perioada verii, islazurile existente fiind insuficiente pen
tru un numâr mai mare de oi. Modernizarea finetelor !ii pà!iunelor
- preocupare a organelor locale - va c on d uce în mod fh·esc la cre!iterea
nu."l1àrului de ovine. ' · ·

Albinaritul
Albinaritul s-a practicat din timpuri strâvechi in zona Dumitre�ti ,
ca de altfel in multe regiuni ale tarii noastre, fiind favorizat de con
ditii naturale - existenta dealurilor cu paduri foioase, livezi de pomi
l?Ï finete cu -cele mai valoroase asociatii furajere �i melifere. Pro dus e l e
- mierea �i ceara - au ocupat un ,}oc de s eamâ in hrana �i in ilumi
narea locuintelor taranului nostru.
Proœdeele folosite au evol ua t in decursul vremii. menti n i n du- se
concomitent �i procedee primitive, cu. deosebi.re in gospodaria taraneasca
n mo!;menilor din Dumitre�ti. Tehnka œa mai -;•eche de obtinere a mie
rei era bârcuitul, adicà culegerea ei de la s tu pul de albine salbatice.
Roiul se considera proprietatea celui care 1-a descoperit. daca el i�i
trasa un semn al sau pe arborel e respectiv.
Ca etapâ tranzitorie spre cresterea de albine poate fi ro nskl e rat a
nsezarea de orisàci, a dica de stiubeie de lemn in bu.t 1 1 rugi gaun m1se
din padurea Motnâului. mterior. stiubeiele au in cepu t sa fie ronferti o
nate d in dive�ele materi ale. odat! cu mutarea lor in sat . Materialul
din Œre sint fâcute $ ti ubei el e diferà : buturuga de ropac sau nuiele

impletite si li pite cu lut.
Ca o

aracte rf sti rà a zon ei . ooate ft considerélta orisara clP pâdurP
Cl ! 0 suprafatA nu pr e a întinsa �i n um a n.tl m i e ne

c

re apa'rl;i ne ti'iranilor
stiubeie.

Cresterea albinelor in stuni o:;i stematki in zon n n um i tre sti a aoi'iynt
tirziu. sfit"$itul secolului al XTX-lea $Ï-a caoâtat exti nder,. trentnt 2'
Aoicultura a continuat sa �e dezvolte in ulti m el e decenii . Statul n ostr11 a
rreat conditii avantaioase oentru apicultori . Si a stazi . pentru a asigw:1
ron d i tii ontime pentru albine a-picultorii din com 1 1 na Dumitresti de
nl a s e a za stunfi a d e s e f'! la mari depAttAri. in -,:onA de pâdure. la dmp,
unde sint cul ti vate !;li lanuri de floarea-soarelui 23.

In comuna exista 87 de locuitori care detin 5--10 stu pi . iar 5fi
au 40-50. In anul 1 978 s-a livrat câtre stat o cantitate de 2,5 tone
miere de albine 24. Din da tele si cerceUirile noastre reiese cà aceao:;tâ
21

D atet e au fos t luate din evidentele C:ons i l i u l n i poputar comunal.
Datele au fost obtinute din monografla comun�i.
obtlnute de la apicuttorul Olten n u A vram - satul
23 Informatfl
24 Datele au fost obtlnute din m onografla com unei .
n

Lupoaia.
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zon a a Dumitre�tilor are posibilitâti reale de extindere a acestei ocu
patii traditionale. (Plan�a II, fig. 1).
Lucrul la pèidure
Padurea se numârâ printre marile bogâtii naturale ale vâii Ri m ni 
cului �i ocupa circa 260fo din suprafata agricola a zone i . Speciile !?i
es en t ele yariate ale lemnului pâdurilor din ac east â zona au facut posi 
bilâ folosirea lor in cele mai diferite domenii - de la lemn de con
structie pentru locuintâ 1?i pinâ la obiectele casnice, agricole etc.
Exploatarea l emnu lui este cunoscutâ încâ de la primele mentiuni
documentare referitoare la com una. Este neîndoelnic ca locul pe care-l
avea padurea în viata �i cultura populatiei autohtone era mult mai
important decit in zi l el e noastre. Tehni cile primitive de exploatare a
lemnului, care s-au mentinut in comuna Dumitrel?ti pînâ nu de mul t,
sint �i ele o d ovad â în acest sens. Exploatarrea lemnului di n pa d ur e
i nclu de, ca faze obligatorii , tâierea lem n ului , transportul lui pina l a
locul de prelucrare � i insâ1?i prelucrarea lui.
In cadrul bazinului Rî m nicului una di n tre cel e mai importante
directü in care s-a dezvoltat economia re giu ni i a fo s t, !?i este !? Ï azi.
valori ficnrea bogatului patrimoniu forestier care acopera zona m onta n a
si rnéllre parte din zona deluroasâ (gladsul subcarpatic Dumitre1?ti - Chio j
den i ) .
Dupa datele statistice din 1 976,25 fond ul forestier din cadrul Oco
l ului silvic Dumi tre�ti (i n cl u si v sectorul de exploatare) in sume a za
1 5.000 ha - cifrâ in care si nt cuprinse !?Ï s uprafetele de pe raza locali 
tâtilor Chiojdeni. Jitia !?i Vin ti lea., ca . exclusiv pâdurile com unale.
Pe teritoriul comunei Dumi tre �ti se afla circa 6.000 ha pâdure
propri etate de stat �i comunalâ, din care o suprafata de 4.000 ha se aflâ
în cantonul Motn âu .
In comJ)(menta p a du rilo r de aici predomina foioasele (stejarul , fa
gui etc.), care formeazâ un procent de peste 750fo, dupa care u rm ea za

râ!?inoasele.
Exoloatarea fon du lui forestier din zona Dumitre$ti a cunoscut i n
de cu rs� l ' timpurilor o evolutie cu . totul deosebitâ. Odata cu nationali
zarea societâtilor forestiere particulare in 1 948 �i cu trecerea p â durilo r

proprietatea statului, refacerea patrimon iulu i forestier al zonei
Dum itre�ti-Vintileasca a devenit una din principalele probleme ale ridi
carii economice a stravechii regiuni a D umitre!?t ilor. S-au plantat su
prafetel e despadurite, au fost construite gardulete, cleionaje, imprejmu
iri, terasari, alâturi de importante lucrâri hidrotehnice împiedicînd
crearea de eroziuni .
Se planteazâ anual circa 1 30-'--- 1 40 ha padure cu p u i etï realizati în
cele J?apte 'pepeniere apartinind Ocolului silvic Dumitre$ti. Astâzi, ex
ploatarea padurilor din bazinul superior al Rimnicului S arat este coor
donatâ de Ocolul silvic Dumitre!?ti.
in

2s

Ibidem.
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Dotat cu ferâstraie, funi�ulare, cu n umeroase tr o l iu ri �i tra cto a rc
de seos lemnul d i n pâ dur e , �u automacarale, ca re au rid i ca t con'iiderabl l
gradul de mecanizare a exploatarii, !;ii bene fi c i i n d de noua retea de dru
muri fo re s tie re �e pâ t nm d pînà la i z vo a r ele Rîmn icului �i Motnâului,
O col ul Du m itre !;i t i pro d uce anual 60-80 m i i m.c.
Da to ri t a refa ce ri i pa t ri m o n i u l u i foresti er !;ii i n te n sificârii des chi ·
derii partiale a m asi v el or î n fundate, pri n construirea d ru m ur i lo r de ac
ces, �apaci tatea de exploature a padurilor d i n aceasta reg i une a crescu t
mult i n �omparatie cu trecutul.
M a teri a l u l lem n o s expl o a ta t este d i r i j a t ditre unitâti l e de prel u 
�rure a l emn u lu i de l a Fo qan i !;ii G uge !;i t i .

Me.� te:p tguri .�i inclust rii fi'irèine � t i
Acestea nu cu n o s c u t o am p l â dezvol tare în decursul t i m p ulu i .
Depistarea �i studierea l or é.:U o i nsemnâtate d eosebita pe ntru cun oa � t ere a s p ec i f i c ul u i culturii popu la r e t r a di ti o nal e a locu i tor i l or din
comuna Dumi t re� t i .
Ta bl o ul me!i t e1!ug m i l o r practicate .de local n iei astâzi poa_te fi re d a t
aici numai în l i n i i l e sale generale !;ii anume : fierarit, ro tâ r i t , dogârit,
j ogârit, morârit etc.
Fierèirit11 l s-a practicat mai 1n toate satelc> ('O!mmei Dumi tr e�ti . tn
ca re fierm i i au pr e l u c r a t m e h1 l ul p roc u nl t din com ert de câtre m e�teri i
tarani snu cl ie n ti i l or. (Pi a n !?a II, fig. 3).
Fierârii l e ce functi oneaza pc teritoriul comunei :w, satisfac ce r in
tel e i m porta nte !?i cU I' e n t e în desfâ!?urnrea nct ivi tatilo,r productive. Me!11 erii femri fac o parte d i n u nel te �i l e reconditioneaza pe cele uzate.
De asemenea, in trecut, ferecau mijloacele de tran sport , œrele !? i diru
tele, potcoveau periodic ani malele de tractiune !;ii confecti onau gratii
la fe restre .
Me!;ïte!;ïugurile î n lemn a u traditii îndelungate pe teritoriul comunei,
deoarece p ad uri l e au detinut !li de ti n suprafete întinse, oferind esente
variate, de buna ca l i t a t e , î n t re gi nd fierul î n c o n s t r ucti a uneltelor.
In cadrul me!?te!?ugurilor specia l i zate i n prelu erar ea lemnului dis
tingem urmâtoarele ramuri : dulgherit, tî m pla r ie, lemnârit, rotarit �i
dogari t. {Plan!?a II, fig. 2).

Cei mai multi sâteni care practica aceste me!?te�uguri sint in satele :
Duni itre � t i, Ciurcani, Bice�tii de Sus, Bice!?tii d e Jos, Motnâu � . a . 27 .
Gama obiectelor cu caracter utilitar-artistic, fâu rite din lemn 11i
fo l o site , este !?i azi cu pr i n z ato are . Se realizeazâ de la ob i ec te mici, usten
si le casnice !?i u n elte de munca, pîna la o b i ec te mari de interior sau

l a constructii.
2 6 Astazi mai functioneazâ opt ateliere re pa rt i z ate pe sa tele ·: Dumltrestii de
Sus, Giurcani, Dumitre�ti Fata, Valea Mica, Dumitre$tii de Jos, Poenita, Listunl
�i Motnau .
27 Din cercetarile noastre pe teren au fost d e p is tat i urmatoril m�teri : M.ol
dovt:>anu Gh., Bizadea Iancu (Bice�tii de Sus) ; Dica Macese (Bice�tii de Jos) ;
$tefan Bizadea (Giurcani) ; Ion G hergh i n ü (Motnâl,l) .
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Jogèiritul. Prelucrarea \emnului �i trans forma rea lui în scînduri �i
g r i nzi se fâcea cu tra�ca manualâ sau cu fierâstraie hidraulice.
In comuna nu functionat doua tipuri de fierastruie hidraul i ce - cu
functiona numui cînd ploua �i debitul apei era mare, deoa
rece a pa cadea de la mi ca î n aJ ti me d irect pe paletele rotii hidraulice.
I n comuna au functionat doua asemenea fierâstraie : a lui G. Militaru
�i a l u i Gh. Puim;u ; - cu dubâ - i novatie a lui Stan Bentea din satu\
Tresti�t, eare, d upa modelul unui fierâstrâu d i n Miculeni , a construit
imediat dupa cel de al doilea râzboi mondial, în Trestia, un asemenea
f e ra s t rii. u I n ovatia lui a constat î n cuplarea l a acela�i ax de tra ns mis i e
: 1 mi � d'i r i i de l a roata hidraulicâ, a u n u i ferâstrâu �i a unei hurluitori
(pentru mâci nat coceni i cu boabe) �i a unei tocâtori de cocehi de po
rumb
deci trei mecanisme concomitent 2�. (Plan�a I I I ) .

ta\< l l u g

--

.

--

Fort a de m i�care a axului rotH h i d raulice era mare pentru c â a pa

( i'dca pe roatél de la î naltimea de' 1 0 m. prin tr-un trunchi de piramidi:l.
cnnstruit din scî n duri de stejar, cu baza mica i n jos, care se termina
I ' U un bu ton d e 2 m l ungime � i deschizâtura d e 10 cm.
FierâstrAul forma îrnpreunâ cu o moarâ eu roatâ verticalâ, si tua ta
în amon te. pro pr i e t a te a f1·atelui l u i Stan Bentea, un complex de i nsta
latii aetionat de aceea�i sursâ de apâ.
-

Moraritttl. In zona au functionat doua ti puri de mori : cu titi rez
- in satu\ Dumi tre�ti (proprietm Dânulescu) �i cu cupe in sate l e Du
mitre�ti (proprietar Zam fi resnt) �i Trestia (proprietar Be n tea)
.

Dezvoltarea a�ezârii a determi nat aparitia altor i nstalatii mereu
perfectionate, care au î nlesni t �i sporit randamentul m u n ci i . Astâzi
mâcinatul in co m u nâ se face la cele patru mori mecanice clin satele :
Motnàu, Lâstuni, Dumitre�ti Fata, Bice�tii de Sus.
Industria casnicc1 textila. Pentru împodobirea i nteri orulu i , cît !ii
pe ntr u œle folosite la confectionarea pieselor de port, sint executate
in ca d ru l m'ultor l ocu i nte tàrâne�ti d i ferite tesaturi. Modul in care sint
re a li zate aceste tesaturi, cît !iÏ ornamentarea lor, dovedesc, pe linga
pricepere �i rnâiestrie. talent !ii echi li bru în îmbinarea culorilor.
Dat fiind existenta pâstoritului ca o ocupatie a localnicilor, care
a pred o rninat pîna n u de mult i n comunâ (impr�unâ cu pomicultura),
pdmele tesâturi au fost real izate din lînâ. S-a folosit însâ lu fel de mult
�i dnepa, inul �i bumbaeul (în u l ti mu perioada ) .
•
'fesàturile sint rea l i zate in toate cele 1 6 sate ale comunei cu ajuto
rul t·azboiului de tesut orizontal .c;i a l celorlalte obiecte. necesare prelu
crârii materiilor prime �i depanutul firelor (piepteni de pieptânat lina
sau cinepa, raghila, flll·ca, fusul , vi rtelnita etc.) parcurgindu s e acelea!ii
operati i tehnice ca �i în cel elalte zone etnogt·a rice ale judetului.
Cele m a i multe din tesâturile realizate în comunâ sint cele execu
tate pentru decorarea i nteriorului târânesc, adicâ : scoarte, carpete.
cuverturi, �tergare, piese de port et c
.

-

.

28 Instalatia a
fost publicatâ de Gh. Constantinescu în volumul de Studii
�i comunicari, editat de Muzeul j udetean Vrancea, vol. II, 1979, p. 217.
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Portul popular
Portul popular traditional a disparut din folosinta curentâ dupa cel
de al doilea razboi mondial. Din informatiile primite de la cei mai in
virstâ, precum !?i din u nele piese disparate existente indi, se desprind
urmâtoarele caracteristici :
Costumul femeiesc campus din fotii, denumita local ,stricatoare"
!?i t:i'ima!?â cu minecile din guler, se incadreazâ in ti pu l general de cos
tum din zona subcarpaticâ a Munteniei. (Plan!?a IV, fi g . 1).
,Stricâtoarea" este o buca tâ dreptunghiularâ de tesâturâ cu urzeala
din bumbac �i bâteala din lina, tesuta in patJru ite, avind partea din
spate de culoare neagrâ, partile din fata .,invârgate" (cu !?iruri dispuse
\'ertical, realizate din tehnica tesutului) !?Ï cu un ,ghenar'' amplasat in
partea de jos a piesei, realizat in aceea!?i tehnicâ. (Plan!?a IV, fig. 3, 4).
Deosebit de realizatâ din punct de vedei·e artistic este câma!?a con
fectionatâ din pinza de casa, tesutâ in doua ite din bumbac subtire
(,bumbâcel" ).

Decorul este repartizat pe guler, mineci, piept !?Î spate. Altita de
mineca este realizata in diagonalâ, de sub alti tâ pornesc tr-ei !iire
drepte. S-au intîlnit !?i camâ!?i avind d ecorul pe mineca cu altita , in
cret (,susna") !?i rinduri drepte. Pieptul �i spatele sint de asemenea
decorate cu �ire drepte. Cromatica este simplâ, sint folosite una sau
doua culori, penh'U tinere culori vii, pentru virstnici culori inchise
(Plan�a IV, fig . 2).
0 particularitate a costumul ui femeiesc din aceste sate o reprezintii
��âteala capului, diferentiatâ dupa virsta. Astfel, fetele tinere poartâ
capul descoperit, cu pieptini colorati prin!ii in par, in timp ce nevestele
l?i-1 ampera.
In ,zilele de lucru ele i!ii puneau pe cap un ,.tulpan" clin pinzâ
de casa, decorat pe margine cu mârgele !ii ,horbotâ" (colti!?Ori fâcuti
cu igl i ta) . La sarbatori nevestele tinere purtau fes rD$U (piesâ intnnitâ
in partea de sud a târii, precum $i in zona Rimnicului SArat) peste care
se al?eza marama de borangic, cu capetele decorate.
Femeile batrine purtau , pi nzâtura" - o tesatura din bumbac real i 
zata in razboi, cu o lungime intre 2-2,5 m.
In picioare femeile purtau opinci din piele de vacâ cu ,tUTeci"
creti, tesutl in casa din lina alba. Peste cama�â, pe vreme rece, se purta
ille de postav l?i ,pol ca" (h ainâ scurtâ) din mâtase, catifea sau stofâ
neagrâ, decorate la gît !?i partea de jos cu nasturi albi.
Portul bârbâtesc este campus din camal?a alba, de cinepâ sau in
in zilele de lucru l?i de bumbac in cele de sârbâtoare.
Decorul este simplu, realizat cu bumbac alb, pe piept !ii poale,
mineca cu bentita alba �i guler râsfrint, decorat cu colti!iori fâcuti cu
pe

iglita.
ln partea de j os purtau itari din lina sau bumbac nevedit in
,ochiuri", lungi !ii incretiti pe picior.
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Pe deasupra purtau ilic din dimie neagrâ, peste care iarna pnneau
un cojoc scurt ou minecâ ingustâ, iar pe s te el un suman ,bâlan" {d i n
lînâ albâ). I n picioare purtau opinci, pe cap câciulâ.
Ca piese anexe se remarcâ la costumul femeiec betele tesute l a
râzboi, decora te i n vergi, care se incing peste ,stricâtoare" . L a bârbati
intilnim brîul �i betele tesute din lina, precum �i punguta din piele sub
tire (in care pâstrau banii), legatâ de gît �i purtatâ pe dupâ chimir.
·

·

* · *

*

Prin componenta demograficâ a comunei Dumitre� ti prin a�ezarea
sa geograficâ intre cele trei provincii istorice, prin elementele istorice
�i etnografice analizate mai sus, grupul celor 16 sate com}Xmente ale
comunei ilustreazâ formarea �i dezvoltarea acestor colectivitâti rurale,
evolutia istoricâ a formelor sale social-economice !1i circulatia perma
nenta a bunurilor de culturâ materialâ !1i spiritualâ in cadrul ·culturi i
nnitare a poporului român.
,

ASPECTS

HISTORIQUES ET ETHNOGRAPHIQUES
DUMITRE$TI

DE LA

COMMUNE

R �UM:E
La commune Dumitre�ti, localité importante de la vallée de Rimnic, a con 
stitué l'objet de quelques recherches istoriques et ethnographiques ayant comme
but la determination exacte des fénomènes de culture matérialle et spirituelle
qui lui donne le caractère d'un habitat d'interférence à la. frontière d'entre la
Valachie, la Moldavie et la Transylvanie.
On présente, dans ce matériel, le cadre général du développement istorique
de l'habitat et des occupations les conditions et les causes qui ont conduit à la
constitution de la commune Dumitre:;; t i (formée de 16 villages) .
Dans la déuxième partie on présente différents éléments ethnographiques qui
illustrent la circulation permanente des biens de culture matérielle et spirituelle
dans le cadre de la culture unitaire du peuple roumain.
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Plan!?a I. Case d i n comuna Du milre!?ti
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Plan!?a I I . Dumi trc!?ti. ÜCLlJXI�i i �i mc�tc�uguri.

Plan!?a I I I .
Dumi tre�ti - sat Trestia
Joag{lr cu dubà - detalil.
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Plan�a IV. Port popular din zona Dumi tre�ti

UNELTE �1 ME��UGURI 'l'RADl'f'IONALE VRINCENE
FOLOSI,.,E IN PR�iLUOR·AREA TEX'l;ILELOR
G. CARCADIA

In Vrancea, in Junctie de existenta unor materii prime, s-au sta
tornicit de-a lungul timpului ocupatHle, în cadrul unui sistem de eco
nomie naturala, unde circuitul era asigurat de existenta pâl?unii de vara
la munte·, a fînetii la deal l?i a unei parcele de painînt la !ieS, cultivatâ
cu cereale.
0 caracteristicâ de bazâ pentru acest cadru natural în care se crea
o mm·e d i vers i tate de bUiliuri era aceea ca se avea în vedere întotdeauna
îmbi narea armon i oasâ a laturii estetice, exprimata simplu �i cald, · cu
latura functionalâ, târanul vrîncean dovedind un remarcabil simt artis
tic mai ales în realizarea textilelor de casâ l?i a îmbrâcâmintii.
Activitate casnicâ importantâ, prelucrarea fibrelor textile folosite
fie pentm decorarea interiorului fie pentru îmbrâcaminte, este una din
activitâtile milenare ale populatiei d i n zona Vrancei, practicatâ mai
ales de femei . Aceastâ activitate este atestatà încâ din neolitic prin
descoperi l'i l e arheologiee d i n loenlitàti le C'in de�ti , Ti fe!?ti, Bontel?ti, Fi
tione�ti, M<lnàstioara, constînd din fusa i o l e 1 , greutâti pe n tr u razboiul
vertical de �esut 2, ca pet e de rü5eh i tor cli n f'OI'll de C'erh, rest uri d e fibre
tex t i le, sem inte.
Materiile prime pen tru obtinerea aeestor textile au fost l?i sint :
inul, d n epa, b um ba eu l �i borangicu l pen tru textilele suht i ri ; l îua, pârul
.
de capra !?i cal pentru tesâturi le grouse.
Teh n o l ogia prelu c rarii acestor materii prime destul de anevoioasâ,
necesita unelte adecvate fiecarei operatiuni. Astfel, cînepa era pregàtiti'i
pentru fuior prin operatiunea de melitat care se efectua in zilele i ns o
-

t.,...2 Foto - fusalole �� greutati pentru rAzboiul vertical de tesut - Material
inedit, Muzeul judetean Vrancea.
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rite de vara, cU ajutorul melitei sau melitoiului 3 confectionat din lemn,
cu una sau doua limbi, operatie prin care erau îndepartate partile lem
noase din fibra. Urma apoi operatiunea de pieptânare ce se executa
cu ajutorul unor pieptani cu dinti din fier sub forma de lopatica " sau
cu reghila ;; confectionata tot din lemn dar care are dintii a�ezati î n
cere s a u î n pâtrat l a m i j l ocul unei scînduri dreptunghiul are. Aceste
unelte erau folosite �i la trasul canurei din l î na ; pentru l îna se mai
foloseau �i alte tipuri de pieptani.
In cele mai dese ·cazuri - ca �i cel d i n imaginea anexatâ - par
tea lemnoasa a acestor unelte este ornamentata cu motive geometrice
suu florale obtinute prin tehnica î ncrustârii.
Operatiunile de tors �i râsucit pentru toate categoriile de fibre
textile se executat.f cu druga, furca, fusul, ï toate confectionate din l em n ;
dintre ele, druga este cea mai veche unealta, roata din capâtul ei i nfe
rior aminte�te de fusaiola dacicâ. Druga se folosea mai ales la rasucitul
firelor de cînepa, i n , par de capra, lînâ. Furca vrînceanà fuziformâ,
simpla, cu o mica proeminenta la mijloc este realizatà prin cioplirea
unui bradut, creanga. Este împodobitâ cu i ncizii ce se constituie i n
forme geometrice' s a u florale închipuind ,calea râtâcitâ14, romburi, dis
cul solar, ,pomul vieti i " sau a l te motive traditionale.
Târancile vrîncene torceau acasa sau mergînd pe ul ità. $i azi î n 
tîl ne�ti i n peisajul contemporan asemenea aspecte pitore�ti. S e torcea
la �ezatori dar �i pàzind vitele pe ima�uri. Tarsul cînepii se încadra
strict î ntre anumite date calendaristiC'e - din octombrie pînà î n postul
pa�telui, data de la care începea prelucrarea l înei A.
·

Ra�chitorul, unealtâ de dimensiuni variabile, cu o panà liÎ 2-:l
coarne, era confectionat din crengi de fag sau u l m �i folosit la depà
natul fuselor. Pen tru tors se mai folosea �i ma�ina de tors manuala.
Râzboiul de tesut orizontal, folosit i n Vrancea pe scar·a foarte l arga
!jii astâzi, a avut l a î n ceputul existentei sale un loc fix, în argea, ulterior
fiind a!jiezat în tîrnat, foi�or sau lîngâ soba, in camere de locuit. Linga
el se a�ezau vîrtelnita, sucala, suveici l e, spetele sau alte parti compo
nente ale râzboiului de tesut.
Razboiul de tesut .era executat de me!jiteri locali. Unele piese com
ponente, din lemn, sint deosebit de frumos ornamentate cu aceleal?i .
traditionale motive geometrice.
Tesutul se practica în tehnici variate cu 2-4-6 ite, executîndu-se

o gama varia ta de textile de ca<>a : paturi, cergi 10, paretare 1 1 , velin te,

toa l e,

covoare,

obiecte

de

saci

de perete,

î mbracaminte :

�ervetele 1 2,

catrinte,

câmâ�i,

�tergare,
itari,

traiste,

brîie,

desagi

bete,

�i

panura

3--1,_5 Unelte casnice textile,
Colectia Muzeului judetean Vrancea - Sectla
etnograficâ.
6-7 Druga !;li furcâ de tors - colectia Muzeului judetean Vrancea.
� Ma!;linâ
de tors manualâ, Colectia Muzeului judetean Vrancea.
9 Fi�e de teren existente in arhiva �tlintlficA a Muzeului judetean Vrancea.
10- 12 Textile de casa din Vrancea, existente in colectla Muzeului Vrancea.
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pentru sumane. Ornamentele cele mai folosite erau : vristele, motivele

geor;n etrice sau florale, geometrizate, avimorfe, a n tropomorfe �i zoomorfe.
La sfîr�itul secolului al XIX-lea erau in Vrancea 4 . 567 razboaie
de tesut, cifrii care i n d i ca o raspindire generala a acestei indeletniciri
in rindul femeilor, practicata mai ales iarna �'3.
In succesiunea tehnicilor de prelucrare a textilelor, pe linga cele
mentionate, se adaugà cele apartinind i ndustriei casnice : piuaritul, v i l 
tm·itul, dristoritul .
Me�te�uguri �i arta decorativa, aceste operatii constau in prelucra

rea pieselor grouse din li na, de uz gospodàresc suu de imbracaminte, cu
ajutorul unor i nstalatii speciale : drîste, v i l tori, pive, pentru a da tesa
turilor trâinicie, frumusete.
Asemenea i nstalatii , actionate hidraulic, au fost ate�-tate documentar
in multe locali tati vrincene : Nereju, Paltin, Herastrau, Nistore�ti, Vrin
cioaia, Valea Sarii, inca din secolul al XVIII-lea H.

Necesitatea construirii unor asemenea i nstalatii a fost data de fap
tul ca tesaturi le din lina pastrau urmele bate l i i �i urzelii a�a î ncit
postavul era u�or patmns de apa provenitii d i n ploile ce cadeau foarte
des· in zona montana. La inceput, acest neajuns era inlaturat prin bute
rea tesatudi - pentru î ndesire - cu maiul sau piatra, tesatura u d i n 
du-se ritmic. Aceasta operatiune migàloasa � i grea a fost inlocuitâ prin
construirea d ristelor, pivelor, v î l torilor ce preiau asemenea operati i ,
d i n d tesa turilor nu numai rezistentâ, ci �i acuratete, prin eliminnrea
unor inegali tati in tesatura .
Dristele din Vrancea sint construite d i n birne sau piatra, se acopera
cu �indrila, sint a�ezate pe terasa i n ferioara a unui rîu, pentru a avea
la indemînâ forta apei. Au doua incàperi : una in care se afla valu! �i
cealaltâ cu valul de paruiala, ambele mecanisme fiind actionate hidrau
lic, prin i n termediul rotiJor cu cupe.
La driste s i nt duse cergile �i pmcovitele, dupa ce in prealabil au
fost duse la vî ltoare, unde sint lasate douazeci �i patt·u de ore pinâ
î ncepe sa iasa moturile, operatie dupa care se pun la uscat.
Valu! de paruiala, in care se i n troduc numai cergile, este de formu
unui cilindru orizontal alcatuit din 8 leturi a�ezate pe un cadru de
birne minuit de o roata cu cupe. Sub cilindru se afla o leasâ de paruit
facuta d i n mâracini. Se coase pe fiecare let cite o cerga, cilindrul se
i nvirte�te, cergile vin una cite una in contact cu leasa care o scarmâna

scotind m ite cit mai multe. Operatia dureaza doua ore. Dupa aceasta,
cergile sint duse d i n nou la vîltoare pentru u n iformizarea mitelor.
Apoi, atit cergile cit �i procoghitele care n-au fost la paruiala se
duc la val, intr-o odaie inchisa unde se afla un mecanism sub forma de
cilindru, cu baza de forma unui cere cu 0 de 2,20 m . Pe suprafata
l aterala are 18 laturi însumind 3,5 rn lungime. Pe partea i nterioarâ a

1936.

11 Arhivele Statului Vrancea, Fondul Prefecturii, 1898, dosar 10, f. 1 1 .
1lo Veche industrie vrînceanci, Milcovia, Revistii. regionalii. de studii, anii V-VII,

G. CARCADIA

3'26

fiecarui let sint 34 cuie din lemn. La exterior valul are o impletiturâ
de nuiele. In camera st! afla un cuptor cu dimensiuni le : 3,5 m L ; 1 , 20 rn 1 ;

1 , 1 0 rn l atime. Se face foc in cuptor. Se introduc opt cergi i n val tinde

incepe rotirea valului. Din cauza caldurii apa se evapora. ln acest med iu
de abur se lasa cergile 2-4 ore . Aici cergile !ji procoghitele se ingroa�a
�i capatii luciu, se ,bobo!jesc" !ji capata ,ghic frumos " , cum spune vrîn
ceanul 1:J.
Pentru a nu se schimba î ntre ele, fiecare cergà prime�te o , tancuta"
din lemn din care j umatate se couse pe cergâ, im· ceala\ta râmîne la
proprietur.
l n Vrancea semn poate fi !ji o bucata de !Jete suu briu fàcut de
�ârancâ sau ait semn al ei.
Dristele lucreaza trei luni pe an, vara, de la 20 iulie pinâ lu 26
octombrie, cind vine apa caldâ la viltoare Ill .
Piua

(chiua)

prelucreazâ

itarii,

pànura

-

ded

îmbràcamintea 17•

A!jezate tot pe terasa i nferioara a unei upe (Putna, Zâbala, Su!!ita.
Rimnic) , pivele vrîncene sint constructii simple diu lemn sau piatra
cu acopt!ri!j din !jindrilâ, avînd doua in câ per i : piua propriu-zisâ !/Î ca
mera de locuit.

Mecanismul ei este urmâtorul : o ro u ta cu cupe act\onatâ hidraulic
i nvirte!jte un grinde! de forma unei prisme pe muchiile càreia sint
fixate uri pile - (, fofeze") - i n cruce, acestea avînd rolul d e a r id i ca
chilugii ce lovesc pe rrind tesâtum a!jezatâ intr-o teica d i n lemn cu
2-4-6 despartituri care se mi�câ in contratimp pe o masa latemlà.
Piua este construitâ din lemn sau piatra. In interiot· se afla un
cazun a�ezat pe suport de cârâmida sau piatra, ce se al imen teuzii prin
tr-un !jipot cu apa, d i n care in fiecare minut lasa o pkiitm·a pe g rinde i
pentru a-i u�ura mi!jcarea. Din cazan, prin � i pot, upa cm-ge in teicâ ca
sa umezeasca materialul in tot timpu l prelucràrii , la î nceput apa are
tempt!ratura mai scazuta, apoi din ce i n ce mai fierbinte. l n despàrtiturile
teicii se pune materialul î n suluri . Bâtaia dureaza 24 ore dar, din cînd
i n cînd, tesiitura se descurca pt!ntl'U a nu se rupe. $i aici f i eca re pro
prietar are semnul sou. Piua lucreaza de l u 26 octombrie la 25 decem
brie, termenul se pt-elunge!jte uneori pîna spre primavarâ.
Dîrsturii !'ii pi uarii sint, din tata în fiu. mcmbrii acelea!ji familii. Ei
i !li construiesc piva sau dirsta, o m inuiese, o repara.

Dîrstele �i pivel e au fost riispindite în Vrancea. Dictionurul geo
grafic a l j udetului Putna, apât·ut in 1 897, aruta ca i n acest judet erau
42 d rîste !ji pive pentru materiile casnice, cu sisteme foarte vechi de
functionare. In 1 88 8 s-a lucrat pentru 27.446 .lei dimie, 5.532 paturi, 8. 800
l e i sarici, 360 lei stofe marunte " . Plasa Vrancea avea 28 pive !1i d Ï l·ste :
Zâbrâuti 1 0 , Râcâciuni 3, Bilie�ti 1 . (Vechea impârtire ad- ti v ii) I8,
1:; Dosar �tiintific al instalatiilor tehnicii tarane�ti din Vrancea, Arhiva �tiin
tificâ a Muzeului judetean Vrancea. I nformator : Doldor :;itefan, Nistor�ti.
IG- I 7
Imagini foto - vezi anexe - dîrste �i pive de la Nistore�ti.
18 Mihai Canianu �i A. Condrea, Dictionar geografic al judetului Putna, 1 897,
p. 50.
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Un document, datat 1 0 ianuarie 1 854, aratâ câ locuitodi din Spi
ne�ti r,;i Pâule�ti dau mârturie favorabilâ celor din Coza, care erau i n
conflict cu cei d i n Tulnici pentru phrele � i dristele c e le stâpineau 1 9
din cele mai vechi timpuri. Document edificator. D e aici tragem conclu
zia ca numârut acestor instalatii era apreciabil dacâ satul Coza, care
era foarte mie, avea o pivâ �i o dirstâ la 1 854. Aceste drlste, cum l e
numesc documcntele, erau individuale, dar, i n situatii conflictuale, ob
!;itea raze�i lor vrî ncen i intervenea, proprietarul utilizînd de un dt-ept
colectiv.
La

existau urmâtoarele driste �i pive a!jezate pe vâile Putnei ,

1 936

Zâbale i , Nârujei 2o :

DIRSTE

PIVE
Nereju
Pal tin
Ni s tore � ti

3

Nâruja

2

:l

1

1

1

Pola na

1

1

Tulnici

2

2

Valea Sârii

1

2

Herâstrâu

--·-

t f-

8

Pentru finisarea tesâturilor din lînà au supravetui t pinâ in zilele
noastre instalatii tehnice actïonate hidraulic ca : dirsta de la Nistore�ti,
piua de

la

N istore�ti 2' ;

complexele : moarâ

�i

piuâ,

de

la Paltin �i

Soveja, cel de la Dumitre11ti-Motnâu, format din joagâr, moarâ �i pivâ.
Cunoa�terea acestor me!ite�uguri !ii ocupatii traditionale din Vran
eea,

in

strînsâ

unitate

cu

toate aspectele

care

formeazâ

obiectul

de

studiu al etnografi-ei in genere, ne oferâ o imagine semnificativâ asupra

môdului de viatâ i n trecut al comunitâtilor umane din acea.stâ parte

a tari f .

El nu este a ltceva decît rezultatul istoric al indelungatului pro

ces de formare a unui anumit sistem economie de convietuire �i muncà
in ca<lrul comunitâtii umane.

Les habitants de la rëglon de Vrancea - l'une des plus renommées de la
Roumanie

-

a connu,

depuis les temps les

plus

révolus,

les techniques de

la

transformation des matières premières textiles en des tissus employés dans le
ménage paysan.
���'0

:Ill

Arhivele Statului Vrancea, Fondul Prefecturii, 1 898, dos. 10, f. 12.
Dosar �tiintïfic al instalatiilor tarAn�tl din judetul Vrancea, fi�e semnal

din 1977-1978.
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G, . CARCADIA

. . _ L' usinage du cha p. v re, du. lin,.. :du ,�.ton . de ·l a Soi� et sp�cialement de la
!_aine (l'abçmdance des moutons est f�vorisée pa� les immenses pâturages natureJs)
donne le spécifique des ocupations qubtldiE!nnes des pay
s. a n n es d u · pays qui Ies
.
c u lti ven t (sauf 'le C'Oton) et les mettent- ·en::oeuvre. .
. Les .inst<\lations . sp éc iales . co JJ.st r u i t es ., . pa r des potions autochtones élU bord
des rivières · (en roumain '! dîrst� �i pi v�") . . étaient très répcinduc:s en Vrancea
jusqu'à îa fin du X I X-e siècle: Ces · ;,mouhhs a · foulon" soht rE!nconttés <aujoUrd'hui
à Nisto ve � t i · .parce•que· Y us agé '· des. 'co.ùvertures e.t des pi èces· du c ostum e de laine
est encore prései'\t . dans la région. .
. .
..
, . ,_ . . . . . .
m até ri el . cj-d�� su:; no�s):ié r:ivl'!,rit a i n:;; i 1,.11'\ . asp ect ! rès i'mpar tan,t . d� .'_1a

:

. i...�
c:
vi e ancienne et prése n te du pays de Vran-cea qui a ttes t e la co n t in u i t é du p eu p le
roumain dans ce territoire qui a crée l'une des pages les p l us ré marqua bl es de
la, civil!satio ll populair� .to �maine.
, ,,� .. . ,
,
.

:: " r · :

.

·
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· · -:-.!
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Acccsorii pcntru razboiul de �es u t

330

Dîrsta

V a l u ! . Jos. un le� cu cuc

H u l tori le

- 'fâncu�e pentru
ccrgi �i procogh i te

Paruiala

331

Vir�elnHâ

Sucalâ

332

•

Suveici
(

Spete

333
Tex t i l e de casfl

$crvctel

Pari tor
•

Cerga

334

Piuâ

'

Piua - grinclei, teicâ �i ch i l ugi

335

> .

Melitoi cu doua limbi - Nereju

Piepteni pentru cînepi\
comuna Nereju

Raghile

comuna Nereju

336

Razboi de tesut
.

-

•

[nlerior vrinccan

cu

razboi de

;,tes�t

337

G reutàti pentn1

fus ( fusaiole) - Bonte!)ti

Greuta\t pentru rélzboml vertical de tesut
'
(neolitic) - Bîrse�ti

338

Tipuri de fuse

,

Ma�ina de tors

.

. ·�

339

Pieptcni pentru lina

Furci de tors

Dru ga

Furca de tors
!?i furci

INSEMNATATEA DATELOR DEMOGRAFICE IN DEFINIREA
SPECIFICULUI ETNOORAFIC LOCAL
GEORGETA ROMANIVC

Studiul interdisciplinar i n definirea unor probleme de specifie etno
grafic zonal sau local se impune in ultimul timp d i n ce in ce mai mult.
Programul Partidului Comunist Român adoptat la Congresul al
X I-lea Insista asupra unel probleme de extrema însemnAtate pentru
i n telegerea corectà a lnsâ�l sensului dezvoltàri i noastre i s torice ; este
vorba des pre format-ea poporului �i a limbli române, dlrectle in care
�-au adus precizârl cu valoare de contrlbutïe !'l ti i n tl ficâ , preclzâri la a
ciiror elucldat'é deplin â vor trebui antrenate, alêturl de argumentele
devenite clasice, l'li cele ,apartinînd" a l tor ramuri �tlintiflce, printre
care etnografla. Arta popularâ poate fi stUJdiatâ, cunoscîndu-i in primul
rir'ld pe creatorii sal l'li istoricul locurilor în care tràiesc. In acest sen�.
se lmpune cercetarea fenomenului etnograflc în t-elatle éll rni$dirile de
populatle, pentru întelegerea coréctâ a unor momente esentiale din ls
torla patriet noastre.
Mi�carile de populatie în l im itele aceluia�i teritoriu au avut o
î nsemnâtate deosèbitâ î n i storia Romàniei, ele contribuind la mentinere a
!'li întâriréa e t niei române�ti, la unitatea organicâ a poporului nostru.
Otlglneà comunâ, unitatea de neam �i l imbâ, multe elemente spedfice
legaté dé vlàta materialâ �i splritualâ au dus la un contact petmanènt
între cele trei provinci i , întârind con!'ltiinta individualitatii etn i ce a
românilor.
Demografia istoricâ a adus o contributie substantialâ la cerCétarea
problemelor majore ale culturii populàre, de zvàlu l ndu-ne stabilirea sau

existentà di feritelor etnii în cele trei provincii române!'lti, care au creat
un speeific zona l sàu local, aducind in acela !'li timp argumente categorice
de continuitate a poporului rromân pe teritol'iul actual.

Mi!'lcârile populatiei dintr-o localltate in alta, in cadrul unei pro
vlncii sau dintr-o provincie in alta, s-au înregistrat pe o perioadâ inde·
lungatâ, inœpî nd cu primele secole ale mileniului II l'li culminind cu
secolul al XVIII-lea. Ca urmare, au fost colonizate foarte multe a�ezâri
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,pustiite" sau unele ·create d e · bejenari, mai a l es în Tara Româneascâ �1 ·
Moldova. -5i î n Bucovina fenomenul a capatat amploare mare, contri
buind la î n chegarea a foarte multor a�ezari, la cristalizarea ci vilizatiei
populare romàne�ti, la crearea unor desàvîr�ite forme de cul turà, con 
cretizate î n realizàri superioare ale creatiei arti stice bucovinene.
In ceJ'cetarile noastre, legate de mi!?cârile de populatie !?i mai ale-;
de colonizarea de câtre bejenari ardeleni a unor localitati d i n Bucovina,
ne-am îndreptat atentia spre localita tea Boto�ana, din zona Humor.
urmarind în mad special î nchegarea acestei u�ezari î n sec. a l XVfi i-lea
�i formarea unei culturi materiale !?i spirituule specifiee, rezultate d i n.
.
.
convietui rea bejenarilor· cu bâ�tina�L
Stràveche a�ezare, atestatà do cumentar î ncà din secolul al XV-leu,
Boto�ana reprezi n tà o bogata vatra de istorie milenara·, pe teritorin l
câreia apar w:me de vietuire omeneasca i nca d i n epoca pietrei. Sâpâ
turile arheologice, efectuate î n decursul a mai multor ani, atestâ o bogatâ
�i continua locuire pe aceste meleaguri de-a l u ngul epocilor pietrei,
bronzului �i a fierului !?Î pîna î n secolul al X V II le a e.n., încadrind
aceste vestigii î n Cultu.ra materialèf cle tip Boto.�ana, care ·c onstituie -eloc
vente dovezi despre continuitatea popti latiei autohtone �i uni ta te a · el
cu restul teritoriului de l a ·nord.ul Dunari i 1 • Acea<>tà d vilizatie · d e tip
Boto$:ana este consideratâ ca punct de . ·plecare pen tru e volutia culturi i
materiale d i n secolele XVII-X pe teritoriul Moldovei.
Primul nume d e am despre care se �tie cà a stàpîn i t · locurile, în
perimetrul càrora i ntn'i �i a!?ezarea Boto!ianu, este Stoian de la Solca,
fapt cons.em nat î n tr-'un document de la Al exandru cel Bu n dat la Baia
în 15 ianuarie 1 4 1 8 :!.
Prima atestare documentarà a Boto�anei apare în do c u m e n tu l din
3 iulie 1 5 75 :1, cind voievodul Petru .';)chiopul î m parte mo!?iile lui Luca
Arbore î n tre mo!?tenitorii lui, care o vor stapîni pin à · la 25 octombrie
1 6 1 5, cî nd Tom!?a cumpàrà satu! � i l dàruie�te mànastirii Soka " · Lunga
perioadà, în care Boto!?ana a stat sub stapinirea mânâstirii Solca, a
fast destul de v itregà. Dupà domnia lui -5tefan cel Mare !?i Petru Rare�.
situatia econom icà �i politicâ a Moldovei se i nr àutate!?te simtitm�. Estor
càr-i le turce�ti , .a buzurile boierimi i , desele interventi i ale. cazacilo r §.Î
polonilor in sprijinul unora . dintre pretendentii la tron, jafurile tâtari
lor ca �i multi uni de secetâ �i foamete au creat .o puternicà depresiunf::!
demograficâ î n Moldova, fa t . . ce . va deveni o preocl;lpare constantâ. a
domn.i ei de readucere i n tara a celor fugiti �i de stimulare a colonizàrii
cu elemente strài ne a l ocuri lor depopulate partial sau chiar pustii.
· Pen tru rcfücerea · potentïaluJui uman al · acestei provincii · mai ' m.ulti
domnitori var cr�a conditii prielnice de a tragere a coloni�tilor din celé,..
lalte provincii române!?ti sau stràine. In aceasta perioadâ, î nsa, Tran.

.

.

·

-

,

-

p

1 Teodor, Dan, Teodor Silvia !;i Foit Grigore, lnsemndri despre · descoperirt!e
arheologice de la Boto$ana, in ,Zori noi " , nr. 7761 d i n 1 3 . 1 2. 1972.
2 Costàchescu Mihai, Documentç moldovene$ti ina inte de $tefan çel Mare,
vol. I, Iaiii, 1931, p. 126.
5 Documente
privind Istoria Româniel, · Seria A. ·sec. XVI, Bucure!$ti, . · 1938.
" Balan Teodor, Documente bucovin.ene, vol. 1, p. 165.
·

·
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s ilvania a cunoscut o puternicâ cre�tere demograficâ, ceea ce i - a permis
sâ j oace rol de rezervor e tnic i mportant pentru ·cele douâ provinci i .
Cauz.ele i mediate cure a u dus la emigrarea românilor transi lvâneni
au fost de naturâ nationala �i sociala. Intensifi carea masurilor de asu
prire i n i iiate de d inastia angevina, expansiunea domi natiei maghiare,
limitarea drepturilor românilor de libera stramutare, deposedarea com
pleta de pâmînt, înmultirea � i marirea darilor impuse fata de nobili,
apoi presiunea biserici i catolice de a-i converti l a catolicism depopuleazâ
foarte multe a1;ezari cl i n Transi lvania. Daca, la î n ceput, deplasârile de
populatie s-au efectuat între cele trei pl'inci pate române, cele masi ve
au fost clin Transilvania in spre 'fara Româneasca �i Moldova !?i vor
culmina cu secolul al XVIII-lea. Este perioada cînd 1;i Bucovina va
primi cel mai mare numar de bejenari, care vor popula cele aproape
80 de a�ezâri de aici, veniti cl i n zona Bistrita-Nâsâud .Infiintm·ea regimentelo r grânicere�ti vor provoca v i i nemultum iri
i n rindurile populatiei cli n zona Bistl'ita-Nâsaud, culminînd cu toamna
anul 1 763 cind vor avea loc puternice c i om i ri î n tre emigranti �i ar
mata. Este anul cînd sate i ntregi, cu preoti �i învatatori , populeaza foarte
multe a�ezari cl i n Bucovina. Atunci a ven i t la Botor;; a na Nicolae Bocu
cli n I l va, Nichita B oca clin Maieru, î nvatatorii Maftei Apopii cl i n Ilva
�i Iacob Stît·ci u d i n Maieru. Numai clin Ilva au venit 64 de familii cu 32B
de suflete.
I. Nistor eercetind îndeaproapc bej e n i a ardelenilor î n Bucovina
redâ cele douà ,consignutiuni" alcatu i te cl i n o r d i n u l comandantului ge
neral clin Liov în perioada de la 27 ianuarie pina la 15 decembrie 1 7 78.
Din prima consignatiune reies.e ca a�ezarea bejenurilor s-a facut in
decurs de 60 de uni, incepî nd cu anul 1 7 1 8 pimï la 1 7 78, anul alcatuiri i
con<>ignatiu n i i �i cà, totalul capetelor de familie a fost de 1 . 200 cu
5.8 1 8 suflete, iar dupa starea sociulâ : grâniceri, i obagi, jeleri , supu�i.
l i beri, tigani. Acela�i autor sustine ca anul 1 763 a fost anul intemeierii
a�ezarii Boto�ana cu bej enari ardeleni. Intr-un i zvod pastrat i n Arhi
vele de razboi clin Viena, intocm i t la 1 7 78 sint consemnate 72 de sate
clin Bucovina ocupate de ardeleni. unele in totalitate formate clin emi
granti , altele i n parte. Boto�ana este trecutà ca una din a � e zari formata
numai clin bejenari cu 1 1 6 fam i l i i , i ntre anii 1 760- 1 7 70. lata un tabel
care ilustreaza venirea ardeleni lor în aceastâ locali tate, dupa izvod :
Fami l i i
ANUL
•.

1 753
1 7 63
1 764
1 765

1
70
6
2

1 766

11

1 76 7
1 769
1 776

4
1

5

;; Nistor . 1. Ioan, Bejeneri ardeteni in Buco vina,
B.I.I.L., anul I I � i III, 1926, Cernliuti, 1927.

in

,Codrul

Cosminului" ,
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Credem tatu�i �à ace�ti bejenari nu au venit într-a a�ezar€ pustie,
chiar dacà cele dauà v eacuri v itrege pentru Maldava au secat multe
din a�ezâri. In sprijinul acestei certitudini de cantinuitate a vietuirii
populatiei bâ�tina�e pe aceste lacuri este anul 1 76 1 , deci cu dai ani
înainte de venirea ardelenilor, cînd episcapul Râdâutilor, Dosaftei He
rescu ü, a sfintit un antimis pen tru biserica din BatO!;ana. Dacâ s-a
sfintit antimisul, înseamnâ câ a existat �i a bisericâ, cu a populatie
care se servea de ea. Deci, dacà dupâ consignatie la 1 778 erau în Boto
�ana 1 1 7 capi de familie de origine ardeleanâ, iar din recensâmintele
publicate de Daniel Werenka la 1 779 existau 1 43 de familii în total,
înseamnâ câ 26 de familii erau moldoveni bâ�tina�i. De fapt, in sec.
XVI-XVII, numârul de 20-30 de case într-un sat era ceva obi�nuit
în Moldova ï. ln vechile pomelnice biserice�ti din Boto�ana figureaza
printre nume ardelene�ti �i cele de origine bâ�tina�à ca : Stefan Iuga,
Vasile Pîtu, Maftei a Lâzâraaie etc.
Ardelenii, venind toamna, au fast nevoiti sâ-!?i construiascâ locu
intele repede din cauza frigului. Vatra satului fiind pe locul nu.m lt
Sâli�te, pe partea dinspre Comâne�ti, bejenarii se m;eazâ mai spre nord,
unële era pâdurea. Din cercetârile noastre, cei mai batrini locuitori ai
Boto�anei afirmâ cà majoritatea caselor au fast construite din Iemnul
,de pe loc" �. Din Ilva Mare din cei 85 d e capi de familie, in Boto!?ana
s-au stabilit 64, la Bâlâceana 1 6 �i restul în alta parte.
Odatà cu ocuparea Bucovinei de câtre austrieci, realizat-ea consig 
natiunilor a fast un act important pentru cer�etârile ulterioare, mai
ales sub aspectul fenomenului demografic. Ele ne ajutâ sâ stabilim
exact venirea, a�ezarea sau disparitia unor nume ale familiilor beje
nare. Din cei 1 1 7 capi de familie cu numele de Boca, Robu, Creangâ
etc. trecute în consignatiune !ïi examinînd ,Tabella prestârilor de con
tributie pe anul militar 1 763-1 764 din Ilva �i Maier 9, observâm exis
tenta în Boto�ana �i a familiilar Ghiatâ, Cucu, Ili�oi etc., dar care nu
apar î n consignatiune. Se pare câ ultimii s-au sustras de la recenzare
de teama unei extrâdâri. Camparind Tabella cu consignatiunea 11i is
toria comunei Ilva Mare 1 0, apare �i fenomenul de stîlcire a numelor.
De exemplu : numele de Slevaacâ, in prima apare Slovaka, în a doua
Slovac, iar in a treia Zlâvoacâ, �i asemenea exemple mai sint. Apoi
exista nume, care nu apar in cansignatiune, dar apar in Cronica din Bo
to�ana, ace�tia fiind veniti dupa 1 784.
Dupâ ocuparea Bucovinei, guvernul austriac a cerut tuturor locui
torilor sa depuna jurâmînt de credintâ Imperiului. Cunascînd regimul
6 Dan Dimitrie, Miinastirea Suce-vita. Cu ancrœ de documente ale Sucet•itei
�i ale schitului celui Mare $tefan, Bucur�ti, Editura Bucovina, 1923.
7 Costii.chel Valeria, Viata feudalii, Bucure�ti. 1957, p. 266.
a I nformatori : Baie� Andrei, nascut 1 895, Boto�ana.
!J Tabela praestande contributionis pro anne militari · 1763-1764, Arhivele
statului din Bistrita, inv. Berger.
1° Galan Grigore, Istoria comunei Ilva-Mare, scrisa la 1883, tipâritâ �� adâu
lj:ita d� Ieronim Sl�voaca, Bistrita, 1906.
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eazon awüriac, unii dintre bejenari ardeleni t·efuza sa depuna jurâ
mintul . Este cazul popii Andrei din Ude � ti , care va i ndemna toa ta
po p ul a � ia sa refuze depunerea juramîntului �i astfel începe fenomenul
invers,. sub aspect demografic, de depopulare a l ocalitatilor. Guvern u l
uustriac v a lua mâsuri de readucere a bejenarilor din toata Moldova
înspre Bucovina sau Ardeal, î nsa ele VOl' fi zadarnieite de câtre domni
toril Moldovei, care duceau o politica continua de colonizare a a �ezari
lor moldovene�ti. Urmarind ·recensamintele publicate de Daniel Werenca,
se observa î ncepînd cu anul 1 779 scâderea numarului de fa m i l i i rapor
tat la numarul din consignatie. Da<:â scadea numarul sufletelor atunci
se putea bânui o calamitate natul'ala sau epidemie, dar i n acest caz
e!lte vorba de emigrare. Investigatiile fâcute de profesorul Boca Va si l e
au dus la descoperirea in j udetul B a câ u u o serie de sute cu populati a
plecuta di11 Boto�ana. Astfe l , la Fi lipe�ti se întil nesc nume de Boca,
Pu�cutâ, Cucu, Pîtu, Gale�. care pastreaza prin traditie orala, venirea
stramo�ilor din Boto�ana. Toader Boca din Filipe!1ti , în vîrstà de 93 de
ani, o pt eci z at câ, bunicul lui, Miron Boca a plecat din Boto�ana intre
anii 1 8 1 0-1 820 �i s-a stabi lit aici, unde existau !?i alte rude venite
nn terior. Cazuri simi lare ar putea sa existe !?i in a lte parti ale Moldove i .


·

Cauza care a d u s la em i gra re a bueovinenilor i n Moldova a fast
seceta d i n 1 785, care a diskus l eco l tele �i a p rov ocat plèœrea a 6.93fl
de locuitori. 0 a l ta cauza impol'tanta, care a dus i n 1 786 la masive
emigrârl de tarani, a fost determinata de d i ploma împarateas ca din 6
august 1 786, prin care Iosi f al II-leu desfiinteaza administratia militm:J
din Bucovina �i dispune a l i pi rea ei, ca o simplâ circumscriptie admi
nistratlva a Galitiei. Aceasta mastit·a provoaca vii nemultuiniri i ntât1te
de abuzurile arenda!?ilor sh·âini care-i înlocuisera pe boierii bucovlneni
pl eca ti 1 1 .
'

Bmigrârile nu s-au î n che i at odata cu seco lu l al XVIII-lea. Ele vor

con tinua !1i in seeolul a l X IX-lea, dar i n proportii reduse !?i determlnate

de anumiti fac tori politici �i sociali. Dupâ i m proprietarirea taranilor dln
Bdt.O!?dna, in anul 1 853 s-au facu t m as uratori cad as t ra le . DupA o ase
h1enea carte funciara, în anul 1 856 i n Boto!?ana existau 224 oapi dé
famille. Comparînd-o cu consigna tiune a din 1 778 se observa d i s pari t la
a 70 de nume in decurs de 93 de ani, pe cînd i ntre anii 1 856 �i 1 972 au
d i s parut numai 1 1 . Este evident deci ca, in a doua jumiitate a secolului
al XI I lea emigrarile din Bucovina scad foarte mult. Este perioada
cînd se prod lice asimilarea totala a be j en ar i l o r de catre ba!1tlna!i l �1
createa unei culturi materiale !1i spirituale specifiee nordului Mold ove i
-

.

Du pa

ce am cunoscut migratiile in Bucovina, !?i in

s pecia l Boto!?ana,
a pürtùl cultural al etniei cai� s-a a�ezat, lega tu rl le strihse cu bâ�tinà!1ii
au dus hi. crearea imui tezaur de culturâ materiala !ii spirituala bine
i nc hegat � i unitar, dar, în a cela!?i t i mp, pâs trî n du-� i specificul zonal.

fncadrîndu-se zonei Humor, vestitâ prin monumentele sale de istorie

1 1 Dumitrescu Mircea,
Probleme etnodemografice, in Arta populara bucovi
nea na, Buc ure�ti, 1975, p. 37.
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�i arta de la Voronet �i Mânâstirea Humorului , ea se define�te · ca
entitate etnograficà ereatom•e de val01·i artistice majore.
Meleagurile bogate în pâduri, finete natumle �i teren de pâ�unat,
asemânâtoare celor de ba�tinâ a bejenarilor, au oferit conditii hune pen
tru cre�terea v i telor � i practicarea pâstoritului. Clima �i pâmîntu l au
ingâduit cultivarea cînepii �i a inului, plante textile ce a u contribuit
impreunâ cu lina la dezvol tarea unei putemice i n dustrii textile tarâ
ne�ti. Viuta spirituala �i admin isti·ativâ comunâ, de schimb �i de des
facere in ora�ele Gul'a Humorul ui, Radâuti, hramurile mânâstirilor Vo
ronet, Sucevita, Arbore, Manâstirea Humorului �i a bisericilor d i n loca
litâtile ved ne au dus l a un contact permanent al coloni�tilor cu popu
latia bâ�tina�â, fapt ce a fâcut, ca primii sâ accepte modul de viatâ gâsit
�i sâ-1 adopte.
I n cadrul zonei etnogra fice Humor, Boto�ana prezintâ în general
acelea�i valente artistice ale creatiei populare, accentuînd dour unele
particularitâti de culoare, omamen t suu aranjament. I n tre creatiile i m
portante ale artei popuhire, tesatul'ile ocupâ un loc de frunte prin di ver�
sitatea. ori ginalitatea �i va loarea lor decorativâ.
Din l i na natura l â neagÎ·â, gri sau cafenie, in combinatie cu l i na
al ba, s-au tesut , �olurile"' pentru acoperit patul. Tot d i n lînâ de culoare
natura lâ se fâeeau . ,podadele" cu dungi l ate marcate de dungi î nguste,
cite un:.� sau grupate, une l e clin ele avînd ridicàturi eu speteazâ de un
e fect decora tiv deosebit. Patul se mai acope1·ea �i cu tesâturi d i n lina
i n carouri mal'i, combinate cu v i rste de diferite lâtimi i n culori î nchise,
plâcut <.mnonizate. Daca in zona Nâsâudului se foloseau mult tesâturi
m i toase, aid ele au fost i nlocuüe cu cel e bine piuate, speci fiee Bu
co\'Ïnei.
Uiiceru l , �esâturâ ingustâ �i l unga, intilnitâ pe întreg teritoriul
Moldovei de nord, a fost �i este i n exdusivitate tesâtura decorativâ.
In Boto�ana el s-a folosit pentru i mpodobi rea peretilor �i pentru aeo
peri t laitele. ln registrul moti vistic apure ,,pomul. v ie�ii;' a l ternat cu
motive geometrice , i n scaune" sau diferite stilizâri romboidale, majori
tatea pe fond negru. Cromatica tesâturilor traditionale a fost sustinutii
de sucuri din flori, fmnze, fructe, râdâcini, scoartâ de copac, prefe·
;.indu-se tonuri calde, iar accentele vii au fost distribuite cu economie.
Este un ait aspect, car� sustine preluarea de la bâ�tina�i a gustului �i
rafinamentulu i in organizarea i nteriorului �i i mpodobi1·ea lui caldâ, ur
mon ioaSâ, vis-a-v is de tonuri puternice, specifiee zonei Nàsâud.
Decorul �tergarelor a cultivat o anume traditie localâ, tesut cu
la ambe e
m oti ve geomet rice, dis pus in . trei-pa tru sau cinci :egistre
armo�1 ,..
comert.
î
l
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cu
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Fuc:?a Gheorghe, M uzeul satului, Bucure�ti, 1958.
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motive incizate sau pirogravate in rozetâ sau combinatii geometrice;
Lâzile de zestre erau confectionate intotdeauna cu capacul plat �i orna
m en ta t .
Real i zarea majora a a r te i populare bueovinene este costumul popu
lar sobru, perfect armoni za t .
Cama� femeiascâ d i n Boto�ana prezin ta organizâri le cele mai in
spirate ar ti s t ic , folosind stilizâri vegetale de licate �i mârunte i n com
bin at ie cu tot atît de mici ornamente geometrice, a pl icat e pe lîn â
de in sau cînepâ eu bumbac î n contur negru �i umplute cu strâmâturù
coloratâ sau mârgele. I n s pr i j i nu l acestei idei ne . v i n câmâ�il e d i n col ectia
Muzeului judetean S uce a v a �i albumul ex ecu ta t la sfîr�itul secolului al
X IX-lea de ditre E. Kolbenheyer. Comparînd pl an�a eu motivele din
Bo t o �ana (din acest ,album) !;ii eâmâ�ile colecti ei, identi tatea este evidenta.
Al ti ta este o rg ani za.tâ î n mai multe registre, fiecare real izat î n motive
di ferite, a l ternindu-se. lncretul era î n totdeauna geometrie de cu l oare
galbenâ sau portocali e . Rîurile erau dispuse de-a lungul mînecii sau ,in
table" adicâ î n d i ag ona l a , m î neea terminîndu-se î ntr-o bratara ce aduna
eretii (foto 1). Coloritul destul de vari at cu dominantâ de negru, g r ena ,

COSTAN ALBU
TECLA ALBU
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brun pre cum �i margele prezintâ un ansamblu plàcut. In secolul trecut
se purtau, paralel cu ,boandà " , cheptare cu poale. Acesta dlspare inca
î nainte de primul ràzboi mondial. Se pllltau bondite cu o rnam ente sim
ple din �iret negru, apli cat paralel, cu garnitura marginala din blânità
n ea grâ de miel. !n sezon u l rece botoi?ânenii purtau sumane din dimie
neagrà, cu linia ·evazatâ cam de pe la mij loc prin adàugirea clinilor,
cu î nch eie t urile marcate de m o tiv e s pec i fi e e în linii unduioase numite
. , m i n d u n i" s au st ilizâr i ge o metrie e ,gui?a g ain i i " . Paralel cu sumanul se
purtuu cojoace cu poale, cu a pl i cati i din ,tasma" în talie, sub forma de
.. colti�ori '' . Gâteala capului se realiza prin pârul î mpletit la spate in
doùà cosite i?Î strînse în coc. Pe cap se puneau : un fes din fetru ro�u cu
m a rg i n i le râsucite, peste care se aplica baticul mure de ca�mir, legat
la 1spate, iar deasupra lui e ru ,zâbrenicul", legat pe sub bârbie cu
a m bele capete libere.
Anal izînd succi n t portul popular femeiesc d i n a doua j umâtate a
secolu l u i al XIX-lea d i n Botoi?<.ma, am urmarit eventuale asemànàri cu
p01·tu l dio zona Nâsàudului. N-am î n tî l n it càma�a cu fodor, zadli,
pieptare închise sau guburi J : l. N i ci gàteala c apul u i nu se aseamànà cu
cea d i n Bucovina. Portul barbàtesc, fiind mai s i m p l u , nu prezintà di fe
t·entieri zonale mari. 0 influenta nâsâudeanà �i care a persistat este
chi m i rul batut in tinte (foto 2), pu rt a t pînâ la primul râzboi mondial
�i chimirul din piele cu motive presate. ln sec. al X I X-lea a fost pur
tat a !?i pâlâria cu borul drept fom·te mare, asemànatoare cu cea n a 
sâudeanâ.
Pâstoritul in B o to !?ana a fost o ocupatie importantâ a locuitorilor,
de unde �i pâs trarea unui anumit specifie in port. Ocupatie strâveche,
ea a râmas una dintre cele mai conservatoare. Din cercetârile noastre
prin a�ezàrl le Bucovine i , am remarcat cà nu peste tot portul ciobànesc
este acela�i. In l ocal itàtï l e · zonei Riidâuti sau Suceava ciobanii poartii
càma11â �i itari albi din pinzâ de cinepâ �i nelipsita bonditâ sau cojoc.
·

In Boto�ana �i alte .Jocalitàti d i n zona Domelor !?Î Cîmpulungului, unde
s-au statomieit transi lvànenii, portul ciobânesc este cenu�iu sau negru,
iar t�hnica de a obtine aceastâ culoare este la fel ca cea din satele
nâsâudene. Câma� este cernitâ prin fierbere în scoartâ de arin negru,
upoi ' în zàr �i unsa cu unt de oaie �i fu n ingine pentru impermeabilitate.
Mai sint de remarcat în Boto�ana frumoasele bite ciobâne�ti crestate �i
pirogravate în decor geometrie sau floral stilizat.
Am î ncercat sâ punctâm cîteva aspecte ale creatiei artistice din
·

Bototana care• întregesc valoarea artei populare bucovinene. Dar �i cul
tura · spiritualâ, prin datinile !li obiceiurile sale, ilustreazà filozofia �i
conceptia de viatâ a o a m eni l o r într-o anumitâ perioadâ istoricâ �i ajutâ
la definirea unui aspect sEm fenomen dat.
Oblceiurlle legate de ciclul vietii (na�terea, nunta �i înmormîntarea)
sint momente in · jurul càrora polarizeazâ existenta umanâ �i care im-

j:J Pascu Viorica, Portul din zona Ndsaudului,
gl'afiè al Transllvaniei pe anii 1965-1967, Cluj, 1969.
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bracâ anumite forme magice, culturale, sociale, artistice, in functie de
structura unei colectivitâti sau etnii. In Boto!jiana unde, dupâ cum se
cunoa�te, populatia este venitâ din Transi lvania, !;ii unde aceste eveni
mente se desfâ�oarâ intr-o anumitâ orinduire traditionalâ, convietuind
cu moldovenii, obiceiul nuntii a fost adoptat in toatâ amploarea lui de
la bâ�tina�i.
Inmormintarea însâ, fiind un obicei mult mai conservator, se des
fâ!;ioarâ sobru, cu bocete vis-a-vis de inmormintarea la moldoveni, unde
in timpul priveghiului se fac jocuri de haz cu mâ�ti sau fârâ, se spun
diferite glume.
Din ciclul sârbâtorilor de peste ani, reprezentativ este anul nou, iar
colindatul de Crâciun este nesemnificativ, in ciuda faptului câ in Tran
silvania colindul este foarte bine reprezentat �i practicat.
Cercetârile noastre efectuate asupra dtorva genuri de artâ popularâ
!;ii obiceiuri din Boto�ana, care definesc specificul local al acesteia, se
încadreazâ organic în cultura materialâ !;ii spiritualâ a nordului Moldovei.
Populatia colonizatoa.re care s-a a�ezat aici, fiind de acela�i ,neam
!;ii limbâ" s-a integrat într-o perioadA relativ scut'tâ în viata �i obiceiurile
moldovenilor, aducîndu-�i contributia necesarâ la crearea unui tezaur
artistic valoros în cadrul etnografiei bucovi nene.
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L'IMPORTANCE DES DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DANS LA
DU SPÉCIFIQUE ETHNOGRAPHIQUE LOCAL

DÉFINITION

Rf::SUM f::
La démographie historique a apporté une substantielle contribution à la
recherche des problëmes majeurs de la culture populaire. Dans cet a1·ticle sont
présentés les mouvements de population entre les trois provi nces roumaines - la
Transylvanie, la Valachie et la Moldavie - et notamment en Bucovine pendant les
XVIII-e et XI X-e siècles. On poursuit la colonisation de l'habitat Boto�>ana dans
cette période. Après un bref historique de l'habitat, sortt poursuites les étapes de
colonisa tion de Boto�>ana par les émigrants transylvains pendant les siècles men
tionés.
La l"Ohabitation de la population venus de Transylvanie, avec les gens de
!"endroit, a déterm iné la création d'un précieux trésor de culture matérielle spé
cifique pour la zone de Humor. Sont analysées lïndustrie textile paysanne et le
costume de Boto15ana, avec des références détai llées sur l'ornamentation et SUI'
la palette coloristique. Ensuite, on présente J'occupation du berger, i mportante
et conservatrice sous l'aspect du costume traditionnel. Quelques références aux
habi tudes, selon le calendrier et aux celles liées du cycle de la vie, complètent
l'analyse des genres d'art populaire les plus importants, spécifiques a l'habitat
Boto�>ana.

EVOLU'fiA API CULTUR.II ROMANE�TI IN TRE,CUT �1 AZI
JEAN · ciUTA
•

Spa�iul carpato-danubiano-pont ie a oferit românilor din cele . mai
vechi t i mpuri !?i pîna in prezent un evantai larg de preocupàri cure le-a
dezvo l ta t interesul fatà de muncà, le-a stimulat aptitudi nile, làrgindu-le
ori zontul ariei de î ndeletniciri.
Una din stràvech i l e indel etniciri care a constituit in antichitate �i
in evul mediu o preocupare de bazâ a fast !?Î albinàritul.
Neavind nevoie de i n vestitii prea mad, apicultura primitiva, la
inceput, apoi organizatâ !?i dirijatâ de om a d ispus pe teritoriul târi lor
1·omâne de conditii naturale deosebit de favorabile. De aceea, pina la
cultivarea sfedei de zahar, singurul mijloc de i ndulcire a fast m ierea
de albi ne, i ar pinâ la cunoa!?terea !?Î folosirea petrol u l ui lampant, prin
dpala sursâ de iluminat au fast lumi nârile confectionate din ceara re
zul tatâ din a lbinâri t.
Cum î nsâ despre dezvoltarea apiculturii î n tàrile române, cu re feriri
speciale la Moldova in antichitate !?i evul mediu, am tmtat pe l a n:{
iht1·-o altâ l ucrare ce a constituit teza noastrâ de doctorat, ne propunem
in aéeastâ comun icare sâ prezentâm dour dteva concluzii privind cauzele
decl inului acestei îndeletniciri spre sfîr!?itul evului mediu !ji i ndeoaebi
in epoca modernâ.

Dezvoltarea albinâri tului în feudalism a cunoscut douâ laturi opuse.
Pe. de o parte, o naturâ purà, n ealte ratà de i n terventia omului, crea
cadrul natural deosebit de favorabil cre!jterii albinelor, pe de altà parte,
un nivel tehnic rudimentar dâuna nespus de mul t harnicelor hyme
noptere. Aceste contradicti i au evoluat in paralel , dar cu i nfluen�e �i
consecinte diferite. Natura pe deplin prielnicâ in antichitate !j i î n evul
mediu a devenit treptat mai putin favorabi l â spre sfir!?itul e po c i i me
dievale !jÎ in zorii epocii moderne, i ar tehnica apicolâ dâunâtoare i n
mare màsurâ l a i nceputul evului mediu a e voluat pozitiv spre sfîr�it
!ji la îrieeputul epocii moderne. Caracterul contradictoriu al celor doua
aspecte s-a atenuat t r.eptat pe mâsurâ ce O!Jllll a început sâ dirijeze

ambele fenomene.

·
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In urma unui studiu atent !iÏ detaliat am putut desprinde cauz�e
decl inului apiculturii din târile române, ca de altfel de pretutindeni,
spre sfîr�itul secolului al XVIII-lea, ca fiind urmâtoarele :
- practicarea ,retezârii" �i ,bâtutului" stupiior ca o ,metodâ" la
cure uneori se renunta cu greu din comoditate ;
- excesivitatea dij mâritului ; ere�terea obligatiilor in miere �i cearâ,
dudnd la despuierea posesorilor de stupi de fructul muncii lor, feno
menu! intensifidndu-se mai ales in perioada regimùlui turco-fanariot ;
- scùderea partialâ a consumului de miere, o datA cu eultivarea
sfedei de zahâr !ii înlocuirea treptatâ a eerii cu parafina �i stearina ;
- reducerea florei !ii bazei melifere pe masura extinderi i su prafe
telor cult ivabile �i sporirii densitâtii populatiei .
Secolul a l XIX- lea a înregistrat o scâdere simtitoare a ere�terii al
bl nelor. Ion Ionescu de la Brad, cure organizase o ferma agricolâ ma
derna în satu! copi lâriei salç, a voit sa revitalizeze liÎ apicultura, dar
prisaca organizatâ numâra abia 38 �tiubeie la 1 886, fiind aliezatâ într-o
llvadâ de perj i a parohului comunei Gâl ine!iti din fostul judet Roman 1 •
Ingrijorat d e declinul albinârjtului î n tara noastrâ, agronomul-economist
!}i democrat-revolutionar seria : ,producerea mierii �i cerii odinioarâ
atît de înfloritoare în tara a ajuns astiizi într-o stare de nu poate întîm
pina nici mâcar trebuintele populatiunei, ne cum sa mai facâ vreun
comert de export�' 2• Constatâri. descurajante fâcea �i economistul
P. S. Aurelian, care, sesizînd scâderea albinâritului în secolul al XIX-lea,
:u·àta : ,astâzi creliterea albinelor s-a împutinatl afm·â din cale. Nu nu
mai cà nu se exporteazâ miere �i cearâ, dm· pentru trebuintele noastre
aducem cearâ din strâinâtate. 1;)i c·u tonte acestea s-ar putea cre�te în
proportie tot atitea al bine ca în vremurile vechi'' :l. Iatâ cum, tam cure
în evul mediu detinea primele locuri la exportul de cearâ, care apro
viziona Venetia cu ceara atît de parfumatâ !ii de câutatâ, devenise numai
la un secol !iÏ eeva tributarâ importului de cearâ strâinâ. Marele eco
nom ist avea dreptate deplinâ cînd afirma ca s-ar fi putut continua
indel etnieirea albinâritului �i în secolul a l XIX-Iea, dar unele eonditii
natural-economice se mod i ficaserâ �i odatâ cu acestea �i conceptia lo
cuitorilor târii. Cultivarea cerealelor pe proprietâtile mo�iere!iti care
atrâgeau capitalul funciar în eircuitul relatiilor capitaliste se cerea
mereu extinsâ, bazele meli fere erau tot mai mult dizlocate, iar râb
darea odihnitoare a prisâcarului de odinioan'i se transforma · tot mai
mult î ntr-o activitate precipitatâ care stînjenea creliterea albinel01·.
Referindu-se la lectiile de agriculturâ ale l u i Ion Ionescu de la
Brad, care vizau deopotrivâ !ii reanimarea apiculturii, A. D. Xenopol se
intreba spre sfîr!iitul secolului trecut : ,Nu �tim cum au putut sâ lase
românii din mina lor creliterea albinelor !ii sâ aj ungâ a cumpâra cearâ
1 Ion Ionescu de la Brad, AgricuUura rom4nci de la Brad, Roman, 1886,

2

Ibidem.

3 P.

S.
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din strâinà �a �e ?�' " · lnc :rci nd a ex !'lica fen �me ��l, s e �r�� n:a i depart �
.
.
ca ,de lu nd1carea turc1lor dm �ara s-au · stncat �1 m1erarnle �1 de atunc1

n-au mai ie!?i t . negu�itori de miere ca sà stimuleze pe cultivatori a
produce �i a câuta de întretinerea albinelor" 5. Explica�ia unor econo
mi!?ti de talia lui Ion Ionescu de la Brad �i a unor istorici ca A. D . Xe
nopol pare oart'cum surprinzàtoare. Noi credem di, nu prezen�a negus
tm·i lor turci, . ai a"a-zi"ilor balgii a stimulat în evul mediu dezvoltarea
nlbinàritului, ci, conditi i l e naturale favorabile de atunci "i cerin�a d e
consum a p1'0duselar apicale î n lipsa zahârului f1i· a petrolului lampant.
Negutitorii turci au frînat de-a lungul evului mediu dezvoltarea apicul
turii prin preturile derizorii, de monopol la care impuneau contractarea
!;ii cumpârarea mierii "i cerii !ii nici de cum nu au stimulat-o. A"adar,
cauzele scâderii apiculturii în secolul al XIX-lea trebuie câutate în spe
cificul noului mad de productie capitalist, care a gâsit înlocuitori pro
duselor apicale, de!ii ace!iti înlocui tori nu au putut peste tot substitui n"ïci
calitatea, n ici valoare �i nici eficienta produselor apicale.
CaliUi.�ile
mierii !ii în unele privinte �i ale cerii, considerâm câ râmîn de neînlocuit

!?Î in zilele noastre.

Mârturisind pârerea de rau a scâderii albinâritului, P. S. Aureli an
sublinia conditiile naturale inca favotabile, mentionîndu-se : ,câci flora
târii este atit de variatâ, încît puÇine tari produc miere care sa se poatâ
compara cu a noastrà" 6• Prezentînd evidenta stupilor d i n tarâ se aratâ î n
continuare cà i n 1 860 existau doar 30 1 6 1 5 stupi, iar i n 1 873 u n numâr
de 305. 3 1 6 stupi �i ca, , .. .lasînd sa piani o speculatiune (preocupare
îndeletnicire n.n.) atît de folositoare ca a albineldr, dovedim ca nu �tim
sà profitam de dârnicia naturi i " 7. Conditii le naturale continuau s a se
mentina favorabile, chiar dacà nu acelea�i ca i n evul mediu, dar situatia
social-economicà �i politicâ reflecta o altâ opticâ. Melchisedek, reluînd
spusele cronicarului Ion Neculce, incerca sâ râspundà intrebarilor cu

privire la slaba productie de stupi din secolul trecut. El aratà cà, daca
se vorbea î ntr-o anume perioadà de neprosperarea stu

in . feudalism

pilor sau altor bucate, se pomenea �i numele domnului de atund !iÎ cînd

era bel�ug de toate, printre care �i rodul stupilor 8, de asemenea,. era
ami ntit numele

domnului

pentru

ca

are poporul a�a

credintà,

spune

Melchisedek, în care se aflà o mare doza de rationament, càci , ... binele
târi i fomte mult atîrnà de la capacitatea �i interesul ce pune domnul

i n a face tara sà prospere" 0• Faptul cà in fetidalism aprecierea bel�u' A. D. Xenopol, Studii economice, la!1i, i879, p. 79-80.
r. Ibidem .
.G P. S. Aurelian, Schite economice a României, in , Terr a No astra " , Bucu
re!7ti, 1875, p. 104.
7 Ibidem.
8 Melchisedek, Cronica Hu�ilor. . ., Bucu re!1ti, 1868, p. 89. Vezi �i _Ion Neculce, .
Letopisetul Tàrii Moldovei, edi t i a a II-a ingrijità de Ioreu Iordan, p. 319, unde
vorbindu-se de domnia lui Constantin Duca · zice : ,de ·ar fi · âvüt notoè !ii la
boieri sà fie cuminte. $i cu sfat, cum .era• norocul la·· sporid hranei cti. era bel!?ug
in zilele lui, cà stupli � .vinul se· fàcea mult !?1 bun":
9 Melchisedek, Cronfca Hu�tlor . . . , p. 89.
·
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gului se fâcea �i în functie de rodul stupilor, �i aceasta nu . in ultimul
:rînd, denota, odata î n plus, importanta apiculturii printre celelalte
ramuri economice ale târilor :române in general �i pentru Moldova î n
special. C î t prive�te referirea lui Melchisedek d i n epoca modernâ, aceasta
o considerâ m ca o aluzie la regimul burghezo-mo�ieresc care pâràsea
traditia unei atît de frumoase �i rodnice îndeletniciri, îndreptîndu-se
spre altele mai utile claselor dominante �i mai putin folositoare
poporului .
Dupa statistica oficialà a anului 1 932 existau î n tara noastrâ doar
aproximativ 1 .000.000 de colonii de albine 10• Dacà raportâm numârul
de aproximativ 670.000 stupi existenti numai în Moldova la mij locul
secolului al XVIII-lea 11, l a numârul de 1 .000.000 ce s-ar f i aflat î n
întreaga Românie din 1 932, n e putem d a seama d e raportul existent în
aceastâ privintâ. �i, sâ nu uitâm ca mijlocul secolului al XVIII-lea nu
reprezintâ etapa cea mai semnificativà pentru albinâritul moldovenesc.
Noi înclinâm sà credem, fârâ a avea posibilitatea unor confruntàri sta
tistice, cà stupii din Moldova celei de-a doua jumàtâti a secolului al
XVI-lea, secolul al XVII-lea �i începutul secolului al XVIII-lea au de
pàfjit cifra unui milion. Ceea ce ne determina sà apreciem acest lucru
ar fi pentru acea perioadâ urmàtoarele elemente : frccventa mai mare
a a!'jezârilor de prisâci �i locurilor de prisâci mentionate de documente
în acea perioadâ (secolele XVI-XVIII) ; cantitàtile mai mari de miere
!'ji cearâ impuse de Poartâ ; veniturile visteriei Moldovei mai consis
tente provenite din desetina pe stupi �i strîngerea unor dâri în ,pietrele
de cearâ" ; volumul comertului cu miere �i cearâ mai ridicat !'ji sub
linierHe superlativizate fâcute de câlâtorii stràini cu privire la hogâtia
de miere !'ji cearâ pentru acele perioade.
A�a câ, dacâ analizâm cu suficient discernâmînt evolutia albinàrl
tului în trecutul istoric românesc, putem afirma, sub rezerva UJ;'l.Ui coefi
cient admis de eroare cà etapa cea mai fertilâ din apicultura româ
neascâ a fost în trecut perioada evului mediu a Moldovei �i cu pre
càdere secolele XVI - mijlocul secolului al XVIII-lea. De�i fatà de
epoca medievalâ, perioada modernâ constituie pentru albinàrit o etapà
de declin, la sfîr!'jitul secolului al XIX-lea �i începutul secolului XX se
înregistra un anume reviriment èare a fast estompat de împrejurârile
generate de cele douâ râzboaie mondiale.
Prin politica �tiintificà elaboratâ de Partidul �i statul nostru, politicâ
ce are la bazâ cercetarea �i cunoa�terea realitàtii prezentului, a pros
pectârii viitorului, dar care se inspira adînc :?i din traditiile progresiste
ale trecutului, apicultura în zilele noastre a fost reactualizatâ !'ji redi
mensionatâ in contextul dezvoltârii socialiste a agriculturii. Un mo
ment important pe aceastâ linie l-a constituit �i reînfiintarea Asociatiei
crescâtorilor de albine din România in anul 1 957 12• Recunoscîndu-se

p.

10 Enciclopedia Romiintef, vol. Ill, Bucurl!$ti, 1 939, p. 553.
11 V. Mihordea, Relafitle afiTaTe dtn sec. al XVIII-lea, Bucure$tl, 1968, p. 34-35.
1 2 A l XX-Iea CongTea InteTnaftonal JubilfaT de aptcultuT4, Bucure�ti. 1965,

60.
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rolul �i meritele apicultorilor din tara noastrâ cu prilejul implinirii a
1 00 ani de la infiintarea primelor asociatii apicale din România (1864)
i s-a conferit Asociatiei crescàtorilor de albine ,Ordinul muncii clasa
a I-a" t:l. Cu acea ocazie, tovarâ!lul Nicolae Ceau!lescu, pre!iedintele
Republicii, a adresat Conferintei apicultorilor un mesaj prin care se
apreciau eforturile fâcute de cei peste 60.000 crescâtori de albine, de
muncitorii, tehnicienii !li inginerii care i!ji desfâ!joarâ activitatea in sec
torul apical 1". Conditiile naturale din tara noastrâ continua sa fie deo
sebit de favorabile !ii in prezent, atît în ceea ce prive!lte baza meliferâ
cit �i a spatiilor rezervate !ji posibile de rezervat pentru amenajarea
de prisâci. Numai in judetul Ia�i, pe locul fostei brani!lte a Bohotinului,
vestit centru apical in evul mediu, mai existâ pâduri de tei, vestigii ale
codrilor seculari, in suprafatâ de peste 1 0. 500 ha care furnizeazâ flora
meliferà pentru aproximativ 2500 tone miere anual 15•
Din punct de vedere tehnico-apicol, Combinatul apical de la Bâneasa
produce utilaje !ji materiale de specialitate cunoscute in 25 de târi ale
lumii 16, iar rezultatele obtinute de fermele agricole ale I.A.S.-urilor, ale
cooperativelor agricole, precum �i ale unor sectii silvice sint evidente
privind productia de miere !li cearâ. Realizârile inregistrate in domeniul
apical situeazâ �i in prezent tara noastrâ pe primul loc in Europa in ce
prive!lte exportul de utilaje !li materiale apicale !li pe locul !iase in lume
in exportul de miere 17. A!ladar, apicultorii români se bucurâ !li astâzi
de un bine meritat prestigiu peste hotare. La congresele Apimondiei de
la München, Moscova !ii Buenos-Aieres exponatele prezentate de tara
noastrâ s-au bucurat de unanimâ apreciere concretizatâ in acordarea
de 28 medalii de aur, 29 de argint, 1 3 de bronz !ii 3 mentiuni 18• 0 dovadâ
a prestigiului apiculturii române!iti o constituie �i realegerea succesivâ,
de trei ori, a pre�edintelui Asociatiei crescàtorilor de albine din tara
noastrâ, prof. dr. ing. Veaceslav Harnaj ca preliedinte al Apimondiei,
organizatie internationalâ care numàrâ peste 5.000.000 de membri din
50 de târi. De asemenea, Bucure�tiul gâzduie�te Institutul International
de tehnologie �i economie apicolà !ii Editura ,Apimondia" 19•
Produsele apicale : mlerea, ceara, miedul, propolisul, polenul, piis
tura, veninul de albine �i làpti�orul de matcà sint astàzi tot mai reco
mandate in hrana populatiei !ii ca materii prime de exceptionalâ calitate
pentru fabricarea de medicamente !ii in tratarea unor afectiuni 20.
13

.,Sctnteia" , nr. 9763 dln 27 lanuarle 1974.
Ibtdem.
t:; Al . Luca, Organizarea depla141il01" in pa1toral, ln ,Aplcultura" nr. 4,
1 964, p. ' ·
IG . ,SclntefaH nr. 9763 din 27 ianuarle 1974.
17 Ibidem, date extrase dln darea de seamA a ,A.C.A.R." (Asoclatla cresclto
rllor de albine dln Românla) la cea de-a trela ConterlntA pe tarA a apicultorilor,
1974, Bucure�tl.
tB Ibtdem.
19 Ibidem.
w V. Petru!J '' 1. Oprltan, Jlpleulture� If bcua meuter4, Bucurettl, 1984, p. 2002 14.
14
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Fa�â de multiplele !?Î variatele · intrebuin�âri ale produselor apicolé
�i perspectiva folosirii lor in proporÇii tot mai largi in zilele noastre,
se impune o intensificare a efortmilor în direc�ia dezvoltârii superioare
a apiculturi i . Dezvoltarea însâ cu hune rezultate al acestui sector eco
nomie cere pe lîngâ o tehnica avansata �i o mai buna pâstrare de ctHre
on:t al cadrului natural, ce se cere îmbunatâ�it.
In multe puncte de pe glob, mai ales în jurul centrelor industriale,
albinele sint puse într-o mare dificultate de muncâ �i trai. Datoritâ
folosirii excesive sau inadecvate a m ijloacelor chimice în combaterea
daunâtorilor în California (S.U.A.) au disparut 20D/o din totalul albine
lor 21 ; recolte m ici s-au înregistrat la mere !?i floarea soarelui în Repu-
blica Federalâ Germania !?i Birmania datoritâ reducerii nurnarului de
albine l?i a scâderii puterii lor de polenizare naturalâ 22. In zona New
Yorkului, mierea s-a constatat a fi poluata datoritâ substan�elor chi
mice din flora . meliferâ care aapr apoi in nectar !? i in pol en, chi ar dadi,
deocamdatâ, nu a ajuns sa fie periculoasâ. Mierea poate servi insà, sus
�ine profesorul Donald Lisk de l-a Universitatea Cornnel din Ithaca
(New-York), ca indicator asupra gradului de poluare a mediului încon
jurator 2:1• Pentru dezvoltarea cu rezultate superioare a albinâritului în
zilele noastre se impun pe lîngâ preocupâri de ordin tehnic (înmulÇire,
întreÇinere, folosire, recoltare etc.) �i urmâtoarele müsuri pri.vind pâs
trarea cadrului ecologie :
- întreÇinerea fiÎ dezvoltarea fondului funciar �i for�estier ;
- dezvoltarea bazei melifere · prin cult uri de pomi, plante, cereale
l?i fineÇuri adecvate ;
- folosirea raÇionalâ �i în deplinâ cuno�tin�â ùe cauza a pesti
cidelor, insecticidelor, ierbicidelot· �i în general a oricàror produse
chimice ;
- crearea de zone specifiee mai · puÇin afectate de procesele indus
trializârii fji urbaniz-.:irii , unde sâ se al?eze prisâcile cu caracter perma
nent sau sezonier ;
- evitare a J!orei meli fere din jurul marelor centre industriale cat·c
ar putea atrage albinele l?i care ar avea de suferit, drept urmare a poluarii înregistrate ;
- evitarea a�ezârilor de stupine in jurul unor mari cîmpuri electrice
din apropierea liniilor de înaltâ tensiune etc. 2".
Omul · devenind tot mai stâpîn al naturii !?i dispunînd. de t�:;hnica
·

. .

.

.

·

cea mai avansatâ poate contribui în nespus de ma�e màsurâ �i la dez·
voltarea cît ma i perfec�ionatà a apiculturii dovedind �i din acest punct
de vedere cà · este demn urma� al înaintafjilor. In- apiculturâ, inainta�ii
2 1 , Scinteia" , nr. 10282 din 1 1 septembrie i 975:
.
.
.
. : n !btdem, nr: 10085 dln 24' ianuarte_ 1975 . · · ·
• · • 23 ·Ibtdetn, nr� 10363 dirr 14 decembrie 1975.
.

2to La
I nstitutul de zoologie al Universitiitii din Saarbrücken · (R.F.G.) s-a
observat câ albinele dintr-o zona a unor linii de inaltii tensiune au fost cuprinse
de panicâ, atacindu-se reciproc �i ucigindu-lji matca. Refugiindu-se in stupi · s-au
,sinueis" pri n asflxleréa ·èolëctivâ astuptndu-�r tbate ar'Apàturile pe · unde intra
aerul (Vezi, ,.Sdnteia" din 5 aprille 1975).
·
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au demonstrat pricepere �i s-au folosit de produsele albinâritului, luptînd
împotriva ignoran tei , a necunoa�terii, dar au fost ajutati permanent de
natura. Astazi, ca !5i in trecut, natura trebuie m odelatâ cerintelor omului,
iar omul are, u neori, de luptat cu rezultatele propriilor lui realizari.
A l binàritul ridica probleme de acest fel � i de noi depinde modul cum
�tim sà coordonàm relatia : om - albina - naturâ. Pentru cà, a�a cum
remarca Karl Marx, ,Omul actioneazâ asupra naturii �i o transforma,
transformînd totodata propria sa natura" 2.-• . Referindu-se la activitatea
albinei, Marx nota cà, , . . . albina face de ru�ine prin constructia cel u 
l e l o r ·ei d e ceani p e multi arhitectti. Ceea c e deosebe�te însâ d e l a
inceput p e arhitectul cel. m a i prost d e albina cea m a i perfectâ este
faptul ca el cons truie� te celula în cap inainte de a o construi din cearà " ,
fapt care l-a fàcut pc Marx sâ conchidâ cà , ,m unca este un proces prin
excelen�â �i exclusiv uman" 26.
Desigur, postulatul m arxist nu mai trebuie comentat. Sublinierea
se impune cu privire la învàtâtura care se desprinde �i care legatâ de
tema noastrâ s-ar i n terpreta astfel : vom stâpîni natura adaptîndu-ne
ei, vom adapta-o � i p e ea cerintelor noastre. In acest context vom asigura
�i condi � i i bune de viatà �i muncâ albinelor �i prin aceasta vom opti
m iza �i conditiile de viatâ �i muncâ pentru noi în�ine. Din aceste m o 
t i ve considerâm cà o cunoa!?tere istoricâ a dezvoltârii apiculturii poate
sà serveasca mai bine prezentul !?i vii torul României de azi f1Ï de m i ine.

L'ÉVOLUTION DE L'APICULTURE ROUMAINE
L'apicultut·e, branche de l'économie particulièt·ement importante dans l'histoire
du peuple roumain, a constitué une de ses occupations principales et l'est encore,
en quelque sorte, dans le cadre de l'agriculture socialiste.
Dans la présente communication, représentant le chapitre final de sa thèse
de doctorat, l'auteur synthétise l'evolution de l'apiculture dans les pays roumains,
surtout dans la Moldavie médiévale, le long de l'evolution de la société roumaine.
On y relève le fait que, jusqu'à la culture de la betterave, on ne pouvoit rien
sucrer que par le miel, et jusqu'a la découverte et l'utilisation du pétrole lam
pant, on éclairait surtout à l'aide des chandelles de cire d'abeilles.
Au bout d'une ample étude documentée, l'auteur conclut que les pays rou
mains et surtout la Moldavie ont -conu un développement impressionnant de
l'apiculture, ce qui leur a imposé, au Moyen Age, une économie apicole ayant de
multiples implications dans la vie sociale et politique.
L'époque moderne a enregistré un sensible déclin de cette prédccupation,
pour des raisons de politique économique capitaliste un revirement du dévelop
pement de l'apiculture actuelle est représenté pat· l'economie de l'agriculture
socialiste.
·

:!.';
26

Karl Marx �i Friedrich Engels, Opere, vol. 23, Bucure�ti, 1966, p. 1 90.
Ibidem.

CONTRIBlJ1'11 PRIVIND VITICULTURA IN BAZINUL
PANCIU
ION PU$CA

Ca in toate teri toriile locuite de români �i pe teritoriul cuprins
între Putna �i Trotu� (podgoria Panciu), vita de vie se cultiva din cele
mai vechi timpuri. Aceasta afirmatie este întârita �i de faptul ca in
Iocalitatea Pâdureni (cu ocazia unor sapaturi arheologice) a fost desco
perit un fragment ceramic pe care se gasesc, ca ornament, doi struguri ' ·
Alte mârturii gràitoare privind cultura vitei de vie, din cele mai vechi
timpuri pe teritoriul podgoriei Panciu, gàsim �i in a!ïezarille arheologice
din localitati le Panciu, Tife�ti �i Rugine�ti, unoe au fost descoperite di fe
rite obiecte de ceramica. Cu toate ca pe teritoriul podgoriei Panciu
vita de vie se cultiva din cele mai vechi timpuri, totu�l. prima atestare
documentarâ ca podgorie o gasim mult mai tîrziu �i aceasta din mai
multe cauze. 0 prima cauza ar fi ca pe teritoriul podgoriei Panciu,
ca de altfel in intregul tinut al Vrancei, stâpinirea pamintului se fâcea
dupa un obicei râzâ�esc, fârâ amestec domnesc (deci nu se emiteau acte
de proprietate oficiale).
0 alta cauzâ a faptului ca pe acest teritoriu, mentiunile documen
tare sint putine este �i aceia ca, pînâ in 1 482, teritoriul podgoriei Panciu
a apartinut (ca de al tfel intreg tinutul Putnei) cînd Moldovei, cînd
Munteniei, fapt ce a fâcut sa nu se poatâ pâstra eventualele docu
mente 2.
0 tùtima cauza, care a dus la i nexistenta documentelor este �i
faptul ca teritoriul podgoriei Panciu, fiind situat in sudul Moldovei, a
fost o ,poartâ" de intrare a tatarilor �i turcilor. Astfel, chiar dacâ au
Iost emise documente scrise, ele nu s-au putut pastra.
t

�

G. Bichir, Cultura Carptic4, Bucure�ti, 1973, p. 267.
Ion Neculce, Letopisetul Tdrii Moldovei, p. 60.
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Dupa inchegarea ca stat a Moldovei :J (1 359), î ntr-o serie de scrieri,
fie ale unor câlâtori strâini sau ale unor eronicari autohtoni, sint con
semnate date cu privire la plantatiile de vii de pe ncest teritoriu. Astfel
putem m·âta ca insemnârile fâcute de catre Ceorg von Reicherstorffer,
cu ocazia a doua câlâtorii intreprinse in Moldova in anii 1 527 �i 1535,
in calitnte de emisar al regelui Ferdinand 1 de Habsburg la curteu lui
Petru Rare�, fac referiri �i la plantatiile mari de vii existente pe teti
to1'iul actual al poclgo1'iei Panciu " ·
De asemenea, episcopul ·catolic Marcus Bandinus, in al sàu ,Codex
Bandinus\ vorbind de partea �e . jos a .Moldovei (deci �i despre plan 
tatiile de vii existente pe terito'riul podgoriei Panciu), arâta câ , ... toata
partea meridionalâ a acestei provincii produce atit de mult vin, incît
in timpul culesului se vinde vadra cu 4 bani �i iarna cu 6 sau 7 bani" ·'.
Vinurile din sudul Moldovei aveau o reputatie certâ inca de pe
vremea lui Vasile Lupu ( 1 634-1 653) �i chiar mai inainte de sec. al
XVII-lea, prin vînzàrile de vinuri ce se fàceau de aceasta regiune dltre
tarile vecine.
· crucea de Jos impreunâ cu Crucea .de .S us, cunoscute anterlor sub
denumirea de Crucea, fiind unele dintre cele · mai vechi localitâti viticole
de pe teritoriül podgoriei Panciu, . nu constituit i nainte vestita podgorie
de la ,Cruce". Prin mèntiùnea fâcutâ i11 · uricul din 1589, prin care
Petre $chiopul (1 574-1577 ; 1 578-1579 �i 1 582-1591), lntâre�te lui
Bucium, mare vornic dili. Tara de Jos; ,stâpînire pe viile de la Cruce,
ce au fast domne�ti" G, este atestatâ in seris nu numai a!?ezarea ci -�i
sttâbuna ocupatie a celor de aici -,- cultivarea vitei de vie.
ln anul 1592, sint atestate . documentar viile din loealitütea Sirbi
,sub malul Put11eP' cumpârate de starostele Driigutul Bogdan in timpul
domniei lui Petre Cazacul 7•
J Moldova, de la formarea, sa ça sta,t !;i pma la înccputuL sec. -. al XIX-lea,
a fost cuprinsâ intre Carpatï �i Nistru. Vezi : · �tefan Pascu. Atlas istoric, Editura
Didactica �i .pedagogi-câ, Bucure�;�ti; 1971. Ca'rlo Gagliavini, Originile limbilor neo
latine, Editura �tiintificâ i?Ï enciclopedicâ Bucurei?ti, p. 286--:287.
4 Alex. Papiu Ilarian, Tesauru de monumente istorice pentru România, vol. I l ,
p . 125-144 . . Cf ; Geoug v o n Reicherstorffer', ,.Moldaviae • · quae blim Daciae pers
Pentru acela�i lucru vezi Maria Holbao, Cà.latori str.aini. desp.re tiirile rQmâne, vol . 1,
Editura �tlintificâ, Bucure!;ïti, 1968, p. 181-230.
A Urechea, Codex Bandinus, Arullelè Academiei · Române, tom. XVI,
5 V.
.
1893-1894, .p.. .4-173. . Episcopul catolic Marcus B andinus, care pe linga alte
titluri se intitula !;li ,administrator al bisericilor catolice din Moldova a petrecut
cïtiva ani in pii.rtile acestea stabilit mai mult in tîrgul Bacii.ului. Aici începind
din martle 1648, el . redacteazii. - un. anur:nit . raport câtre Pa-pa Inocentiu al X-lea
raport ce constituie lucrarea .,Codex Bandinu.s " . Seri� in întregime in limba latinii
olic
el poartâ titlul·: ,Vizitatiune generalâ a tuturor bisericilor de ritul romano-cat
.
e!)ti"
moldoven
afacerile
despre
ni
adnot'atiu
cu
d1n provincia MoldoVei
, veacul al XVIG Arhivele statului la.�i. ·Documen te privind istoria . României
..
440.
lea, Moldova, vol. II, p.
XVI-lt!a ,. . Moldova, vol.
7 Documente privind . istoria , românilor, veacul al
·

.

..

VI, p. 7.
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Atestarea documentara a localitâtii Ole!?e!?ti, ca · localitate viticolâ,
up�u·e pentru prima data in actul ·intocm i t i n anul 1 607, luna ianuarie,
cu ocazia unei vînzâri a unei fâlci de vie de càtre Constantin, fiul lui
Ursu, ditre Pavel, nepotul panului Ureche H.
lntr-un act seris l a 4 februarie 1 6 1 0, la Clipice!?ti 9, sint mentio
nate iarâ!?i vii.
Crucea de .Jas, ca localitate viticolâ, este mentionatâ documentar $Î de
arhivele mèi.nèistirii Bogdana. Partea din sudul Crucii de Jas, cumpârata
,de la Mâriica eu loc de vie, pe vremea lui $tefan Tom�a" ( 1 6 1 1 - 1 6 1 5
� i 1 62 1 - 1 6 2:3) . D e asemenea aceastâ localitate viticolâ mai apare !? i î n
actul d i n 1 1 i ulie 1 634 prin care Vasile Lupu, anita c a : ,s-au pîrît
în fata înaintea domniei - meale Toader Medelnicer din Cruce cu Bâr
lâdeanul, feeiorul Drâgutu l u i , pentru o bucata de vie " 10•
In podgoria ,Crucilor" a veau vii !?i unii gàlâteni cum e acel ,Jane
grecul biv !?Oltuz ot GalaW', care impreunâ cu sotia lui Nastasî ia vinde
la 18 mai 1 6 5 5 lui Gheorghe $tefan, domnul tarii ,a noastre vii �i drepte
a noastre mo�ii. .. d i n satu! Cruc·e dreptu 40 de gal beni " .
Plantatiile viticole d e la Tife�ti s i n t mentionate documentar l a
25 iulie 1 638 î n tr-un act prin care Marina, fata lui Costea, nepoata
Prâvulce�tii, vinde pârintelui Partenie de la Bisericani partea ei de
mo�ie, unde a fast via lui Nasoie H.
. Atestarea documentarà a plantuti ilor de vii de la Codrul Sîrbilor
o constatâm in documentele emise în anii 1 634- 1 638 ce sînt transerise
in condica mànâstirii Soveja. In l egâturâ �u î nzestrarea acestei mâ
nâstiri, ctitoria lui Matei Basarab, s-au pâstrat !?i alte tre i i nteresante
documente despre existenta plnntati i l o1· \'iticole d i n \oealitatile Strâoane
�i Clipice�ti .
·

. Astfel î n localitatea Striioane, prima mentiune documentara despre
plantatiilor de vii de aici se gâse�te î n tr-un document din 29 mai 1 646,
prin care Ion Nenciul din acel sat vinde domnului Târii Române!?ti,
Matei Basarab, trei pogoane de vie cu 30 de gal beni 12•
Di mitrie Cantemir ( 1 7 1 0- 1 7 1 1 ) în l ucrarea sa ,Descrierea Moldo
vei" , publicatâ în anul 1 7 16, aminte!?te de podgoriile clin aceastâ parte
a
Mol dovei, unn ii toarele : , .. .în al 3-lea rînd vine vinul de Odobe�ti
di'n ·tinutul Putnei pe r î u l Milcov ; îh a l 4 -lea rînd, Nicore�tii..." 13.
·

Mentionâm ca de multe ori sub den umirea de Odobe�ti se fâceau
aprecieri atît la podgoria Odobe�ti propriu-zisa, dt �i asupra. v inurilor
obtinute în cadrul actualei podgorii Panciu, adicâ în general pentru
toate plantatiile v i ticole cuprinse între Trotu� �i Milcov H.
J Academia R.S.R., Fotografie, XXIX/16, a.

Artlivele statului Bucure�ti, Actele maniistirii Vizantea 1/1.
Ion Pu�ca-Panciu, . Note de cronicar, revista Milcovia, Foc:;; a ni, august 1976.
1 1 A rhivele statului, Bucure:;;t i, 656, f. 35 .
. 12 Arhivele statului, Bucure�ti, Mânastirea Soveja, X/35.
1:1
Dimitt·ie Cantemir, Descrierea Moldovei, 1 973, p. 1 1 1 .
"' Ion Pu�cii, Pentru o posibilii istorie a viticulturii vrîncene, Revista Milcovia,
Foc�ani, mai, 1 977.
�
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Cre�terea suprafe�elor cultivate cu vità de vie pe teritoriul pod
goriei Panciu, este d i n ce in ce mai mare, i ncit la 1 750 i talianul Ignacio
St. Raicevich 15 trece în fruntea podgoriilor Moldovei, viile cultivate în
tre Putna �i Trot�. Veridicitatea acestei afirmatii este confirmatâ &i
de studi ile cartografice intreprinse de ofit;eri cartografi a ustt;eci la sfir
�itul sec. al XVIII-lea, din care reiese cà plantatiile viticole existente
atunci pe teritoriul actualei podgorii Panciu totalizau o suprafatâ mai
mare dedit cele existente pe teritoriul podgoriei Odobe�ti w. Deci �i
atund, ca �i in prezent, suprafata cultivata cu v ie in podgoria Panciu
este mai mare decît cea a podgoriei Odobe�ti tï.
$i din punct de vedere al cantitâtii totale de vin obtinutâ, pod
goria Panciu este net superioarâ podgoriei Odobe�ti. Astfel, in 1 863
podgoria Panciului realizeaza o cantitate de v i n de 447.920 ve
dre 1 A, i ar î n podgoria Odobe�ti
326.800 vedre 111• In 1 869 podgoria
Panciu realizeazâ 260. 145 vedre iar in 1 8 73, 951 . 705 vedre, pe cind pod
goria Odobe�ti realiza in acei ani mult mai put i n 209.499 vedre î n
1 869 �i respectiv 1 32.091 vedre, î n 1 875 � 1 • $i î n a n i i urmâtori s e mentin
di feren te mari î n tre cantitatea de vin real izatâ in podgoria Panciu �i
cea realizatâ i n cadrul podgoriei Odobe�ti. Astfel productia obtinutâ pe
anii 1 883 � i 1 884 a fost la Panciu de 1 .787.587 vedre, pe cînd la Odobe�ti
de numai 1 .500.800 vedre : n .
Astfel, d i n totdeauna, podgoria Panciu a fost net superioarâ pod
goriei Odobe�ti atît d i n punct de vedere al suprafetelor cît �i a pro
ductïei obtinute, dar a�ezarea ei, undeva i ntr-un loc mai retras, a fâcut
ca in multe lucrari sub numele de podgoria Odobe�ti sa fie i nclusâ �i
podgoria Panci u 2 2.
Dezvoltarea podgoriei Panci u în aceastâ etapâ este confirmatâ !jli
de eforturile unor noi mâsurâtori fâcute în anul 1 869 de câtre carto 
graful austriac Hamn 2:1, î n care apar mai multe suprafete existente
t.; Ignacio St. Raicevich, Observazioni storiche, naturalt a poUttche intorno la
Valachia a Moldavia, Napoli, 1788, p. 52.
1 8 Academia R.S.R., Cabinetul de harti �i stampe. Otzelowitsz, R. 456, D. IX.
H. 1970. Putna.
ti 1. Pu�câ, op. cit., p. 83.
• 18 Unitatea de miisuri\ pentru volum folositA in trecut era ega1â cu 12,88 1
in Muntenia �i 15,2 1 in Moldova, (Mie dtctionar enctclopedic, Edltura Encic1ope
dlcA Românâ, Bucure�ti, 1972, p. 982.
1 9 Arhive1e statului Bucure�ti, Directia Genera1ii. de Statisticâ, dos. 738/1 863,
fila 42.
:!0 Arhive1e statului, Vrancea, Prefectura Putnei, dos. 20/1874, fila 163.
� � Arhivele statului, Vrancea, Prefectura Putnei, dos. 5/1885, f. 25.
:!'l Am câutat sâ accentuâm acest lucru, deoarece mulii autori contemporani
care se ocupâ cu viticultura României, continuA sâ afirme in scrierile lor cA
podgoria Odobe�ti este ca suprafata mai mare decit podgoria Panclu, sau prezlntA
eronat date despre suprafata, aria $i sortimente1e podgoriei Panclu. Exemp1u :
T. Martin, Viticultura, Editura didacticii �i pedagogicii Bucur�tl, 1 966, p. 21.
Gherasim Constantinescu �i colab. Drumurile viei �Ji vinului in Romdnia, Editura
Sport-turism, Bucure�ti, 1 977, p. 87.
�:t Andrei Bogdan, Viticultura României oglindit4 in prima publtcafie &tatistic4
internafionalii ( 1 876), in Terra, an. 1, (XXI), nr. 3, mai-iunie, p. 9.
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cu vie pe teritoriul podgoriei, Panciu, cuprins între Putna �i Trotu�.
decit la mâsurâtoarea din 1 790, ceea ce constituie o dovadâ câ aici a
avut loc i n acest timp plantâri masive cu vitâ de vie in urma defri�ârilor
facute pe seama unor pâduri !li a unor tufârü,;uri.
Dar, spre a vedea �i mai bine însemnâtatea plantatiilor viticole de
aici ca întindere �i ca productie, trebuie tinut seama câ încâ la
începutul secolului al XVIII-lea in afarâ de dârile ce apâsau toate viile
clin tara ca : dijmâ, pogonarit, vadrârit, gardurârit, cîrciumârit, etc., pen
tru plantatiile de pe teri tol"iul podgoriei Panciu, erau in plus dari numite
,ortul stârostesc" �i ,vadra starosteasca" a Putnei, care constituia un
venit special al staro�tilor de Putna.
Aceste dari nu existau în celelalte tinuturi, �i pentru di viile nu
constituiau nicâieri un fond impozabil atît de important �i un izvor de
venituri atît de principal ca in aceasta podgorie.
Venitul ort u lui se ridica la sume i mportante, incît la 1 754, printr-un
hrisov, Matei Ghica VV, socotind ca datoritâ acestui special ort stâros
tesc, veniturile staro�tilor de Putna sint exceptional de mari, statorni
ce�te o reglementare a lui.
In cad rul unui hrisov, din 23 nov. 1 754, Matei Ghica fixeazâ veni
turile dregatorilor astfel ca din jumatatea ortului starostesc vel pahar
nicul sa ia numai 2/3, cea\alta treime râmînînd vtori paharnicului 2�.
,Si totu�i chiar dupa aceastâ data, viile de aici continuau însâ sa
alcâtuiasca o sursa de venituri insemnatâ, nu numai pentru vistieria
tarii, ci mai mult d upâ cite se constata pentru staro�tii locali. Dupa
zece ani, Grigore Ion Callimachi sesiza �i el ca $i Matei Ghica abuzul
staro�tilor de Putna �i da din Ia�i hrisovul clin 1 5 octombrie 1 763 prin
care cauta sa puna ordine in aceastâ chestiune. In acest hrisov, dupa ce
domnitorul Callimachi expune toate abuzurile constatate in impunerea
viilor �i mai ales activitatea hrâpâreatâ din tinutul Putnei, apreciin
du-le cu cuvinte extrem de aspre, el ia o serie de mâsuri pentru a le
stâvili, iar in ce prive�te plantatiile de vii din tinutul Putnei regle
menteaza incasarea ,vedrei stâroste�ti" a Putnei limitînd-o numai la
regiunea de pinâ la Trotu�, ,iarâ de pe aiurea din tinutul Putnei sa nu
sâ mai ia" 2i.
Cârtnrarul francez Jean Louis Carra arâta ponderea productiei vi
nicolE', a plantatiilor de vitâ de vie clin aceastâ zonâ, la acele timpuri
comparativ cu productia realizatâ i n toatâ Moldova, astfel : ,Impozitul
pe veni turile de la Odobe�ti (deci i ndusiv plantatiile viticole de pe
teritoriul podgoriei Panciu) de 4 parale la 1 0 ocale, aduc pe a n 140.000
pia�tri turce�ti �i de la toate celelalte vinuri 1 00.000 piatri turee!}ti.
Impreunâ cu toatâ Moldova pe an 240.000 pi�tri turce�ti 26.
2� Biblioteca Academiei, Documente,
:J.; N. Iorga, Documente privitoare
Codrescu, Uricariul, vol. 1, p. 289.
26 Jean Louis Carra, Histoire de la
sertation sur l'ètat actuel de ces deux

/

pach. XXXVII, doc. 1.
la familia Callimachi, 1, p. 574,

vezi �i

Moldavie et. de la Valachie avec une dis
provinces, Teufch4tel, hatel, 1781, p. 170.
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Din <Jceasta situatie data de Carra se vede clar rapo rt u l pri v i to r
l a supr a fa t a �i productie, intre plantatiile viticole de a!ci !?Î restul viilor
din Moldov<J, podgorii care d âde a u aproape 600/o din pr o du cti a tota\;i
de vi n a M ol d o vei 'li.
Aria geograficâ viticolâ a actualei podgorii a Panciului u pa re i n
Co nd icn Liuzilor"' din 1 803, care a ratâ detaliat locul i tâtile viticole exis
tente la <Jce a stâ d<Jta !?i dependent-a administrativâ a lor.
- Ocolul '28 G î rle l or : Ti fe!?ti, Codrul Sîrbilm·, Vitâne!?tii de Sus
C l i pi ce!;i t i i Cucuietii de Sus, Serbe!;itii, Bolote!?tii, Ire!jitii de Sus, Vitâne!;iti:
de sub Màgurâ ;
,

,

- Ocolul

Ursoiul , Gura

Zabrâut ;

Satul

Nou,

Cruceu

de

Jos,

Crucea

de Sus.

R epez i i, Strâoane de Jos, Strâoane de Sus, Movilita, Fitio·

Diocheti !;ii Muncelu ;
- Oeolul Râcâciuni : Sascut, Cucovu, Vulea

ne�ti, Sperieti,

Seucâ, Scurta, Orbeni
Paravu, Anghele!?ti, Sloboziu Bou, Rugine!;iti, Pâune!;iti, Copâce!;iti ;
- Ocolul Su!?itu : Cîmpuri, Râcoasa, Vizantea.
Aceastâ enumerare a satelor cu vii, din Condica Liuzilor,
pentru câ ea desemneazâ aria geograficâ u

de i m por t untà
Panciu.

,

e deosebil

podgoriei

0 lucrare stu tisti câ privind situatia viticulturii i n Mol dova (deci !?
a podgoriei Punciu) a fost intocmitâ in anul 1 859 (unul Unirii Princi

anul 1 86 1 de câke Directiune<
Centralâ de Statisticâ d i n Ministerul de Interne a Moldovei, sub numelE
de ,Lucrâri Statistice din Moldova " . Din aceasta �·ezultâ câ judetu
P u tn u aveu 5428, 1 986 ha, fiind j udetul cu cea m ai mare suprafatâ de vie
ocupind cu mai mult de o pâ tri me din intreaga s upra fa tâ v iticola �
Mo l d o vei ca re era de 20.090,7872 ha 20,
In ur ma recensâmîntului din 1 859, existau pe teritoriu\ podgorie
Pm1ei u 20 localitâti viticole, totalizind o suprafatâ de 2836,78 ha , ceet
ce însemna atunci 1 4,5% din suprafatâ totalâ a Moldovei, deci podgori<
a v ea !;ii atunci o pondere foarte inse m natâ
putelor Române) !?i tipâritâ oficial in

.

Dupâ actul de se c u la ri ?a re a averilor mânâstit-e!;iti din anul 1 863 :JO
dezv o ltarea viticulturii in podgoria Panciu a luat un mare avint, mâ
rindu-se considerabil suprafetele ocupate cu v i i in dauna altor cultur
!;ii prin d e fri!?area unor pâduri existente.
Dezvolt<:�rea viticulturii in podgoria Panciu a fast generatâ !?i de
dezvoltarea e cono m i câ i n g ene ru l a României , de dezvoltarea comertulu
in s pe ci al , ceea ce u fâcut sâ fie resimtitâ nevoia unor cantitâti mar

de vin pen tru consumul i ntern cît !;ii pentru export.

27 Ion Pu�câ, Pentru o posibila istorie a viticulturii vrîncene, revista Milco
via, Foc�ani, mat 1077.
28 Prin Legea de organizarea comunelor rurale sanctionarâ la 31 oct. 1864
clenumirea de ocol este inlocuitâ cu cea de plasâ.
:!'J V. Ti roi u, op. cit., p. 35.
:JO Legea pentru
secularizarea averilor mânâstire�ti dln 1 3 decembt•ie 180�
publicatii în Monitorul Oficial nr. -251/1803, s-a votat de ciitre adunarea 'Iegiui
to are cu 97 de voturi pentru, 3 contra �i o abtinere.
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Interesant de arâtat e faptul câ aria podgoriei Panciu, descrisâ la
1869 :.u, care inœpea ,pe dealul dintre Domol?ita l?i Trotul? l?i mergînd
pe la poalele dealurilor la Ruginel?ti, Pâunel?ti, Movilita, Strâoane, Cru
cea, Panciu �i Tifel?ti pînâ la valea P.u tnei" se mentine l?i în z i l ele
noastre.
Delimitarea arealului podgoriei Panciu între rîurile Trotul? l?i Putnn
cure apare l?i pe hât·tile întocmite anterior, are la baza rutina de milenii
a cultivii.rii vitei de vie aici l?i îndelungata observatie a locuitorilor asu
pra conditiilor natw1ale de pe acest teritoriu, ceea ce a dus la sta
bilirea judicioasâ a arealului acestei podgorii .
Marea fertilitate a viilor, drumurile bune d e acces spre tîrguril �
!;ii porturile din sudul Moldovei, repetate productii de. struguri mari la
ha, asigurau o rentabilitate a acestor plantatii, ceea ce a facut ca pod
goria sa se dezvolte continuu.
Astfel, cu toate câ suprafata viilor crel?tea an de an, podgoria
Panciu râminea totu!1i în majoritatea ei, al?a cum fusese în trecut, cu
cm·acter de proprietate mica, detinutâ in cea mai mare parte de taran i .
Afarâ d e viile mânâstirel?ti care au intrat î n mina · ).mor politicieni
�i negustori, afarâ de cîteva vii boierel?ti pâstrate inca din urmâ des
cendenti ai marilor mol?ieri, toatâ œalaltâ întindere adicâ mai mult
de 2/3 din totalul plantatiilor cu vie, era proprietate târâneascâ care se
mentine pînâ la atacul filoxerei în podgoria Panciu :12.
Dezvoltarea podgoriei Panciu este într-un fel stînjenitâ de apari �ia
filoxerei. Astfel în anii 1 896-1897, apar primele focare de filoxerâ în
localitâtile Clipicel?ti �i Strâoane 3:1. I n aceastâ perioadâ locuitorii pod
goriei Panciu nu-�i dâdeau seama de pericolul atacului filoxerei l?i ei
continuau sâ-�i planteze suprafetele pe care le aveau cu vite indigene
nealtoite.
Datoritâ acestui fapt o perioadâ de timp în cadrul podgoriei Panciu
supmfete viticole cresc 3", deoarece suprafetele plantate cu vitâ de vie
anual depâ�eau suprafetele distruse de filoxerâ.
Aœastâ situatie nu se mentine mult timp �i in anul 1 904 an care
a fast �i foarte secetos :1\ a fost un adevàrat dezastru pentru podgorie ,
în special in localitâtile viticole Tifel?ti �i Clipice�ti, unde plantatiile
cu vii au fast distruse aproape complet în cîteva luni.
3t Ion Ionescu de la Brad, Agricultura românii din judetul Putna, 1869, p. 23.
In vederea stabilirii arealului de culturà a vitei de vie, lori lonescu de la Brad
strâbate personal aceastâ podgorie vizitînd localitate cu Iocalitate.
:n Intr-o jumâtate de secol (1860-1908) raportul de o treime vii boiere!;iti !;ii
miinüstire!;iti !;ii 2/3 tarâne!;iti ca suprafatâ nu numai cà se mentine în podgorie dat·
cl !;il spore!;ite în favoarea categoriei sâte�ti in acela!;ii timp se observa o fârânlitare
a proprietatii tarâne!;iti, revenind cam 0,6 ha de proprietar in. timp ce proprietarii
burghezi !letineau. in medie 12 ha de proprietar. V. Tiroiu, Istoricul podgoriei
putnene, Studii monografice, 1962, p. 166.
33 Id�m. p. 183.
�� Buletjnul Ministerului Agriculturii, anul1 89.6, p. 795, 800.
3:; V. Tiroiu, op. cit., p. 187.
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ln anul urmâtor, 1 905, plantatiile râmase întîmplâor neatinse de
filoxerà d i n aceastà parte a podgoriei Panciu au fast distruse in timpul
verii în cîteva sâptâmîni.
,ln august 1 905 din dealul T ife�tilor �i Clipice�tilor nu mai râma

sese decît pîlcuri i zolate de vie sau numai butuci singuratici pe locuri

mai nisipoa.,;e �i pietroase" :u;, afja aràta deci atunci o parte d i n pod
goria Panciu.
In anu\ 1 905, filoxera atacà viile podgmiei Panciu si tuate intre
piraiele Su�ita �i Zàbràut, ajungînd apoi pînà in anul 1 9 1 0 i n nordul
podgol'iei la plantatiile existente in localitàtile Pàune�ti �� Rugine�ti 37.
Actiunea de distrugere totalii a viilor d i n soiuri i ndigene nea\toite
care existau pe aceste locuri de milenii, este încheiatii in anul 1 9 1 3.
Astfel sortimentul principal al podgoriei Panciu 3l-l format din Plâvaie,
Ga\benii, Pâsâreascà :�J �i Tiimîioasà, este distrus pentru totdeauna.
In podgorie, de asemenea, mai întilnim !1i alte soturi dar pe supra
fete mai mici, cum ar fi : Tigva, Verdea, Coarnâ alba, Co.:'lrnà ro!1ie,
T îta vacii, Razachie Alba, Razachie ro�ie, Negru moale, N egru vîrtos,
Vulpei !1i Seinà 41'.
Paralel cu aceasta, în locul viilor distruse de filoxerà, locuitorii au
î nceput sà planteze vite de vie altoite pe portaltoi adus de pe conti
nentul american.
Deoarece î n anul 1 888 Comisia Superioarâ filoxericâ dâduse un aviz
favorabil pentru i mportul vitelor americane de producâtori directi i n
tara, în anul 1 889 inœpe i mportul aœstor vite i n Romània fârâ u n
studiu prealabil al modului de comportare al l or i n conditiile tflrii noas
tre !1i al calitâtii vinurilor obtinute din acestea. Datoritâ acestui fapt !1Î
in plantatiile podgoriei Panciu ajung aœste vite, dar sint plantate pe n
suprafata totWji destul de mica. Dindu-!1i seama de aceastà gre!1ealâ i n
a n u l 1 8 9 1 s-a i n terzis orice i mport sa u comert c u vite de producâtori
directi infiintîndu-se in aœla!1i an pepiniere ale statului, urmind ca
acestea sa distribuie in mod gratuit vite altoite locuitoriior din podgorie.
Statul insâ nu a l ua t mâsuzile necesare de a dezvolta aceste pepi
n i ere !1i deci nu a putut acoperi neœsarul de vite pentru plantat, ceea
ce a dus ca in anul 1 898, sâ se elaboreze legea plivind libertat.ea de
a se înfiinta pepiniere !1i de câtre particulali, ceea ce a dus nu numai
la abrogarea legii cu privire la gratuitatea vitelor altoite, dar !1i l a faptul
câ fiecare pepinierà planta œ îi câdea la î ndeminâ, fârâ un studiu sau
o dirijare centralizatà. Din aceastâ cauzà în cadrul podgoriei Panciu,
Idem, p. 188.
Idem, p. 189.
311 Ion Pu�câ, Studiul tehnologlei de obtlnere a vinurllor spumante în podgo
ria Panciu, tezâ de doctorat, Unlversitatea dln Craiova, 1976, p. 98.
39 Denumlrea solulul ,.PAsâreascâ" este sinonimul solului Feteascâ albA, care
in ultimul timp a început sA fie priorltar ca suprafatâ in podgorie. Gherasim
Constantinescu, Ampelografia R.S.R., Editura Academiei R.S.R., vol. II, 1959, p. 520.
�o Ion Ionescu de la Brad, Agrlcultura romAnA dln j udetul Putna, Bucure�tl,
1869, p. 264.
!Ill
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dintr-un numâr restrîns de soiuri ce existau pînâ la atacul filoxerei,
la î nœputul sec. al XX-lea existau peste 50 de soiuri introduse i n
culturâ unele care n ici n u se pretau pentr·u conditiile pedoclimatice ale
podgoriei " 1 •
Viile altoite pretinzind i nsâ o muncâ manualâ complicatâ "2, marii
proprietari a i podgoriei Panciu, c u rezerve bâne�ti proprii, sau cu credit
de bânci sau bancherii loca li , au putut cumpâra acest material sâditor,
î n timp ce midi podgoreni, miile de sâteni, proprietarii de suprafet.e
mid de vie, n u au rem�it sà-!ii refacâ plantatiile cu asemenea vite la
timpul potrivit.
La aceasta a contribuit !ii faptul câ sursele de cumpârare a vitelor
nu erau garantate, u n i i pepinieri!iti câutînd sâ în!iele pe viticultori,
vînzind vite a l toite pe producâtor·i directi sau pe portaltoi inferiori !;ii
chiar vite indigene altoite tot pe vite indigene.
La rel i n!ielau pe micul podgorean, marii podgoreni locali , care i�i
fâceau pepiniere proprii sa u aduceau mari cantitâti de vite de l a pepi
nierele strâine, alegeau vitele de cal itatea I, pentru replantarea viilor
lor propri i, vinzîn d apoi pe cele râmase ,in conditii de plante conve
nabile;' podgoreni lor mârunti r.:J.
Astfel, unii podgoreni ca Panaite Popescu din Crucea de Jos,
Gheorghe Gavdl â, Vasile Maftei !;ii 1?t. Constantinescu din Pâune!jiti, Ne
culai I ordache d i n Tife!;iti, etc., care erau i nterpu!?i a-i d i feritelor pepi
niere strâine Î!;ii akâtuiau la fel mici pepiniere proprii, fi ind in realitate
agentii de desfacere a ce l o r mai i nferioare pepi niere d i n Arad !;ii Buzâu "" ·
Cu drept cuvint s-a spus : ,Viticul tura unei tari nu poate fi decit
la fel cu pepinierele care o deservesc . . " "·i.
.

Astfel de la inceput in podgoria Panciu, viile mm·iior mo!jiieri, ale
tîrgovetilor !;ii j>odgorenilor înstâriti, au fost plantate dupâ toate regul ile
agrotehnice cu vite altoite cit de cît autentice de calitate bunâ, apli
cîndu-se lucrârile cerute de noile soiu ri, contribuind la refacerea pod
goriei. Dar alâturi de ele existau o mare î n tindere de vii i n ferioare,
proprietatea micilor podgoreni, în care se î nti lneau un mozaic de soiuri
plantate in amestec, vii in care lipsurile i ncepeau din primul an !ii care
au constituit mai m ult o plagâ a podgoriei . Pe dnd i n trecut, viile vechi,
41 Pinà la atacul filexerei 1 896, podgoria Panciu i ndiferent de mârimea pro
prletàtii, chiar dacâ era a marelui m�ier sau a râzeu�lui oricit de mie, era din
punct al sortimentului de soiuri la fel avind acela�l material sâditor (ciocirlii
sau mustâcerl).
42 Desfundat, pichetat, plantat simetric, copcit, stropiri împotriva bolilor crip
togamcie apArute in acelQ.\li timp cu vitele americane. Aceste vite foloseau u n
inventar necunoscut pînâ atunci, cutite d e altoit, foarfeci �i fierâstraiele d e vie,
pomp e de stropit etc. ca �i unele materaile ca : sulfat de cupru, praf de sulf,
var, rafie, etc. Mal presus decît toate, materlalul sàditor (vitele americane altoite)
trebuia cumpArat.
43 V. Tiroiu, op. cit., p. 205.
�" Mlnisterul
Agriculturii, Tabele cuprlnzind peplnieri!;!til autorizati a altoi
vite pentru comercializare, anii 1900-1935. Ct. V. Tlrolu, op. clt., p. 207.
u 1 . C. Teodorescu, Gh. Constantlnescu, Sergiu KogAlnlceanu �?i C. C. Oprea,
Ville experimentale din Romênia, p. 99.
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boiere�ti, mânâstire�ti, râzâ�e�ti erau toate unitare, la fel plantate �i la
fel lucrate cu acelea�i soiuri traditionale acum i n urma filoxerel inter
veni o diferentiere mare calitativâ între viile celor instâriti �i viile celor
nevoia�i.
Dar cea mai grava consecintâ a dezastrului produs d e atacul filo
xerei a fast exilarea micilor podgore n i din zona centralâ a podgoriêi �i
împingerea lor la periferie.
Incepînd din 1 896 un asalt sustïnut a fast dezlântui.t d e oamenii
de afaceri din ora�ul Panciu �i mai ales de înstâritii satelor de a cum
pâra la preturi derizorii la început la orice pret mai tîrziu terenurile
filoxerate ale mici lor podgoreni, suprafete situate în centrul podgoriei,
cele mai fertile atunci .
0 tipica dezvoltare capital istâ l u a na�tere în acel timp in poogoria
Panciu. Marile localitâtile viticole de atunci : Ti fe�ti, Panciu, Strâoane;
Movilita, Fitione�ti, Ruginel'jti �i Pâune�ti au ajuns in situatia ca în
majoritatea suprafetelor v i ticole sà apar�inà marilor proprietari ce fo
loseau farta de muncâ salariatâ.
Podgoria Panciu capâta asifel un caraeter nou, dintr-o podgorie·
râza�eascâ bazatâ pe proprietate micà, süteasca, ea devine o· podgorie
de tip capitalist in mina negustorilor 11i u chiaburilor d i n sate, care lu
creazâ via cu farta . de muncâ pl iitità chiar dacâ avea o suprafata
mai m i cà . .
In

concluzie, d istrugerea vechi lor vii, unitâ cu secetele d in anii
a fàcut ca mii de podgoreni màrunti sâ cadâ în cea mai·
cumplitâ mizerie.

1 904, 1 905

Câtre anii 1 9 1 5, 1 9 1 6, podgoria Panciu se considera ca fiind aproape
refâcutâ �i in care mai exista suprafete cu vii indigene 16 ce cuprindeau
resturi mârunte de vii filoxerate. Infàti�area podgoriei P;�pciu era com
plet alta. Viile �i livezile de odinioarà în cure butucii de vie· �i pomi.i
roditori cre11teau înfrâtiti laolultà devenira în urma defri�ârii �i replan
tàrii mari plantatii viticole alcàtuite d i n soiuri noi.
Mentionam cà în anul 1 9 1 3 �i 1 9 1 4, podgoria Panciu a avut de su
Ierit d e pe urma atacului de manà "7• Datoritâ conditiilor climatïce din
ace�ti ani. In schimb in anul 1 9 1 5 �i în special i n 1 9 1 6 au fost anii i n
care s-au obtinut productii foarte bune d e struguri calitativi � i canti
tativi, ceea ce a dus implicit la obtinerea unor cantitâti de vi nuri de .
cali tate.

Cu toute ca in anul 1 9 1 6 n fost un an foarte favorabil pentru :
viticulturâ, locuitorii podgoriei Panciu nu s-au putut bucura de rezul
tatele acestea deoarece România i n tra îh marea conflagratie· moirdiaHi,

"" Mai figurau înca, ca vii i ndigene, unele vH vechi stapînite cu embatic pe
care detinatorii - pentru a nu pierde dreptul de embatic - continuau sa le
declare ca vii �i sa plâteascâ impozitele �;�i dreptul de embatic,. de�;�l terenul nu
mai avea deseori ni ci un butuc.
. .
t.7 Mana vitei de vie a fost necuno�Jcutâ in tara ;noastrâ. In 1881 ea · a. fest
semnalatii pentru prima data in România, iar in 1905, a· inceput ·sa, provoace pagube in toate podgoriile.
. .

·'

.

.
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in vederea desàvîr!1irii sale nationale ; mobilizarea generalâ fàcutâ la
15 august 1 91 6, a afectat !1Î în podgoria Panciu farta de muncâ, fâcind
ustfel ca din lipsa acesteia, perioada de recoltare a strugurilor sâ se
pt·e 1 ungeascâ.
ln afarà de lipsa fortei de muncâ (în podgorie râmînînd numai
bi:itrînii, femeile �i copii) se resimtea !1i lipsa mijloacelor de transport,
fiind rechizitionate la sustinerea ràzboiului càrutele hune �i animalele
de tractiune cot·espunzatoare.
Cu toate aceste greutàti, locuitorii râma�i în podgoria Panciu, dînd
dovada de un înalt simt patriotic au reu�it sâ încheie cu bine campa
n ia de recoltare, depozitînd vinurile obtinute.
Dar situatia criticà de atunci - prin c:�re trecea România, a fâcut
ca aceastà recolta sa nu mai poatâ fi valorificatâ. Dacâ înaintea înce
perii ràzboiului transportului vinului se fâcea atît cu dirutele cît �i pe
calea fe-ratà "�-:, l a sfîr�itul anului 1 9 1 6 nu se mai putea practica nici
unul din aceste mijloace, vinul râminînd în depozitele producâtorilor
de cele mai multe ori , în conditii cu totul necorespunzâtoare. Din cauzà
ea principala sursâ de venituri din podgoria Panciu era cea rezultatâ
din practicarea viticulturei, prin necomet'cializarea vinurilor, întreaga
populatie localâ suferea neavînd mij loace bâne�ti pentru asigurarea ce
lor necesare traiului.
Odatâ cu retragerea armatei romàne în 1 9 1 6, locuitorii podgoriei
suferâ o nouà calamitate. Pentru a nu se dezorganiza retragerea �i apâ
rarea, Marele Cartier al Armatei, la 2 decembrie 191 6, ia o mâsurâ
extrema, aceea de a vârsa întreaga cantitate de vin �i de rachiu pe care
o detineau localnicii. Cu toatâ opozitia de la început a podgorenilor (la
Tife�ti �i Sarâoane au avut chiar citeva incidente sîngeroase) 49, toate
vasele au fost golite în cîteva zile.
Demn de remarcat este faptul câ localnicii în majoritatea lor au
i nteles semnul acestui saerificiu suprem în conditiile acelea ·extrem de
diferite pentru poporul român.
Incepînd din ianuarie 1 9 1 7, podgoria Panciu (de fapt singura pod
gorie din România in aceastà situatie) a fost teatrul de ràzboi a unei
importante �i îndelungate actiuni militare, care a culminat cu luptele
din august 1 9 1 7 cînd a fost opritâ pentru totdeauna înaintarea luptelor
cotropi toare.
Viile care râmâseserâ astfel îngropate din toamna anului 1 9 1 6, erau
acum brâzdate de tram�ee, �anturi de comunicatie sau adâposturi �i dis.:.
truse de exploziile minelor �i ale obuzelor �i câlcate de rotile carelor
!1i a tunurilor.
/\stfel podgoria Panciu a fost complet distrusâ pentru a doua oarâ,
dar numele localitâtilor �i a plaiurilor viticole ca : Codrul Sirbilor,
·

48 OdatA cu punerea in functle a llnlel ferate Mârlife!lti-Panciu, o parte din
transportul vinului cu cArutele din podgorie a fost fnlocuit cU: transportul pe
calea feratA, ajungind in anul 1914 la 620 de vagoane.
4Y V. Tiroiu, op. cit., p, 221.
·
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Tife�ti, Ole��ti, Dealul . Cruci lor, Panciu, Chicera, Dumbrava, Razoare,
Muncelu devin acum nume istorice, marturii al eroismului �i jertfei
poporului român.
I n p1·imavara anului 1 9 1 8, locuitorii podgoriei Panciu începura sa
se întoarca la plantatiile lor, încercînd sa mai salveze ce se mai putea
din viile care fusesera pîna atunci un cimp de lupta.
Cu toate ca podgoria Panctu avusese foarte mult de suferit, asupra
ei se abate o noua <.\llamitate, astfel ca în noaptea de 8 iunie 1 9 1 8,
podgoria Panciu a fast lovitâ de o gri ndina puternicâ suferind cel mai
mult plantatiile viticole din localitatile : Clipice!?ti, Tife!?ti, Ole�e!?ti, Satu
Nou, Crucea de Jos, Crucea de Sus, Pandu, Straoane, Diocheti, Marâ
!?e�ti l?Î Pufe!?ti.
Datorita lipsei de îngrijire a vii lor o perioada indelungatâ, datorita
razboiului fii a faptului ca hibrizii producâtori directi in trodufii în cul
tura nu au suferit n i ci-un tratament, podgoria Panciu a fost invadatà
de bali �i dâunatori. Astfel in 1 926, podgoria a pierdut 85% d i n pro
ductie din cauza ataculul de oïdium ;,o. Podgoria Panciu in urma tuturor
calamitâtilor care le-a avut de suferit, s-a refâcut foarte greu, compa
rativ cu podgoriile vecine care nu au fost afectate prea mult de urmarile
râzboiului, a grindinei, a atacului de bali !?i daunatod.
Datoritâ acestui lucru, o perioada de timp i n podgoria Panciu d i n
cauza saraciei existente, unii localni ci a u plantat d i n n o i soiuri d e v i ta
de v i e , producâtori directi, care erau mult mai iefti n i decît vitele
altoite.
A trebuit ca multi ani, d upa o munca eroicâ, de catre locuitorii
de aici, necunoscutâ de œlelalte podgori i din România, pentru ca i n
podgoria Panciu s â se refacâ plantatiile d e vii l a potentialul de di nainte
de razboi.
Un rezultat nefast al acestei si tuatii a fost fiÎ faptul di datoritâ
unor conditii grele, s-a adincit procesul de pierdere a suprafetelor mici
cu v i i de câtre podgoren i , ele fiind vîndute marilor proprietari fiÎ i n 
stâritii satelor.
Dupâ anul 1 923 incepe mai rapid refacerea plantatiilor de vie, i n
special p e proprietàtïle celor instâriti. Aceasta se datoreazâ fiÏ faptului
câ în podgoria Panciu (in localitatea Panciu fiÎ Tife!?ti) existau foarte
multe bânci care acordau credite podgorenilor ;, 1 , ea reprezenta canti
tatea de numerar izvorîtâ din i n flatie fiÎ pe care Banca Nationalâ în
primul rînd fiÏ î n a l doilea afacerifitii �i speculantii câutau sâ-1 difuzeze
fiÎ în aceastâ podgorie.
j() I.
C. Teodorescu, Activitatea Directiunii Viticulturii in anii 1926-1928,
Conferintâ - ianuarie 1929, Chh,linAu, p. 22. Exl)unerea a fost fAcutâ cu ocazia
conferintelor
organizate de Dlrectia Vltlculturli in zilele de 29-30, 31 ianuarie
la Chi�inâu.
51 Pina in anul 1940 au exlsta.t in ora!?ul Panciu : Banca Franco-Românâ, Banca
podgorenilor, Banca Brazi. In afarll. de acestea mai existau un numâr de peste 20
bânci in ora�ul Foc�ani ora� aproape de podgoria Panciu, avind acela�l scop.
(V. Tîroiu, op. clt., p. 251-252).
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Inflatiile de numerar e.rau atît de mari m pr1mn ani 1921-1925
inci t bâncile îl ofereau a proape fârâ nici-o rnâsw·à de garantie sau de
plufon ; era destul o cei-ei·e ·cu formularul tipàrit, o sernnâturâ pe poli�â
�i o altà cont.rasemnâturâ a girantului 52• La scadentâ bâncile nu numai
cà preti ndeau achitarea, dar insistau chiar pentru o suplimentare a
imprumuturi lor, însemnînd �i sugerînd debitorilor fel de fel de i nves
titii. Dobînzile mari ce se încasau creau la rîndul lor cantitàti de nu
merar ce trebuia plasat ;;:•.
De la dobînzile de 20-240fo cu ca re se începuserâ opera�iile, ele
aj unseserâ repede la 32-360fo, iar unei bânci ca Banca de Scont, Banca
Putnei, utilizînd un numâr macheavelic de fel de fel de ·anexe �i comi
sioane, încasau chiar 400/0•
Aceastâ situatie a fâcut ca multi comercianti care a provizionau pe
podgoreni cu vite �i materiale viticole, sâ adopte �i ei rolul de banched
dîn::l mârfudle pe credite �i dobînzi mari de reescontînd politele la
rîndul lor prin intermediul bâncilor cu core luorau.
lure�ul ucestu de împrumuturi, provoacâ desigur o activitate febrilâ
in podgoria Panciu distrusâ de ràzboi, de grindinâ, de boli �i dâunâtori,
trecîndu-se la replanta1-ea suprafetelor distruse, la achizitionarea de in
ventar viticol �i vinicol �i la construcpile de crame. Cu lxmii obtinuti
in urma vinzârilor vinului se plateau doar dobinzile càci atît pretindeau,
bâncile nu se intrebau nid debitorii, nici creditorii, cum se vor plàti
odati'i �i odatà capitalurile împrumutate.
In primii ani preturile vinurilor cresc brusc, urmînd pentru putinâ
vreme cursul i nfla�iei.
De la 0, 20-0,40 lei litru cu cît se vindea vinul in 1915- 1 9 1 ô
pretul cre�t brusc la 2-3 lei litru în 1 9 1 9, c a sà creascà apoi î n 19211923 la pret de 10 lei li tru.
Inflatia �i largheta împrumuturilor scontate precum �i perspectiva
obtinerii unor mari cî�tigwi durarâ î nsâ citiva ani. Incâ clin 1925 începu
sâ se întrevadâ zâdârnicia �i falsitatea acestei situatii.
Disproportia dintre cheltuielile de exploatare care erau din ce i n
ce mai mari � i venitul d i n productie a ajuns atît d e mare, încî t aceastâ
stare deficitarâ ce a ajuns la maxim in anul 1 926, provoacâ scâder�a
pretului fondului economie �i pretul de vînzare a viilor.
In aceste conditii s-a declan�at criza viticolâ ce începe din anul
1926 care a avut deci urmâtoarele cauze :
- supraproductia de vin ce cre�te de la an la an datoritâ plantârii
masive ;
5� In mod obi$nuit, dupà sugestia chiar a bàncilor debltorul $i girantul se
prezentau în acela$i timp întocmeau formularele, semnau reciproc politele :;; i in
casau bani ! în citeva minute. V. Tiroiu, op. cit., p . .252.
�1 Prin
1923-1924, unele bânci, indeosebi Banca Marmorosch aveau anume
functïonari $i agenti care în zilele de sârbâtori cutreierau satele de podgorie
indemnînd lumea sâ se imprumute ca sâ-$i refacâ patrimoniul distrus de râzboi.
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- crel?terea suprafeielor . de vii planta te cu hibrizi !i'i în special
plantate la !i'es, falsificârHe de vinuri, scâderea consumului intern de
vin, exportarea unor cantitâii mici de vin faiâ de cel prad us în iarâ, etc.
Aceste cauze au fast agt,avate !i'i ca u r m are a unor ani nefavorabi\i
c u ltu rii viiei de vie.
Astfel, în 1 926, viile au suferit de temperaturi scâzute, ploi nume
mase, de 5-6 a t acuri de manil ,;". atacuri care s-au reflectat !i'i în 1 932.
I n anul 1 933, înfloritul v i e i a coincis cu o perioadâ friguroasâ, în
t reti nutâ de . ploi abundente, iar î n anul 1 934 i n timpul culesului au
avut loc ploi nesfîr!i'ite c a re au d i s t rus o par t e din recolta . .
Ca efect al crizei, podgorenii nu !i'i-au mai putut plâti dobînzile
l a d atot· i i l e contractate cu ani i n ur m â, iar bâncile nu mai aco rd au noi
î mprumuturi decît foarte rar. I ncepusera Iourte multe procese i n ten t a t e
celor ce nu-�i puteau plâti dator i i le . Magazinele com e r c i a l e din ora!i'ul
Panèiu ca re i�i desfâcea ù · materiale vi t i � v i n i c o l e sint :cl i n ce in ce mai
put i n cautate, din cauza lipsei de bani a podgo r e n i lo r.
Datoritâ acestei situati i destul de grele existen t ? �i în alte parti
.
ale tarii, a fâcut sâ c reas c â avintul rrevolutionar al tarânimii, c e ea ce a
d e ter mi nat statul român sâ adopte l egea pèntru l i chi d area da t ori ilo r
ngrieole !?i urbane, pdn care podgorenilor l i se i e r ta s er a datorii l e ce le
aveau, aces tea fiind preluate d e câtre stat.
Dar aceasta nu a dus t otu�i la o r ed r es are totalâ a viticulturii î n
J�odgori e prin faptul câ nu au fost inlùturate �i celelate cauze care au
p r ovo ca t c riza .
.
Dezvciltarea viticul tmii în podgoria Panciu pe baza planificatâ !i'Ï
premize !?tiintifice, i ncepe î nsâ dupa I nsurectia NationaUi armatâ antifascistâ �i antiimperialistâ de la ·23 august 1 944.
·

·

·

I n general podgoria Panciu 'a fast �i este o podgorie profilatâ pe
producerea vinurilor albe seci i n cantitate mare, de vinuri i·o�ii în can
titate micâ !?i foarte pu�in , vinuri aromate. De asemenea, ponde,rea
strugurilor de masâ in podgorie este de circa 1 4%.
I ncepind cu anul 1 969 in podgoriè a incèput �?i prepararea �ainpa
niei care în vi i t o r va avea o mare dezvoltare ;,;;_

!i1

p. 143.

55

Romulus O�lobéanu, Sitùatia
. . Viilor

.

.

lon PU!?Câ, op. dt., p. 171. :
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Buletinul Aricol-Viti-V! nlcol, 1926,

UNITATE f:il DIVEUSITATE IN PORTUL POPULAR
DIN LOCALITATILE BIRSE.5TI, DUMITR�TI �1 CORBI'fA
JUDE'fUL VRANCEA
VIRGINIA ARLJORE
,Carft se urmeaza încet ducînd ti'iranii
în câmâ�i albe, uri femei cu frumoase èu
sâturi de arn:ici !?i fluturi pe umerl, apoi
în dungi , bogate pe piept, au fotâ neagril.
mîntuitâ in. · lungime, în fatâ printr-o
duligù ro�ie. . . "

NICOLAE

IORGA

Cercetàrile întreprinse in vara anului 1 979, pen tt: u completurea
< "hestionarelor la A t l asul e t nog ra fi c al Românie i privind . portul populur,
s-au desfii!;iurat în trei cqm u ne cu su te l e co m po nente , l oca l i tâ ti cure
astâzi sint incluse in j udetul Vrancea, :dar care, inainte de a n ul 1 965 ,
au a pu r ti n u t u n o r j u d e \e dif erite .

in
a j ud etului Vranc ea , numitâ in

Ast fel, comuna Bîrse!;iti este amplaso.lià

e tn o- fo l c l o ri c a

. cea mai puternica zonil

vechime , T ara Vruncei'' ,

<'omuna Dumi tre!;iti este una d i n cele mai importante a�ezâri ,de pe val e u

Rîmnicului, i a r comuna C01·bita este a�ezatâ. în.tr-o regiune foarte

m oasà !,li a apartinut de Adjud.

fru

Deci trei comune, a!;iezate in e x; t i; e !j1i t a ti l e j udetului Vi:émcea, pre
zentînd aspe c te etno-Jolclorice distincte . dar �i ù·a's a tu ri comune întregu lu i plai r om ân e sc .
D a tori tà con d i ti i l or g eog ra ffce , bt o ri c� �i 'eco"nomi�o-sociale deosebitc
in care s-a dezvoltat vi a ta locuitorilor, s�a dezvol tat in ' · mad diferit !;ii
cultÙ I·a materialâ �i s pi ri t u a l â clin cele t i·e i comune.
0 importantâ mare pentru studiul. nostru o au în special elementele
comune ale portului popular, ce-l definesc prin structura, fiind de odgine
geto- d aci câ , aparti n î nd po pulati ei r ura l e ro m âne �t i .
In j udetul Vrancea portul popular ocupâ u n loc important în dome
n iul c rea t ie i populare pt'in b o gatï a , · varletatea ��· (Tomatica atrâgâtoare,
ce se pâstreazâ pinâ în conteni.poraneitate.
Dacâ comunele Bîrse�ti !;ii Dum i tre!;iti n e-au oferi t un bogat m u 
teriar de studiU: privin d domeniul imbrâcâmîn tei 'i ocuftori l or r::u în
cepere . din anul 1900 pîna astâZi,, nl\ . acela�i ' lu cru s-a petrecut cu
comuna Corbita, unde locuitorii n-ali mai pu rta t costumele populare
din anul 1 920 � i unde tineretul f ol ose� t e costumele numai cu or::a zia
s erbâ ril o r ce se dau la C â m i n u l cultural sau la � co li .
·
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In cele ce urmeaza ma voi referi pe rînd la portul popular cl i n
localitatile cercetate, c u aspectele �i caracteristicile esentiale pentru
fiecare in parte.

Comuna Birse�ti cuprinde satele Bîrse�ti, Topef?ti f?Ï Negri le�ti, ce
sint raspindite de-a lungul vâii Puntei. A�ezarea satului Birsef?ti este
veche, sprij inindu-se pe 1 1 bâtrini, dupà cum mentioneazâ documen
tele vremii.
In cuprinsul acestei localitati, inca clin feudalismul timpuriu, s-au
cristalizat forme de viatâ arhaice, o arhitectura proprie, obiecte de uz
gospodàrese, textile de casa �i portul popular de tip montan.
Costumele populare se purtau inainte de anul 1 900 de catrc in
treaga populatie a satelor, atit tineri cit �i batrini, de cind s-au pâstrat
cele mai frumoase piese de imbracaminte printre cure �i câma�a cu
mineca in virtita, care a dainuit pina in anul 1 8 80. $i astazi se mai
poarta, de catre batrînele �i bâtrinii satelor, la sarbâtori sau nunti. Ba
mai mult, sint greu de cumpârat, intrucît ace�tia tin sa fie ingropati
in costumele bâtrine�ti.
Costumul popular traditional din Birse�ti se i nclude prin caracte
risticile sale ariei imbrâcâmintii de la munte. Costumul de femeie este
mai ornamentat fata de cel de barbat, pâstrind nealterate caracterele
milenare ale ar1ei populare române�ti.
El se deosebe�te dupa sex �i virstâ celui ce-l pmu·tà, dar �i dupà
imprejurare sau eveniment.
Pentru câ -in zllele de lucru este mai putin impodobit, pe cind
sârbâtoarea, cu ocazia serbârilor sau a nuntilor, este frumos ornamen
tat, în special la câmà�i, predominind firul metalic alb sau galben,
Pl'ecum �i ,telul", alaturi de amiciul negro.
Aceste caracteristici se refera la costumele lucrate ,de mult"', càci
astazi aceste costume se poartâ de tineri numai la serbari.
Materia primâ, din care au fost lucrate piesele de îmbrâcâminte
de-a lungul timpului sint : cînepa, i n u l , bumbacu l , l i na, borangicul,
pi eile �i blânudle de animale.
Pieptânatura fetelor clin Birse�ti constâ în pârul tuns suu strins
in codite. Dacâ inainte fetele mari purtau pârul imJJletit cu ,cîrcei "
sau c u ,pletad de chitigoi" l a frunte ( 1 ), astazi aceastâ di ferentiere
nu se mai pâstreazâ.
Nevestele se poartâ �.:u capul acoperit �i cu parul impletit in cozi
f?Î strinse linga urechi , iar batrinele cu parul impletit in cozi, strinse
la spate i n coc.
Inainte femeile maritate puneau ,conciu" facut din pînzâ groasa,
prins în doua coarne, iar pe deasupra ,cirpa;', în partea clin fatâ ,frun
tariu", peste care se punea ,!1tergariul" 2.
1 Florea Bobu Florescu, Portul popular din Vrancea.

2

Idem.
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Astazi nu se mai poartà un astfel de acoperamint al capului, ci
atît nevestele cît !ii i bàtrînele i!?i acopàr capul cu ,durmea" sau ,basma"
sau cu ,!?tergariul" (maramà), in func�ie de ocazie.
,-5tergariul" se lucra din cînepà, in sau bumbac !?Ï numai mai tirziu
din b01·angic.
Femeile bàtrine mai poartii insà !?tergarul din bumbac sau lina,
tesut in doua ite, avind ornamenta�ia realizatà in dungi înguste pe
latul tesatmii, în ambele capete.
Femeile tinere poartà maramele ,de Bre�u" , din b01·angic, frumos
ornamentate cu alesàturi în ,prescuri;' sau motive florale stilizate
,Durmeaua" este de formà triunghiularà. Inainte era lucratii pe
frunte 2u ,h01·botà" cu iglita , astàzi se poarta basma simplà sau în
floratà, cumpâratâ de la tîrg.
Sàrbâtoarea, atît fetele cît !iii fetiÇele, purtau in par flori naturale,
piepti;"�i !iii ace, iar la gît margele de diferite forme !ii i culori.
Pe · degete fetele !iii nevestele poartâ inele, iar femeile mâirtate
poartà !ii i verighetii .
Un�le neveste mai înstarite !iii bâtrinele purtau la gît salbe cu
bani de argint.
Cerceii in urechi sint pm·tati de femeile de toate vîrstele. Rar,
din acestea sa nu poarte cercei.
In privinta îmbràcâminti i trupului, inainte vreme femeile de toate
vîrstele pUI·tau costumele populare, m ai simple la lucru ; mai impodo
bite sât·bâtoarea.
Astâzi femeile tinere poartâ costume orâ�ne!?ti !?Î numai sàrbâ
toarea sau la serbàri, costume populare.
Imbrâcâmintea tradïtionalâ este alcàtuitâ din : câma�â, catrinta
similara fotei din celelalte zone ale târii �i bete.
Dupa croi, au existat la Bîrse!?ti, patru tipuri de cama!?i femeie!'jti
!'ji anume : câma!;iâ cu mîneca învirtitâ existentâ pîna in anul 1 880, cam3!iia
cu ,chitu!;icâ", câmal?<l cu ,altitâ" �i càma� cu mîneca din gît (aceasta ,
are doua variante : ,câme!;ioiul" cu mîneca din gît, jos larga !;ii cu poale
adâogitâ !ii i câma�a cu mîneca din gît prinsâ jos in ,braf;arâ" (bentità)
sau volan !;ii farà poale adàugite).
Toate càmâ!'jile de femei, indiferent de croi, sint strînse pe lîngà gît
in bentitâ îngustà, frumos lucratà, de obicei cu fir !;ii arnici. De aseme
nea, sint deschise in fa�â (gura càmà�ii) �i legate cu !;inur rasucit. Càma
!;iile de femei !;ii cele de barbat se lucrau din pînza ,creatâ" din fir de
bumbac tesutii in casa !;ii cu poalele din cinepà sau pinzà de casa (adâu·
gitâ), care se schimbau cînd se uzau.
Nu voi da amânunte despre cama�a cu mineca ,învirtita;', întrucit
pe teren nu am î ntilnit-o, ci dàinuie numai in amintirea bâtrînelor. Ea
exista in colec�ia Muzeului satului �i de arta populara din Bucure!;iti.
fàcînd parte din vechea eolectie a profesorului Al. Tzigara Samurca!;i.
Cama!?a cu ,chiru!?ca" mai dâinuie î n Vrancea la Birse�ti, Vrîncioaia,
Vizantes-Livezi le, Soveja, etc.
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Un ex e m pl u provenind di n Bi rs e � ti, deo-;ebit de atragator prin orna
menta�ia bogata, existâ in colec�ia S ec�i ei de etnogr a fi e d i n Foc�ani.
(Fi g. 1, 2).

Câma�a cu ,ch iru � ca " se caracterizeazà prin croiala umârului sub
forma d e , tri un ghi " , pe ca re o rn a m en tati a a bun da .
Câma�a cu ,altitâ",. al treilea tip de d'ima�â intîlnit in comuna Bir
se � ti, se caracterizeazâ prin croia1a umârului sub forma dreptunghiu
larâ �i a cea stu , bogat orn am en ta t â . (Fig. 4).
Atît câma�a cu ,chiru!?â", dt �i câma!?a cu , a lt i ta" , au unnâtoarea

al câtuire : stanul sau ciupagul din fatâ cu deschiderea (gura) de obicei
in m ijl o cu l acestuia, stanul din spate �i cel d i n fata fiind strinse intr-un
incret realizat din ,gâitan" de culoare neagra sau grena. In parti, câma�a
are doi clini c e dau lârgime acesteia.

Mineca câmâ�ilor cu ,chiru�câ" sau cu , a l ti ta" este nl dituitâ d i n
mai multe bucâti !?i a nume : ,chiru!?ca'! sau ; ,al tita" pe umâr ; mîneca
propriu zisâ î n care se introduce o bllcatâ de pî nzà bogat o rm i men ta tâ
numitâ ,forocl i na", j os mineca este strinsa î n ,bratarà" (be n ti t â) sau
·cu volan care se rà s frin ge peste m îne câ .
Pentru a càpâta làrgime sub brat, se in troduce o bucatà de pînzii
patratà numità ,pavâ" ;
,
Mîneca este unità de forodinà printr-o
amici de culoare p or to ca l i e , numità ,tiripli c" .

lucriitura

cu

cro11eta

din

La gît, câma�a este încretità !?i strînsâ i ntr-o bt! nti tâ bog u t oma
mentatâ, ce înlocuie11te gulerul .
Câma11a cu mîneca din gît ar e douâ vari ante �i anume : ciima!?a c u
m i neca d i n gît jos largâ !?i cu poale ,câme!?oiul" 11i câma�a cu mi neca
din gît prinsâ jos i n brât.ara (bentità) sau cu volan, fârâ poale. (Fi g .

5).

Prima variantà aminte�te de câma!?a dacicii de pe metope le de la
Adamklis<>i sau d e pe C olum n a lui Tarian.
·

Indiferent ca este vorba de cele 4 tipuri de câmâ�i amintite, o rn a 
mentatia acestora este bogatâ !?i este râspînditâ pe stanul din fatâ !?i
s pa te , pe mined, la brâtarâ 11i b entitâ de l a gît. Motivele sint geome
trice �i în special pâtrate, in care se includ motive î nguste, acestea ras
pindite pe piept, spate !?i altitâ ; i a r pe m î n e c a sint r âsp i n di te rîud l e
formate fie d i n motive geometrice, cosmice (frecvent steaua) s a u fito
morfe (creanga).
Materialele folosite pentru execlltarea or n a m e n t a ti e i d i ma 11ilo r sint

arniciu l , de obicei negru;- din care se executa conturul , firul al b !?i galben
pentru u m pluturâ i m p reun â cU' a r n ici u l de cu l oa i·ê verde, a lbastrâ, ro!jie

care punct ea zâ doar motivele.

·

·

In vechime se fo lo s e a , petea la " sau ,telul" de culoare al ba pentru
ornamentatia de la gura câmâ11ii sau · la guler.

Motivele de l a �âmâ11ile bâtrine11ti de multe ori erau executate cu
lînicâ de -culoare al}Jastrâ �nch i s , realizatâ prin v o psi r e a lînii în s inealâ.
(F i g . 3).
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Cu�âtura era plinâ ,buda ta" . Al te canuil1i bàtrîne�ti erau ,nasa
chi te", cu lucratura in coas ta, realizata dintr-o singura culoare �i an ume :
albastru, negru �au grena.
Numai la gura camâ�i i se introduceau cî teva puncte de culoare
�i telul.
Ca piesa de îmbrâcaminte dè la brîu in jos, în localitatea Bîrse�ti
se poarta ,catrin ta"', eare corespunde , fotei" din Muntenia. Ea con�ta
din tr-o bucutâ de stofa de casa, de fonnâ dreptunghiulura, realizata din
l ina pentru vremeu nlcoroasa �i din bumbac, pentru perioada de vara.
Catrinta se tese în patru ite, urzeala fiind din par, iar bateala din
l ina. In ultima vreme se l ucreaza �i catrinte din bumbac sau urzeala
�i bateala din bumbac �i alesâtura din matase vegetalii. (Fig. 8, 9).
Catrinta diferâ dupa virsta femeii care o poartii, femeile ti nere
purtînd· ca trin ta în ,vrîste", iar sârbatoarea ca trin ta ,aleasâ". Femeile
batrîne poarta catrinta, neagrâ la lucru (Fig. 1 0) .
Dispune1;ea ornamentatiei s e fuce p e partea d i n f<*\ a catri n\ei �i
consta fie din ,vrîste" suu ,dung i;', fie din ale�âturâ. De obic-ei, in par ·
tea de jos a catrintei sint dispuse citeva dungi subtiri de diferite culori
(n�rde, galben !?i I"O!?U}.
Dosul catrintei este negru, simplu, neornamentat.
Catrinta alea�a. se fol ose11te sârbâtm.1rea de câtre neveste �i orna
mentutia este dispusa pe cî mpul din fata, constînd din motive geome
trice reulizate din fil· alb l1i galben.
Alte ori motivele alese alterneazâ motive.Jor f lorale stiliznte, realizate
din lînicâ ro�ie, verde sau alb<Jstra sau dungi lor, , vdstelor" . (Fig. 6, 7,
8 , 9, 1 1 , 1 2, 1 3.)
Atît la .câma11ile femeilor cit �i la catrinte, s-au folosit dupa anul
1 900 fluturii albi sau margelele, însâ cu m ulta moderatie, nestricînd
d i n eleganta costumul ui popular.
Fetele 11i nevestele, Î!?i încing mij locul cu bete înguste, rea l i zute din
l i na sau bumbac, cu motive geometrice màrunte suu numai din dungi
pe lungul tesâturiL
.
Batrînele . poartâ brîu lat realizat .din l_îna, peste cure se încing cu
betc. Modul acesta de folosire a celor doua piese, reprezintâ un üspect
practiC', intrucît astfel femeilor le este mai cald pe vremea friguroasâ.
In pdvinta portului barbatesc din comuna Birse�ti, el se integreaza
portului locuitorilor de la munte.
.
Pieptânatura la baieti este cu p�h·ul scurt retezut, la flacâi �i barbatii
t i neri cu parul scurt �i pieptanat, iar la barbaiii bâtrîni cu pârul lung,
în piete sau în vechime, chiar cu pârul împletit.
Acoperamîntul· capului nu difera dupa vîrstâ, barba�ii umblînd vara
cu capul descoperit sau cu pâlârie, i ar iarna cu caciula.
Caciula, ca i n întreaga Vrance era cu fundul plat l1i mai tîrziu
tuguiat, iar culoarea eru neagra. (Fig. 1 9).
Acum, în ultima vreme se mai fac �i câciuli brumarii, dar: destul
de rm·. Câciulele sint executate din blana de miel, tabacitâ. Nu se poarta
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ornamente la acoperàmintul capului, dom· flàcàii la nunti, horâ sau
se1·bàri poarta flori sau pene de pàun la pàlàrii .
Costumul d e bàrbat din Birse!;iti este aldituit din càma!jâ, ituri !;iÎ
briu. (Fig. 1 4). Càma!ja se l ucm din pinza de casà, de bumbac, cu o
croiala simplà, d reaptà i n fata !;ii spate, iar i n parti doi clini care-i
dau làrgime. Mineca este dreapta, largâ, nestrinsa in man�età �i croità
din doua foi. Penti·u a-i da làrgime, sub brat se i n troduce ,pava".
C[umt!ja este deschisà i n fata, iar tenninatiu este sub forma unei
bentite, mai lute, bagat i m podobite.
Cimpurile omamenta le sint ràspindite la guru càmà�ii, la guler,
la piept !;ii pe mined. De obiœi ornamentele sint mixte : motive geome
trice, fitomorfe (ereanga), cosmiee (steaua).
Pentl-u miri càma!jile se realizau eu motive din fir alb iar orna
mentatia cea mai bogutà era la benti1-a de la gît. Mai tirziu ornamentele
eàma�i lor de barbat se mai executau din arnici sau màtase vegetalâ.
De la briu in jos, bàrbatii poartà i tari (fig. 1 5 ) fàra fatà sau ciom·ed
strîn�i pe pidor !;ii î ncretiti, executati din stofà din l ina albâ, i ndesita
la piuà. In ultima vreme se poartà !;ii i tarii din bumbac.
Cingâtoril e bàrbatilor constau din bdie late tesute din lina �i orna
mentale in ,.vriste" , peste care se poartà chimirele din pie le bàtute .in
tin te de cositor. (Fig. 1 8).
In picioare, atît femeile dt �i bàrbatii pînà de curind au purtat
opinci din piele de porc sau de vità cort1Utâ, cu marginea �i virful
ingurzit. (Fig. 1 7) . Aceste opint:i sint speeifice i n tregului judet fiind de
tip cm·patin.
Opi ncile se legau de picior cu nojite din pàr de capra, de culoare
neagrà. De asemenea. atît femeile cît �i bârbatii pUI·tau cim·api din lîni'i
�i obiele pe deasupra.
Populatia mai instâi'Ïtà purta cisme incretite aduse de la Bretcu,
iar acum poarta sandale, ghete sau pantofi cumpârati de la ora�.
Imbràcàmintea groasà, realizatâ din stofà de postav (suman) de
culoare neagrà sau maro sau -din blanâ de oaie e1·a pUI·tatâ atit de femei,
cît !;ii de bàrbati.
Dintre hainele din blanâ se remarcâ bonda descheiatâ in fatà,
pieptarul înfundat, croit pe corp �i descheiat pe umar ; cojocul lung,
putin evazat la poal e ; cojocul strîns pe corp, scurt.
Cojocul lung, fiind îmbràcat in zi lele de lucru, nu este ornamentat,
(Fig. 35), in schimb cojocul scurt, de sârbâtom-e, are o ornamentatie
bogatà realizatâ din lînicà !;ii arnici, fiind dispusà pe piept, la buzunare
�i mîneci. (Fig. 34). Pieptarul înfundat, este ornamentat pe întreaga
suprufatâ a fetei, cu mative florale, în special ,.pomul vietii�'. realizate
din l înicà policromà. (Fig. 32). Bonda; (Fig . 33) descheiatâ în fata se
poartâ în zilele de lucru !;ii este mai putin ornamentatâ.
Di ntre piesele de îmbràcàminte realizate din stofâ de lînâ de suman,
voi aminti : vesta, sumanul, haina scurta.
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Vesta sau ilicul, este piesa de imbracaminte pe care o poarta atit
femeile cit �i barbatii. Ea este croita pe corp, fiind descheiata in fata
1?i are gulerul rasfrint. Vesta de ·lucru este simpla, de culoare neagrà
sau maro. (Fig. 3 1 ). Cea de sàrbâtoare este garnisità cu gâitane negre
pe margini. Tineretul poartà ilice de culoare ro�ie �i alba, lucrate cu
flori din gaitane. In ultima vreme, sârbàtoarea se poarta ilice din cu
ti fea neagrà, î m podobite cu motive florale real izate din miirgele col o
ntte 1?Î fluturi.
Sumanu l este lucrat din pos ta v de culoare neagn'i sau maro. Croiala
este dreaptâ, lung (:este gemmchi, iar la gît cu gulerul râsfrînt. Fig. 30).
Ca �i vesta, sumanul purtat in zilele de lucru este simplu, pe cînd ce l
de sùrbàtoare este ornamentat cu gaitane negre. A.stàzi croiala acestora
seamiinà cu a paltoanelor de la ora�. La Bîrse�ti, se poartâ haina scurta,
d i n stofù de casa de culoare n eagrâ sau laie, care se croie�te pe corp.
Nu prezintâ nid un fel de ornament.
Gluga ciobaneasca, (Jt'ig. 1 6) se mai poarta, dar rr.ai rar. Aceasta era
piesa de port popular, nedespartita de viata acestora, de ciobanie. A
ramas in traditie C"a ciobm1Ul sà fie ingropat cu bita �i gluga pe care
a pUL·tat-o. Ea este a l catui t à d i n glugu� �i partea de jos, care este
omamentatâ cu o dunga neag1·a realizatâ din tesatura �i un motiv
cure, dupa unii cerceta t ori, reprezintà ,coarnele be1·becului" iar dupa
altii, ,cu pa de muls" . Gluga este lucrata din stofa alba din lina, avind
la margine franjuri sau turturi. Pe glugu� este lucrata, cu o cusatura
festonata ,crucea" .
Rolul glugii este dublu � i anume : pe vreme rea, de ploaie sau
ninsoare gluga se pune pe cap, acoperind partial �i corpul ciobanului,
pe \Terne frumoasâ este folositâ ca traista pentru merinde.
0 piesâ de port complimentara este batista de schimb, care se da
de ditre mireasa, mirelui. Ea este bagat impodobita in cele 4 capete
cu lucratura cu flori sau ,steatta", real izate din amici, fir, fluturi �i
in ultima vreme cu matase vegetalâ. Batista de schimb se pastreaza
in casa, expunindu-se pe pereti, iar la i nmormintare se pune in sicriu.
Jumatate din batista o ia barbatul, <·ealalta jumàtate femeia - ca sà
se poatà recunoa�te dupa moarte. Este ·un obi ee i stravechi, pe ca re
tin eretul nu-l mai pastreazà.
Ca piesa de port trebuie sa amintesc traista. (Fig. 37), folosita pen
tru purtarea merindelor la dmp !;ii desagii. (Fig. 36). Traista este tesuta
�i l ucratâ in casa din cînepa, l ina usprà sau bumbac. Ornamentatia
consta din dungi î ng us t e de culoare verde, al bastre sau galbene, pe
fond alb.
Costumul popular din comuna Bh·se!;iti, atit de femeie cit �i cel
de barbat, se integreaza i n aria portului popular moldovenesc, dar cu
influente transilvânene. Viata pàstoreasca, contactul dintre ciobani i tran
si lvaneni �i cei vrînceni, au facut ca portul populatiei localnice sa cî�tige
in frumusete �i sa-�i diversifiee formele locale ale tipurilor initiale. Sa
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nu uWim ca femeile cumpârau �tergare de bm·angic ,de Bretcu" , barbatii
chimire tot din aceasta localitate. De asemenea cismele moi, incretit�
erau aduse de ,la Bretcu" cum afirmà localnicii.
In general port1.1l popular traditional din comuna Bh·se�ti se carac
terizeaza pril) sobrietate, eleganta, simt al simetriei ornamenticii �i ar
monizare a culorilor.
*

*

*

A doua comunâ cercetata in vara anului 1 9 79 pentru Atlasu l etno
grafic al Romàniei a fast comuna Dumitre�ti.
La depârtare de aproximativ 4 0 k m de Foc�ani, este cea m a i
i m portantâ a�ezare de pe Valea Rimnicului, cuprinzînd 16 sate cu a pr o
x i m a t i v 7.000 de Jocuitoi·i.
.,Aici s a dezvoltat o arta popularâ specificâ zonei de deal a Hîmni
eul ui, cu portul popular caracteristic în ca re predomina culorile ro�u �i
negru, motivele florale �i geometrice �i sobrietatea ornamenticii �i a
colori t u l u i î n general" :;_
In privinta portului popular din Dumitre�ti se observa o gn1a
deosebità în armonizarea culorilor �i o cumpanire a podoabelor atit la
femei, cît �i la barbati.
Dacâ în pri v i nta p ie ptâ na t urii la fete �i femei nu este nici o dife
re ntà fatâ de în treaga Vrance, în privinta acoperamîntului capului exist&
d eos�biri dupa vi rstâ �i anume : in comuna Dumitre�?ti atit fetitele cît
�i fetele se poartà descoperit�. iar iarna cu basma de 1înâ P€ cap, ne 
vestele se poartâ îmbrobodite la cap cu batiste (basmale) din ca!?mir,
pe c i nd bàtrinele poartà fes ro�?U peste care se leaga cu naframa (�?tergar).
In ultima \Terne in zilele de lucru bàtrînele se leagà la cap cu basmale
negre �i numai sârbâtoarea î�?i pun fes, iar pe deasupra �?tergar.
Basmalele sînt lucrate din bumbac sau lina ; �?tergarele de obicei
erau l u crate din bumbac sau lina, iar în ultima vreme din borangic ;
i a r f e s u l din postav l"O!?U.
De obicei fesul este din postav ro�?U, simplu, neornùmentat. Am
lnt îlnit totu�i în comunâ !;ii fesuri gernisite cu o banda lata cam de
10 cm din saten negru, cu flori de culoare ro!jiie.
.)tergarul ce se leaga peste fes este de culoare crem, ornamentat
la ambele capete cu dungi, motive florale alese, motive cosmice în
s peci al ,steaua" !;ii motive geometrice (romburi !;ii semicercuri).
Fetele pmu·ta sârbatoarea în par ca podoabe flori naturale, pieptini
�i ace.
Fetele !?i nevestele poartâ la gît mârgele cumpârate de la tîrg, pe
cînd bâtrînele nu poartâ nici un fel de podoabe. Fetele �i femeile de
toate vîrstele poartâ cercei. Pe degete, atît fetele c.î t �?i nevestele poarta
i nele, iar nevestele !?i batrînele, verighetâ.


-

·
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Costumul de femeie din comunâ este alcâtuit din câma�â, stricâ
toare (fi� cà este largâ sub forma androcului, fie cà este strînsâ pe
corp sub forma catrintei, are aceilli1i denumire) �i betele. (Fig. 20, 2 1 ).
Fatâ de diversitate a croiului l a càma�a de femeie din ,Tara Vran
cei" , Ja Dumitre�ti câmâ�ile se croiau în felul urmâtor :
- câma�a putea fi cu poale separate sau fârà poale ;
- era croitâ cu stanul �i mînecile unite �i î ncretite la gît ; la gî L
se termina cu bentitâ ornamentatâ bagat ;
- deschiderea de la gura câmà�ii era în fatâ �i fmu·te rar î ntr-o
parte ;
- mineca lungâ se termina printr-o bentità jas suu cu volan.
In privinta ornamentatiei de pe câmâ�i, aceasta era râspînditâ pe
piept �i spate, pe mineci, la bentitele de la m îneci �i gît. Culorile predo
minante la cusàturile de pe càmà�i erau : ro�u, negru, grena �i galben.
i\rniciul portocal i u pe care-l foloseau în ctisi'tturile de pe càmà�i; se
numea ,susnea " .
P e càmà�i s e fol oseau î n general motivele florale combi nate c u ce l e
geometriœ, dar pe o micà suprafatâ.
Bâtrinele folosesc �i astâzi câmâ�ile din pînzâ de bumbac bagat
ornamentate cu ,flori;' din lîniC'â grena cu nuante de maro sau bardo,
eu o l ucrâturâ buclatâ, putïn or-eatâ.
De la brîu în jas femeile din comunâ warta doua piese :
- catlinta strînsâ pe corp, cu dosul de culoare neagrâ, simplâ, iar
fata ornamentatâ cu motive florale �i geometrice realizate din lînicà
pol ioromâ, fir �i fluturi.
Partea din spate, jas, are o banda latâ foarte ornamentatâ cu mo
tive ce se armonizeazâ cu cele din fata. (Fig. 23).
In comuna Dumitre�ti aceastâ piesâ de port popular se nume�te
,stricâtoare" �i este pm·tatâ de câtre fete �i nevestele tinere, sârbâtoàrea.
Femeile bâtrîne, poartà o fustâ largâ d i n lînà sub forma ,androcu
l ui " care se nume�te tot strkâtoare. (Fig. 20A �i 20B).
Aceastâ fustâ are o mare lârgime, aproximativ 2,50 m-3 rn, fiind
încretitâ la m i j loc printr-o banda îngustâ lucratâ din acela�i materia l .
La aceastâ stricâtoare, ·ouloarea predominantâ este ro�u, l a care se
adaogâ verdet�. galbenul, negru, alb, a lbastru.
Ornamentatia constà fie din dungi înguste ce alterneazii �i aceasta
este stricâtoarea purtatâ în zilele de lucru, fie stricâtoarea ornamentata
pri n dungi înguste, alterna te cu mi ti vele ,sfâditele" , ,zâlutele", ,cÎl·li
gele", ,prescuri" etc., motive florale �i geometriœ.
Ambele aceste piese se poartà de sine s tâtâtoare, fârâ sâ fie aso
ciate cu altele.
La mij loc femeile se încing c u bete înguste din lînâ, ornamentate
cu motive geometrice, executate din lînâ policromâ, mârgele colorate
�i în ambele capete terminate cu turturi.
Portul popular de barbat e�te alcâtuit din câma�â, itari �i briu.
Bâietii se purtau cu pârul scurt retezat, flâcâii �i bârbatii tineri cu
pârul scurt �i pieptânat, iilr bâtrînii cu pârul tuns, scurt.
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Atit baietii cî t �i barbatii de toate virstele poartâ vara pararii,
rotunde, din postav negru, iar iarna caciuli din blanii de miel �uguiate,
de obicei de culoare neagra sau maro.
La Dumitre�ti, s-au purtat de catre barbati câma�i scm·te, decorate
pe guler, piept, spate, minect �i man�ete, iar jos cu ,fustanelâ" sau
,tïstariu"', de obicei decora te la marginea de jos. (Fig. 20C).
Unele câmâ�i erau terminate la gît cu bentità, altele cu guler,
iar mîneca era largâ, ori strinsa în bentita.
Ornamentatia consta din motive mixte (geometriee asociate cu fito
morfe, ,flori'').
Realizarea decoratiei consta din ,pui" cusuti cu mina. Culorile
predominante la flacài �i bârbati erau ro�u �i negru, iar la batJ:·ini,
culorile alb �i bej.
Bàrbatii purtau la m ij loc briu lat din lina ro!;iie, ornamentat pe
intreaga suprafatà cu motive geometrice policrome, chimir lat din piele,
pungi din piele ornamentate folosite pentru pastrarea tutunului sau a
banilor.
Batistele le purtau sârbatoarea la briu �i erau lucrate din pirtzà
de bumbac, garnisite cu flori, la care predominau culorile ro�u. verde
�i negru.
Hainele din b\ana sint purtate atît de femei dt !;ii de bârbati pe
vreme friguroasà. Ele corespund aceluia!;ii tip de imbrücâminte ca �i in
,'fara Vrancei" , cu mici d i ferentieri in ornamenticà.
Bonda se poartâ sarbatoarea, avind croiala pe corp �i este incheiatü
pe umâr. Ornamentica consUl din ,flori" lucrate din lina eolorata !1i
sint râspindite pe intreg pieptul.
Cojocul J ung este putin evazat in poale �i se poartâ de obicei in
zilele de lucru, nefiind ornamentat.
Cojocu\ pînâ deasupra genunchilor are o croiala dreaptâ �i se poartà
sarbatoarea. Pentru acest motiv este ornamentat cu ,flori" din lî na
policromâ, insà farâ garnituri din piele.
Pieptarul desfundat de sàrbatoare, este ornamentat cu ,.flori" pe
margini �i la buzunare, cu lucràturà .realizatà cu acul. Lina vopsita în
casa in culorile negru, ro�u �i albastru, dau un plus de farmec orna
mentatiei cu ,flori" .
Pieptarul deschis i n fatà, neornamentat, s e poartâ l a lucru.
Ca �i hainele de blana, ,cele din postav sint purtate de locuitorii
din comuna, de ambele sexe.
Dintre acestea amintesc sumanul, haina scurtâ, ilicul sau vesta,
(Fig. 20D), gluga pastoreasca, care nu prezinta decoratii. In zilele de
sarbâtoare, locuitorii înstariti purtau totu�i i mbracamintea din stofa din
l ina, împodobitâ cu gaitane negre.
0 piesa de imbracaminte, mai putin obi�nuitâ in judetul nostru,
este ,pufoaica;', sub forma unei jachete croita pe corp, de culoare
portocal ie �i matlasatâ. Se poarta de catre femeile bâtrine, peste costu .
m ul popular de sârbatoare.
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Piesele de incaltaminte care s-au pUI·tat pina in jurul anului

1 950--

1955 sint :

- obielele din pinza sau din l ina alba, avind forma patrata sau
dreptunghiulara (dimens. 40 X 40 cm sau 40 X 50 cm). Obielele se înfa�u
rau pe picior cu nojite din par de capra sau din piele taiatii in fî1;iii
subtiri ;
- eiorapii din lina, cu lucrii turâ simplii sau ornamentati cu aj ur,
de culoare alba sau laie.
In ul tima pel'Ïoadâ ca incâltaminte se poarhi. : vara sandale, pantofi,
ghete ; iarna bocanci sau cisme moi, de culoare neagra.
Ca piese specifiee costumului de mire, sint : pâliiria de postav,
impodobitâ cu flori, cama1;ia din pinza de bumbac lucr.lia cu ,,pui" di n
arnici sau matase vegetala crem sau al ba Cama�a mirelui era lucratâ
de câtre mireasa inainte de nuntâ. Se mai imbrâca, la moarte
Ca element distinctiv pentru mire trebuie sâ mentionez butistn
inflorata" in patru colturi .
Mireasa poartii coronitâ din flori a l be, arti ficiale
In general pm'tul popular din Dumitre�ti, are elemente comune
celorlalte zone ale judetului, dar �i caracteristici ce-l definesc drept un
costum propriu, individualizat prin elementele esentiale.
Decoratii le policrome, predominanta ro�ului �i a neg r ului, croiala
,stricâtoarei" la femei, aparitia ,fîstarilor" la barbati, toate aceste ete
mente il individualizeazà 1;ii-i da un faz·mec deosebit.
Alaturi de sobrietatea costumului din comuna Birse1;iti, costumul
din comuna Dumitre1;iti invesele1;ite ochiul prin cromatica in care predo
mimi nuantele de r01;iU, in toate tonurile 1;ii dispune la optimism 1;ii bucurie
pe cei ce l privesc
.

.

,

.

-

.

"'

*

*

A trei a comunâ cercetatâ i n vara anului 1 979, a fost Corbita cu
satele Lârgâ1;ieni, Râdâcine�ti, Buda, Izvoarele, Cm·bita, $erbâne1;iti 1;ii
Tutu, amplasate pe 1;iOseaua nationalâ Foc!?ani-Adjud-Tecuci.
Aceste localitati sint situate intr-o zona extrem de pitoreasca. In
depârtare se vâd pâduri intinse ce te duc cu gindul la istoria stravech e
a acestor meleaguri.
Pentru cercetarea sau mai bi ne zis reconstituirea costumului popu
lar din comuna, mi-a trebuit multâ stâruintâ, întrucît nici cei mai bâtrini
locuitori nu-l �tiau prea bine. Cîteva piese di s parate completate cu
aducerile aminte ale i nformatorilor, m-au fâcut sâ ajung la anumi te
concluzii !;ii mi-am fâcut o imagine asupra acestuia a�a cum arâta in
anul 1 900 �i de atuncl i ncoace. S-ar putea sa fi existat 1;ii alte tipuri
sau variante, dar in situatia actualâ nu se cunoa�te mai mult.
Pieptânatura �i acoperamintul capului diferea dupa virsta. Fetitele
um.b � u cu pâ ru l retezat, descoperite in timpul verii, iar pe vreme
friguroasâ se legau la cap cu basmale din bumbac sau lina.
,
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Fetele î�i împleteau pârul în cozi, va:·a umblînd cu .capul descope
rit, iar pe vreme friguroasa, în zile de luc-ru se legau cu basmale cli n
bumbac sau l în a , iar sarbâtoarea cu �tergare clin bumbac sau bm·angic,
ornamentate in ambele capete cu a l esâturi, in motive geometrice.
Nevestele �i f em ei l e batrî ne umblau cu parul î mpletit în coade �i
strî n s l a · sp a te î n coc. La l ucru se legau la cap cu basmale negre, i ar
siirbiitoarea cu �tergare clin bumbac, omamentate pe . î ntreg cîmpul.
Pe mij loc a l esa tu r il e erau î n romburi mari zim�ate, iar î n ambele capete
a l e �ter.garului a l es a t ur i în romburi m i ci , real i zate cli n arnici de c u l oar e
crem. Se mai pUltau �i �tergarele cli n l i n a sau bo ra n gic , de culoare
crem sau alba.
Fetitel e !j i fetele, sârbatoarea, î�i prindeau î n par flori hnturale
� i p i e pti ni.
Costumul de femeie, în zilele de lucru, n u era ornamentat. ln zilele
de sarbatoare costumul de femeie era împodobi t . Fetele �i n e v estel e
purtau cama �i d i n bumbac, numai femeile batrîne m a i purtau dimü�i
d i n cînepa, dar acestea mai m ul t în zilele de lucru.
Croiul cami'ü;; i lor era urmatorul :
1 . In zilele de lucru feme i le pu rt a u dima�a cu 'p l a tcâ in p ar tea
superioara, atît în f ata cît �i în s p a te. .
2. In zilele de sarbatoare, caina�a era cu stanul �i mînecile unite
�i în cretite la gît. Cama�a era lunga, cu poalele prinse �i orriamentate
p e m argi n e .
Gura dima�ii era î n fata, rar într-o parte, la gît î n l o c de gulei·
avea bentita frumos ornamentata, i a r mîneca era strînsa jos tot i n
bentita ornarnentata.
:J. Tot in zi l ele de sarbatoare mai purtau �i câma�a ,cu alti ta" .
Elernentele decorative l a câma�i l e d e sârbatoare e1·au dispuse pe
piept, spate, mîneci, la bentita de la gît �i mîneca .
Culori l e predominante la fet ite erau rozul �i r o � u , pe cînd la f ete
�i ne ve ste portocaliu, bleu, negru �i ro�u.
Cusatura era executatâ d i n a rni c i cu l ucrâ t u ra umplutâ, u n adaos
d e frumusete �i elegantâ dîhdu-1 fluturii râspînditi pe întreaga câma�â.

Culorile ce predorninau la dimà�il e bâtrînelor, erau negru �i porto
caliu. Cele mai ob i �n u i t e motive ernu cele cosmice 11i fitornorfe ( , st elu ta "
�i ,c re a nga " ) .

In ul t ima perioada motivel e se real izau �i prin ,alesâturi" d i n
tesâturâ. (Fig. 24, 2 5).
De la brîu in j os, femei l e pm·tau catrinta ca piesâ singul ara sa u
cantrinta cu 11ort in fatâ.

Atît catrinta cît �i �ortul se teseau din lînà neagrà, pen t ru zilele
de lucru, iar pentru zilele de sàrbàtoare �i i n special femeile înstàrite,
î�i confectionau aceste doua piese de îmbràcami nte d i n catifea cumpârata de la ora�. (Fig. 26).
·

Ornamentatia

d l n flutùri albi.
si'iturii .

era realizatà din motive ,fitomorfe" (,creanga" ) ,
Motivele erau râspindite pe întreaga suprafata a te.;.
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La dng<Hoare feme i l e pUitau bete înguste d i n l ina, policromâ, cu
motive geometrice.
Costumul de barbat d i n Corbita este alcâtuit din câma!jâ, itari � i
briu.
Copiii, flâcâ i i !? i barbatii pUI·tau câmâf?ile din pînzâ de b u mb a c sau
borangic, pe dnd bâtrî n ii din pînzâ de cînepa f?i bumbac.
Cümuf?a era croitâ l unga, dintr-una cu poalele, avînd lungimea de
cca. 93-94 cm. cu m îneci le largi !ji cu gulerul râsfrînt. Ornamentatia
e ra rù"pîndita pe guler, piept, mi neei !?i spate. Motivele erau mixte,
geometrice !;ii fitomorfe, real izate d i n arnici sau mâtase vegetalâ, reali
mte lï e prin cusaturà pl inù, fie prin cruci suu a l esâturâ.
Culorile predom i n a n te erau portocal i u !ji bl eu l u copii �?i fUicâi ;
negru, portoca l i u , c1·em, la bârbatii de toate vî1·stele.
l n partea de jos n e orpu l ui hârbatii pUI·tau itari albi din l i na suu
hu mba c .
·

La C'i ngùtoare barbaiii purtau hrîie ro�ii d i n lînâ, late de 20-30 cm.
De asemenea purtau curele late d i n piele, flirâ ornamente.
Chimi re l e din J î na cu flori cusute se poartâ mai recent. Barbatii
mai poarta pungi din piele, neornamentate.
Traista face purte din portul popular, fiind purtatâ atît de femei
ci t !?i de hârbati, in mînâ sau pe umâr, l a cîm p sau la tîrg. Ea este
tesutâ d i n l î nâ sau d i n bumbac pe fond alb cu dungi maro !ii i portocal i i ,
p e întreg eî m pu l ornamental.
$t ergme l e s < l ll. bRt i s tele erau purtate l a brîu sau î n mînâ !?Ï erau
l u crate cl i n pî n za cie bumbac avînd cusute flori d i n arn ici de culoare
portoca l i e , Yenie f?i maro. Uneori aveau cusute !ji mârgele colorate.
I n p r i v i n ia pi eselor de port popular lucrate d i n blanâ de m iel sau
din postav, ele corespund celorlalte localitâti ale judetului Vrancea.
La piesele d i n blana este o micâ d i ferenta î n ceea ce pri \'el?te orna
mentica !ji cromatica. Astfel pe î m bràcâmintea d i n blanâ, de sârbâtoare
se fol osesc brod eriile executate cu arnid, mlitase �?i lînâ, precu m �i npl i 
cat i i lc din piele.
La fetele mari predominau culori l e maro !ji portocaliu, ln flâcâi
.

l'Ulori l e negru !ii i ro!ju.
I n picioare, ca peste tot în trecut s-au purtat opincile îngurzite
la vîrf, din piete d e porc sau de vità cornutà. Opincile erau l egate de
pi eior cu noj ite d i n pàr de caprà sau din fî!jii subtiri de piele. Sub
opinei, peste ciorapii din l i na, s-au purtat obiele din pînzâ sau din lînâ
de culonre alba.
Ciorapii fara madel, simpli, de t:uloure gri suu neagrâ se pUI·tau in
z il el e de lucru, iur ciorapii din lînâ albà, ajurati, se purtati sârbâtoarea.
I n m m u nù s-au purtat !;ii opi nc i l e din cauduc.
, I nainte \Teme ghete !ji cisme purtau n umai oamcn i i cu stare " .
Acum s e poarta î n treuga gama d e încaltàm i nte de m·a!;i : sandale, pantofi,
bocanci , cisme.
·

I mbracâmintea

locui torilo,r

·

este m ult orâ�enizatâ,

lare purtîndu-se numai la s�rbàr:i..

costumele popu
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Costumele populare �1 m special cele de femei, fac o nota aparte
fatâ de celelalte zone ale j udetului.
In special catrinta sau catrinta cu �ort, sint piese singulare atît d i n
punct de vedere structural cî t �i morfologic. Predominarea culorilor
portocaliu �i negru, dau un aspect deosebit �i cu totul persona] costumu
lui din aceastà comunâ .
*

*

*

In concluzie, prin analiza fâcutâ pieselor de port popular din cele
trei comune ale judetului Vrancea : Bîrse�ti, Dumitre�ti �i Corbit.a, re
zul ia varietatea �i bogâtia ornamentalâ �i cromatica a portul ui popular.
Dacà exista diferentieri din punct d e vedere structural �i morfolo.,.
gic, exista f?Î elemente· comune ce fac ca portul popular din judetul
Vruncea sa · se integreze ariei lârgite a portul ui popular de traditie
geto-ducica, din tara noastrâ.
Càma�a î ncretitâ la gît, catrinta strînsà pe corp la femei, itarii fârâ
fatà sau încretiti pe picior la bârbati, opincile îngruzite la virf pe care
le purtau atît femeile cît �i bârbatii, îmbrâcâmintea din blanâ sau de
postav pentru Yremea friguroasâ, gluga ciobâneascâ, traista, iatâ o serie
d e elemente de port popular comune celor trei comune cercetate î n vara
anului 1 9 79.
0 notâ aparte o face comuna Bîrse�ti, unde i n afara câmà�ii cu
altità �i cea î n cretitâ l a gît, au mai existat douâ tipw·i �i anume : câ
ma�a cu ,chiru�cà" �i càma�a cu mineca ,învîrti tà " . Aceste douâ ti puri
ale càmâ�ii de femeie, nu le-am întilnit nici in comuna Dumitre�ti �i
nici în comuna Corbita.
Aceasta se datoref?te a�ezârii geografice a comunei Bîrse�ti, a con
ditiilor istorice �i economi co-socia l e care au fâcut sâ se pâstreze pîmi
de curînd forme arhaice de traire a popualtiei l oealnice. De asemenea,
contactul vrîncenilor cu românii transilvâneni, in special cu cei de la
Bretcu a fâcut ca aici sa aparà �i unele e lemente de port d i n acea parte
a târii . Circulatia populatiei din Transilvania de o parte �i de alta a Car
patilor este foarte veche !?Î corespunde necesitàtii de-a gàsi loc de pà�u
nat pentru oile lor. ln felul acesta, vrincenii au avut de ci�tigat prin
ucumularea d e noi valori materiale �i spirituale pe care le transmiteau
în special oierii bîrsani. Acest fenomen a avut un caracter de duratâ î n
timp � i a u rezultat i n f l uentâri importante î n special î n portul popular.
Astfel, câma�a cu m ineca ,învîrtitâ14 a existat in . ,'fara Vruncei" dar a
existat �i i n ,'fara Bîrsei �� . Apoi �tergarele ,de Bretcu", chimirele cu
tinte de cositor, cismele moi, î n cretite, tonte acestea au provenit î n
Vrancea d i n Transilvania.
Insà prin asimilarea acestor elemente in p01·tul vrîncean ele �i-au
pierdut din valoare �i s-au integrat formelor locale în a�a mod încît
portul popular vrîncean s-a pâstrat cu o individualitate proprie.
Spiritul c:reator, dorinta de inoire, de asimilare a ceea -ce este util
�i frumos, s-a manifestat peste tot in judetul nostru, in tonte ramurile
urtei populare, dar in special in por-tul stràmo!iesc. Piesele de port popu·
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Jar indiferent dacâ provin dintt·-un colt sau altul al judetului, denota
dorinta creatorului popular de-a adâuga pieselor cu rol utilitar un plus
de valoare prin executarea om.amenticii cu mâiestrie !ii gust, piese cu
o realâ valoare artisticâ.

In alcâtuirea acestor piese de port popular se poate observa o sim
plitate ti picâ poporului nostru, çu o nota realâ de elegantà.
De asemenea va r ie ta t ea croiului, în special 'la piesele de îmbràcâ
minte a fe m eilor, denota dorinta aœstora dintotdeauna de-a da perso
nalitate obiectului pe care-l poartà sau îl folose!ite. De aici decurge !ii
spiritul creator, novator al acestora.
Costumele popu l are din comunele Birse!iti, Dumitl-e!iti !ii Corbit;a, de
nota ocupati i l e l ocuitorilor, precum �i starea socialâ �i economicà a
aces t ora .
Costumele populare din Birse!iti sint caracteristice locuitorilor de
la munte, care au avut din totdeauna la îndemina ca materie prima
, l îna" �i p iei l e de animale " , târanii VIinceni ocupîndu-se cu cre�terea
oilor !;ii a vitelor, pe coastele muntilor. De aœea majoritatea pieselor de
îmbrâcâminte, atit la femei cît �i la bârbati sint confectionate din aceste
douâ materii prime.
,

Costumele din Dumitre!jti sint carracteristice locuitorilor de la deal,
folosind !;ii ei din abundentâ lina !ii pieile de animale. Insâ aici se observa
o influentâ mai mare a elementelor de port aduse de la ora!i de tàrâ
nlmea mai înstâritâ l?i care ICU incetul, in timp, au fast preluate de
î ntreaga populatie a satelor.
Costumele po pulare din Corbita sînt caracteristice locuitorilor de
la !ies, care au folosit in trecut foarte mult firele de cînepâ, i n !ji hum
bac. Apoi treptat, prin contactul direct cu ora11ul, Corbita fiind a!iezatâ
între oca!iele Adjud !ii Tecuci, costumele populare au disparut, fiind
inlocuite cu îmbrâcâmintea orâ!jeneascâ. Pentru acest motiv mi-a fast
greu sa-1 recunstitui, în comunâ nemaigâsindu-se decît doua costume
dupa care am putut sâ-mi completez datele necesare cercetârii.
Costumele populare de astâzi sint supuse inoirilor. Chiar la Birse!iti,
tmde am gâsit o mare varietate de piese de îmbrâcâminte, lucrate in
stil traditional, au apârut forme noi influent;ate de ora!i, in special prin
materia prima care este mai u�or s-o procuri de la magazin, decit s-o
prelucrezi singur.
Astfel la noile costume populare apare ca materie prima melana
ca re inlocuie!ite lina naturalâ ; lamé-ul care inlocuie�te fkul metalic,
râsucit, neylonul din care se lucreazâ câmâ11ile de femei.
Chiar ornamentica diferâ. Camâ!jile de femei sint ornamentate cu
motive florale, in special , trandafiru", alesâtura de pe catrinte este
realizatâ din lamé.
Viitorul va face ca gustul l?i bunul simt al oarnenilor sa inlocuiasca
ceea ce este strident în arta popularâ in general 'li in special in portul
popular. Pentru câ exista un echillbru in flrea omului, care il face sa
discearna ce este fntmos, ce este armonios !ii de bun gust.
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Este lâudabilâ initiativa luatâ în ultima neme, de-a revi taliza cos
tumele populare prin echipele . 'cie dansatori àe la c ·à tnlnele culturale
care poartii cu mîndrie pe scenèle românel?ti, co;.;Lum ele autentice, inspirate d i n cele mai caracteristice elemente ale portului popular tra ditional
.

UNIT€ ET DIVERSITlt DU COSTUME POPULAIRE DE BlRSE$TI, DUMITRE$TI
ET CORBITA (DISTRICT DE VRANCEA)

Rl:SUMI!:
Les recherches effectuées en 1979 pour étudier les costumes populaires des
localités Bîrsel;>ti, Dumitresti et Cm·bita, du district Vrancea, ont mis en évidence
leurs éléments communs, mais il s'agit en meme temps des éléments qui les
différencent.
L'auteur montre que les costumés des femmes et des homme!'; de la communE'
Bîrsesti sont caracteristiques aux paysans montagnards, ceux de la commune
Dumitrel;iti aux paysans de la zone colinaire et ceux de la commune C01·bita
aux paysans de la zone de plaine.
Les costumes populaires de ces 'villages sont disparus de l'usage quotidien
et ils sont mis seulement les jours de fête.
·

·
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Fig.
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cnlri n \. ü
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Co lum

. . vrislc''

1.

Camn�il cu .,Chi r u �câ'' l3irse�ti

balri ne�c.

!ii
, c h i r u �ca".

cama!îà

cu
cu

Fig. 3
cu.

- Coslum batrînesc : cama$u
,altitii:', catri n\.ii s i mpla de cu
Joare neagrà.

390

Fig. 4
Costum de femeie tinâra,
de sârbâtoare : cama!?ii cu ,altitâ"
-

ornamentatâ bogat, catrinta neagrâ
cu motive alese, d i n fir metalic

riisucit, bete din lînii policroma.

Fig. 6
C atri nt â din lina neagrâ,
ornamentatâ cu alesaturâ din fir �i
linicâ.

Fig. 5

- Costum
de femeie, de s âr
batoarc :
cama!}::! cu mincca d i n
gît ; catrintâ cl i n lina neagrâ, orna
mentatâ cu motive gcometricc �i
florale, alese, cu fir �i lînicâ, bete
cu ornamentatia rcalizatâ în vriste
pe lungul tesatu rii .

Fig. 7 - Catrintà dln lînâ neagrâ,
ornamen tate cu alesaturâ d i n fir �i
lîn i câ.
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Fig. 8 - Catrinta din lina neagra,
ornamentata cu alesaturi din ma
tase vegctala, de culoare alba (cli n
noile creatii).
·

Fig. 1 0

Catrin�a d i n lina neagrâ ,
ornamentatâ Clt vrîste îngustc de
cu.loare verde �i gal benâ .

Fig. 9

Catrinta din lîna neagra,
ornamentata cu alesaturi din ma
tase vegetalâ, de culoare alba (di n
noi le creatii) .

Fig. 1 1

Catrinta din lîna neagra,
ornamentata cu virste ce alterneaza
motivele alese reali zate d i n fir alb.
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Fig. 12

Catrinta din lîna neagra,
ornamentata cu vrîste ce alterneaza
motivele alese realizate d i n fir alb.

Fig. 13 - Catrinta din Jîna neagra,
ornamentata cu vîrste ce altemeazà
motivelc alese realiz..tte d i n lir alb.

Ftg. 14 - Costum de barbat, c.o m
pus d i n càma!ii'i. lucratâ, cu · n1otive
geometrice �i florale din fir a l b ,
it,ari din lînà alba, brîu i a t d i n

Fig. 1 5

l înâ

-

policromà,

ornamerità\ia

vrîsie.

în

-

Iiari . din

alba.

l ina d e culoarc
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Fig. 20 A - Costu m de fcmcic, di n
comunn D u m i i rt'�ti . Cama�a cu mî
ncca cli n gît � i jos cu Y O l a n , .,st ri
câtoarea" lnrgâ, clin l îna d e c u l oart·
ro�ic, ornamenta� i a cl i n Y rî s t c i n
guste �i l atc, alcsâturi geonwtrice
policromc.

Fig. 22 - ,Stri câtoare" cl i n lînà
neagrâ,
in
fa\â
orn amentatà
cu
vrîstc îngustc
�i
l aie,
policromc
(predom i n a ro�ul).

Fig. 21 - Cost u m de femeie, d i n
comu n a
D u m i tre�ti ;
Câma�a
cu
mînccn
cu
a l \ i tâ,
jos c u volan.
,Stri câtmu·ea" st r i m ta, clin lina de
ncagrâ.
o rn a me n tatà
cu
culoarc
vrîs tc latc �i îngustc, de culoare
ro!} i c , a l ba �i verde.

Fig. 23 - , .StridHoarc" cl i n l i n a
ncagrâ, ornamctatâ c u a lesiîturi c u
motive gcometrice �i Il01·a!e s t i l i zate, cl i n lînicà, fir �i flutufi.
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Fig. 20 C

Fig. 20 B - Costum clc fcmeic bà
trinii, cu fcs �i m a r a m Ct p� (;<�P D u m i tl'l'�l i .

F i q. 20 C

-

Vcstii, D u m i lrc!?li .

Cos lum de barbat
D u m i lrc� li.

-

-
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Fio. 2.J
- l ' n · t " d i n 1 < � \ .-1 · 1 c.:ama�i i
de Ù''lll' · d i 11 <:• • 11 . 1 : 11 1 C '< �rlli \a, sa
t u l h.vu.1 · · · · · . l • l ' ll . l i ' n · q : a re•di
zata d i n l l l i J l l \'c ' ; , I L'�c

Fiq. 23 - Pal"lca cl i n spalc• a C d l llÙ
!:i i i de ll' n ll' i c din cumuna Cur bi�a,
� a t u l lZ\'U<II'L' i e .

F i g . 26 - � o r \ . Jucrnt d i n slofâ cl i n
l i n à neag1·a, urmnncn l<tl c u motive
f lor;dc cl i n il u turi a l l.Ji - (cus t u m
a c t u a l pcntru serl.Ja r i ) CurbJia.
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'

1

\

.,
'

Fig. 27

Veslù dL'. c · u l n , t r ' 11 · . t ., dt ,
cu mnt i \·e florale, cl i n
Jr; mj u J i P • · J l l < l lï(Î i l i
(Cnr!J i \ ·1)·.
-

ornnment ;t!{t
fluttwi si

Fig. 29

Coslum de fem c i c aclual,
folosit l a serbflri.

-

Fig. 28 - l\Iara m 5 di n bor;.mgic de
r u l o :-t r·,• crem . ornamcn:at5 c u <tlc
sftturi geometrice !}i flornle (comunn
COt·b i t a, sat Tz\'oarele).
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Fig . .10

Fig.

miel,
tatia

Suman, d i n postm·
cu i'">arc n cagt·ii.

-

de

32 - Pieptar din bl ana de
încheiat pe umar. Orn<:�mcn
,pom u l
vietii"
pe
întreg
piep t u l .

Fig.

31

\'esta. cl i n poslav
c u l oarc• n c ; t g dt .

de

Fig. 33 - Bonda de sârbâtoare,
descheiata in fa�â. Ornamenta�ia cu
motive
geometrice �i florale,
din
J î n i ca pol icromü.
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Fig. 34

Fig.

-

36

Cojoc, d i n blanâ de miel,
de sât·bâloarc.

Desagi, d i n
cînepâ.

stofâ

de

Fig. 35

-

Cojoc Jung, de l ucru, d i n
b l anâ cl0 oa i c.

Fig. 37
Traistâ, ornamentatâ cu
vrîste înguste de culoare verde �i
gal ben a.
-
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Fig. 38

-

P u ng.:i cl i n p i ele, pen t r u
b ; m 1 i �i l u l u n u l .

Fig. 3 9

clin piele, pentru
l mn i i !;ii t u t u n u l .

F·ig. 4 1

p ;"l q 1 · : 1 t

Fig. 4 0

-

P u nga

p?lstr:l\

-

P u l l ga c l i n p i c l e, p c n t r u
ba n i i �i t l l l l l ll l l l .

pt1 s t r : 1 l

-

Pungà

d i n piele, pentru

pfts t r a t b�nii � i t u t u n u l .

CONTRWUTD LA STUDIUL 'fFSATURILOR POPULARE
DIN VRANCEA
EMILIA PAVEL

Cercetârile etnografice efectuate in Vrancea, cu prilejul colaborârii
noastre la A.E.R., ne-au dat posibilitatea sâ studiem tesâturile din satele :
Cimpuri, Stràoane, Bolote!'iti, Vâleni-Rugine!iti, Tâtàranu, Bordeasca Ve
che !ii Suraia, sate situate in zona de podi!i a Vrancei cu bogate traditii
in arta tesutului.
.

'fesàturile populare d.in Vran.cea constituie una din temele pr\ori
tare, ce ne revin din planul unie de cercetare, al muzeelor de etnografie
�i arta populara.
Studiul tesâturilor s-a fâcut pe materiale autentice, existente încii
satele din aceasta zona (scoarte, lâghi èere, pâretare, toale, adâma!iti,
velin te, cergi, !'iervete, !'itergare) care se . mai pâstreazâ in interioarele
actuale sau in zestrea din camera curatà.

în

In cercetârile noastre a m insistat mai mult pe tesâtlU'i.le decorative.
'fesâturile traditJ.onale s-au studiat paralel cu creatiile noi care evolueazâ
pe linia traditiei �i ca,re, în cadrul Festivalului national ,Cîntarea Româ
niei", au fost puse in valoa.re în expozitiile de artâ popularâ, organizate
la sate, în centrele de comunâ ca �i in or�ele centre de j udet.

Ceea ce ne-a impresionat hi mod deosebit este ornamentica tes.atu
rilor populare din Moldova meridionalâ in care este inclu<>â !ii Vrancea.
Ornamentica subliniazli origihalitatea pieselor �i forta creatoare a tesâ�
toarelor.
Din punct de vedere morfologic, ornamentica tesàturilor d i n Vran
cea exœleazâ printr-o variatâ �� bogatâ gamâ de motive geometrice !ii
negeometrice, liber desenate, iar din punct de vedere semantic, prin va
loroase creatii fitomorfe, zoomorfe, astrale �i antropomorfe. Unitatea
in varietate, alternants, ritmicitatea �i repetitia, dezvoltate in cuprinsul
compozitJ.ilor ornamentale, confirmâ originalitatea stilului tesàturilor
vrlncene.
Artista noastra populara, rri esagerâ a gîndurilor �î idealurilor colecti
· ·

vitâtii, a celor

cé

sîntem de mii de ani aici, in spatiul carpato-danubian-
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pontic, a �tiut sâ îmbine culorile, sâ stilizeze motivele, sâ ne redea în
ornamente, in semne �i simboluri, idei �i mesaje ale unei gindiri magice
milenare. Al. Dima în l ucrarea sa : ,Arta popularâ �i relatiile ei" spune :
,De�i uneori în decadenta, simbolismul artei populare ramine totu�i un
caracter de seama al ei, pentru faptul, mai ales, di oglinde!?te o menta
litate arhaicâ14
Ceva mai departe acela!?i autor adaugâ : ,Dacâ ne i n
trebâm acum, care este cazul artei populare, e evident ca· simbolurile
ci sint preluate numai din tezaurul cu valori circulatorii în popor, clin
tr-un stravechi fond mitic" •.
Echilibrul !?i mâsura cu care sint realizate motivele este una clin
trâsaturile esentiale ale ornamenticii tesaturilor cli n Vrancea, dindu-le
o nota originalâ. Referitor la scoarte, Lucian Blaga conchide : ,Cit echi
l ibru �i cita mâsurâ in întrebui ntarea elementelor decorative �i a eimpu
rilor. . . ". ,Ornamentica, spune mai departe Blaga, prin nascocirile ei
l imare, prin ritmica !?i prin culorile utilizate, trebuie pri vita ca expresie
directa, ca spovedanie !?i comunicare a unui duh... Ornamentica fiind
depozitara unor taine colective, din avîntul sau clin fragezimea unei
linii, clin preferinta arât..'ltâ dreptei sau arcului, clin a:ccentul pus pe
masa compactâ sau pe motivul ra<refiat, clin sublinierea figuratiei natu
rale sau a geometistului abstract, se poate, cu ajutorul intuitiei, a puterii
analitice necesare �i a empatiei, reconstitui oarecum ,grafologic" duhul
unei populatii" 2. Tancred Bânâteanu, vorbind de ornamenticâ, sustine :
,Ornamentica populara exprima o mare bogâtie de sentimente !?i un
deosebit gust artistic al poporului român, decurgind din insâ!?i legatura
nemijlocitâ, care exista intre arta �i viatâ" :J.
In i nteriorul traditional, tesaturile decorative !?i zestrea erau punctul
de atractie. 'fesâturile evolueazâ in functie de locuinta, clasificîndu-se
clin acest punct de vedere in tesâturi decorative, folosite in camera curata
�i tesaturi de utilitate, in camera de locuit.
Fetele aveau grija sâ-!?i pregàteascâ zestrea d i n vreme. Clacile de
tors cînepâ, lînâ erau frecvente i n anotimpuri râcoroase, cind n-aveau
de l ucru la cimp. ,Dacà a veam de tors ci nepâ s.au lînâ nu cont..'l , anun
tam prin sat femeile care voiam eu �i ca re voiau sa vie, mai rude, mai
prieteni, de tors sâ fi avut" . Claca tinea pînâ la 12 noaptea. Dupa ce
se saturau de tors, le cintau cu fluiet·ul !?i jucau ; veneau fete �i flâ:cài :
,Am apucat �i eu clâci de aste a " , spune informatoarea 4• ,Mincam flori
din boabe de porumb, scoverg i , un fel de gogo!?i �i beam vin. Lampa de gaz
de 5-8 focuri lumina casa". Dupa ce termjnau de tors, se pregâteau
pentru tesut, industria casnicâ textilâ fiind una din cele mai dezvoltate
in zona. Importante tesâtw-i se pregàtenu d i n vre�ne, cu mult timp îna
inte de câsâtorie de câtre fete.
•••

t Bucure�ti. 1971, p. 42.
2 Trilogia culturii, cap. ,Duh {li ornamenttcd", Bucure�ti, 1966, p. 214.

a Tancred Bânateanu �i
M. Foc!ia, Ornamentul în arta popular4 (album),
Bucure!Sti, 1963.
' Inf. Elena Pavel Pana, 78 anl, TAtâranu, Bordeasca Veche-Vrancea.
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Tesaturile populare din Vrancea

Lada \de ,zestre se punea la capàtul patului. In ladà se pàstrau
, trîmbe" de pînzà, de bumbac �i de tort, de dte 100 m. ,A� se tesea
atunci", ne spune informatoarea 5• I n afarà de pinzâ, in ladâ se pàstrau
hainele, câmâ�i, �tergare, dirmele �i toate mâ,r unp�urile.
Pe ladâ se puneau �oale, a11ternutW'i, velinte in 4 He, 2 cergi , 2-3
pâretare, 4-5 leghicere, scoart;a mare, douâ plâpumi cu fata �i dosul
de lina, 6-8 perne, pline cu fulgi de pene, �ale de saci in 2 �i 4 ite,
tol de cînepii din 3 lati, fâcut din cite 40 de coti de tesàturâ. ,Fata pinà
n-avea zece saci �i �1 de cinepâ din 40 de coti nu se marita", afirmâ
informatorii din Suraia 6• Dupa tesâturile din zestre se aprecia starea
socialà a fetei �i mai ales œlitâtile ei de harnicâ �i bunâ gospodinâ.
Tesàturile decorative se mo�teneau uneori din generatie in generatie,
ele fiind folosite in interiorul traditional ca decor pe lada de zestre sau
pe pereti.
ln legàtura cu tesâturile de i nterim·, Georgeta Stoica sustine : ,Din
tre toate categoriile de obiecte care constituie interiorul locuintei târâ
ne!iti, textilele îndeplinesc rolul decorativ cel mai important. Indiferent
de materialul din care sint confectionate lînâ sau bumbac, cînepâ, i n
suu bm·angic, prin modul in care s e a�eazâ pe mobile, pe perete, pe
culme, la gdndâ, prin compozitia ornamentalâ �i prin cromaticâ, tesâ
turile definesc stilul decorativ al interiorului dintr-o anumitâ zona" 7.
Leghicerele 8, tesâturi atestate documentar in secolul al XV-lea,
se teseau din linâ in culori naturale alb cu negru sau din lînà vopsitâ
vegetal. Se teseau in douâ ite, cu doua fete, cu vriste late �i ing.uste
adicâ ,vargâ dupa varga" . Culorile folosite erau ro�u, negru, alb, porto
caliu, albastru, verde. In evolutia decorului pe leghicerele cu vârgi apare
decorul ridicat cu speteaza, numit ghioci. Acest tip de leghicec este
unul din cele mai cunoscute in zona cercetatâ. Motivul de alesàtlll'à
care apare pe leghiœrele cu vârgi marcheazâ o nouâ etapâ in evolutia
acestor tesi\tlll'i . Se alegeau suveicute intre vâ-rgi 9, I n unele sate cerce
tate, ca de exemplu in Vâleni-Rugine�ti, leghicerul cu vârgi se mai
numea �i ,toalâ".
Marcela Foc�a, vorbind de ornamentlcâ, sustine : ,cu toate cà invâr
garea �i compune.rea in rinduri sint sisteme ornamentale universale,
fiind impuse de insâ�i tehnica tesutului, prin vechimea �i importanta
artisticâ pe care o are J.a noi, mai ales in mediul rural, ele pot fi
considerate ca 'l'eprezentind fondul autohton" to.
Leghicerul se fâcea Jung de 3-4 m �i lat de 80-90 cm. Cuvîntul
leghicer deriva probabil din cuvîntul laghitli, mobila din interiorul tra
ditional pe care se folosea.
5

Inf. .!;ltefanla NAnl�teanu 63 ani, TAtAranu-Bordeasca Veche-Vrancea.

6 Inf. Hanganu I. Vasile, 74 ani �� Tasia V. Hanganu, 74 ani, Suraia-Vrancea.

7 Organizarea interiorului locutntet f4r4nefti romane1ti, tezà de doctorat, re-

zumat, Bucure�ti, 1969, p. 21.
8 Marcela Fo�a, Scoarte romane1ti, Bucure!jlti, 1970, p. 12.
9 Inf. Bostan Tasica, 66 ani, VAleni-Rugine!jlti-Vrancea.
1o Scoarte rom4neftt, Bucure!Jtl, 1970, p. 259.
.
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Leghicerul se tesea l?i cu urzeala de cinepâ, sau se tesea numai din
cinepâ cu vârgi sau l?ituri, cînepa fi.ind vopsitâ vegetal sau, mai nou,
chimie. Se bâtea la tesut cu pieptenele de lemn sau fier.
Piiretarul este un leghicer ce se folosea pe .pereti, fiind tesut din
lînâ în doua ite cu alesàturâ de mînâ legatâ cu firele întrepâtrunse, cu
douâ fete ,în pâpul?i" . Pâretarul se tesea �i cu urzeala râsucitâ din douâ
fire (alâturea�• unul de lînâ, unul de cînepâ. In spatâ in doi dinti se
dàdea un fir l?i unu dinte se �âsa liber. Se tegeau late de 75 cm l?i lungi
de cite 1 2 rn ,cît fata câl?ii". Cînd se termina de tes ut, îl scoteau afarà
l?i î l puneau pe perete in ,fata cà�ii" ca sà-1 vadâ lumea, o singurâ zi
,Al?a era obiceiul in Coza-Tulnici. Pâretarul se mai scotea afarâ pe pere
tele din fata câ�ii l?i la anwnite ocazii, nunti sau la Pal?ti. In easâ . pâre
tarul se al?eza pe trei pereti, fiind lung de 1 2 rn 11•
Paretarul se ornamenta cu motive in oai, in roate, în roota cea mare
l?Î roata micà, în cîrlige, in pomi �i brazi, romburi �i brazi, curpen cu
trandafir, în paianjen, scârituri, roata faràmatâ. sitori in sitori. Se falo
seau culori de linà vopsite vegetal la tesâturile vechi !?i chimice la cele
mai noi, predominind ro!iul, negru, alb, portocali u, verde, albastru 12.
Pâretarul se fâcea !iÏ cu o singurâ fatâ, tesut in trei i te . în boghi
(romburi) cu motive nevedite în culori : verde, ro�u. alb, albastl'u. Cu
urzeala neagrâ de Hnâ. Pâ.J.-etarul cu motive în oostande se fâcea tot cu
motive nevedite în trei ite cu o singurâ fatâ 1�.
Pâretarele în interiorul locuintei se puneau pe perete, lîngâ grindâ
(Coza, Tulnici). Sub el se fixau liervete de bumbac in fontâ, fluture l?Ï
sub acestea iar pâretar. Intre pâretare pe perete, se puneau un rind de
l?ervete în fluture, fontèi.
Scoarta este o tesâturâ mai latâ care se al?eza in interior pe peretele
unde nu era geam. Se fâceau scoarte !ii din doua pâretare cusute la
mijloc, scoarta de lînâ aleasâ pe rost, în !iirimboi (zimti) din douà buct.ti
cusute la mijloc. , . A fast pâretar, am cusut-o la mijloc �i am fâcut-o
scoarta, ne spune informatoarea din Cîmpuri, Vnmcea 11.. In Coza, Tul
nici, de asemeni, scoartele se fàceau din douâ bucati cusute la mijloc,
eu ornamente din alesâturi de mimi, cu firele intrepâtrunse, motive
roate, cu margine ta.
Scoartele alese aveau douâ fete. Ca ornamente specifiee pe scoarte
este motivul national în ,.table" , tJ·andafiri, câprioare. Se alegeau cu
toate culorile. (Tâtâranu-Bordeasca Veche).
Motivul v-egetal pomul vietii, denumit local creangâ, ,realizat în
culori vegetale pe cimpul rol?U, are ghinarul (chenm�ul) pè margine pe
fond negru cu motive geometrice, romburele, floricele. Una din scoarte
este un important document artistic !?i etnografi è cu o vechime de
peste lOO ani !iÏ care provine din familia lui Mo� Ion Roatâ clin satul
u
12
13
tt,

15

Inf.
Inf.
Inf.
Inf.
Inf.

Bulu$ I. Ioana; zis Irlna, 70 ani, Coza Tulnicl-Vrancea.
Nedelcu Ancuia, 80 ani, Coza Tulnici-Vrancea.
Stanca N. Ciutli, 84 ani, Coza Tulnlci-Vrancea.
Ioana Croitoru, 81 ani, Cimpuri-Vrancea.
Nedelcu Ancuia, 80 ani, Coza Tulnicl-Vr.ancea.

405

Tesdturile populare din Vrancea

Gura Vâii-Cîmpuri 16• Culorile folosite la scoartâ sint ro�ul vi�iniu l a
cimp iar pomul este 1-ealizat în nuante de verde deschis, verde inchis,
cafeniu deschis, cafeniu inchis, galben, albastru, negru, alb.
Pomu1 vietii este unul din cele mai cunoscute motive pe œre-1
putem urmâri in multe variante pe scoarte. In arta popularâ, pomul
est� simbolul vietii �i al mortii. Pornul de multe ori este însotit de
brad. Romulus Vulcânescu i n luorarea sa Coloana Cerului 17 a aratat
ca : ,bradul este considerat de popoarele din sud-estul Europei ca arbo
rele vietii" ... iar la traci ,bradul este prezent in toate manifestârile
rituale �i ceremoniale ce tin de adorarea astrelor, de cidul vietii, na!5tere, nuntâ �i moarte !ji de ciclul calendaristic, zile de muncâ �i zile de
sârbatori, solstitiale 11i echinoctiale" . De asemenea, acela�i au tor sustine
ca la daco-romani a existat un cult al mârului. Autorul da exemple
c-oncludente in aceastâ privintâ din colindele culese de Sabin V. Dragoi :
.,Din mijloc de mese 1 M â ru i mârgâritu 1 Mîndru-i de-nflorit 1 Florile-s
de argint 1 1 Merele-s de aur"/.
Scoarta avea circa 1 ,50 rn lâiime f?Î 3-4 rn lungime. Scoarta de
pus pe cai, dnd vorniceii m ergeau la nuntâ la luat mireasa, era de
dimensiuni ma1 mici. Se ornamenta cu alesaturi de mînâ, cu motive
l'Oate, ·cu ghinari cu $irimboi.
Adamà�tile adicâ macaturile traditionale se teseau în 3-4 l?i 5 ite.
A�a dupâ cum afirmâ i nformatoarea din Tâtârànu-Bordeasca Veche :
,Bunica mea, tesea pînza în 3 ite �i al?ternuturi in trei i te". ,Din bâtrîni
se faceau maœturi in 2-3-4-5 ite. Ca le-am apuoat �i eu. Apoi au
început a se tese in 5-7-8 ïte" 18.
Adamasca in douâ ife se tesea cu urzeala de bumbac �i batâtura
lînà cu motiv in ,pa�itur i " .
-

Adama�tile se tes � i in 4 ite, cu model nevedit. S e incheiau doua
b�cati �i se punea pe perete pe jos ,unde vrei", afirma i nformatoarea
din Strâoane Vrancea 1 0• Adamâ�tile in 2-4 �i 5 ite se fac cu urzeala
de bumbac batâtura lina, alesàtuJ,"ile se fac cu mina �i se ridicâ cu
speteaza.
Adâmâ�tile a ctuale se tes cu u rzeala de ata, seule de
tura lina.
·

5 lei �i bâta-

Adâmà�tile se numeau cuverturi in Coza-Tulnici, Vrancea. Cuver
m.acatul in 4 ite se nevedea cu model biscuite, suveica,
fonta �.

tura, adicâ

Cuvertura, adicâ macatul in 4 ite cu motiv roate �i table, se tesea
mult in Cîmpuri, Vrancea �i cu motiv table (romburi) !n TâtâranuHordeasca Veche.
·

16 lnf.
Maria Roatii, 74 ani, Gura Viiii-Cimpuri. Scoarta a fost tesutA de Maria
Matei din satul Gura Viiii, decedatii aèum 70 de ani, ln virstâ de 80 ani. Scoarta
se afla in colectïa M.E.I. inv. nr. 9925.
17 Bucure!?ti, 1972, p. 29-47.
18 Inf. Elena Pavel, Pana, 78 ani, Tiitaranu-Bordeasca Veche-Vrancea.
19 Inf. Cozma Chetra, 68 ani, Strâoane-Vrancea.
20 Inf. Oprea Ecaterina, 37 ani, Coza Tulnici-Vrancea.
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A!;lternuturi se teseau în patru ite în cooste din lina ro�ie �i neagra.
Se fâceau vrîste late cu lina ro�ie �i neagra iar la mijlocul fiecàrei
HÜ:;te late se teseau trei dungute cu lina alba. Acest motiv de tesaturâ
se numea ,varga ldupà vargà" 2 1 ,
A!;lternutul se tesea in patru ite �i cu motiv toiegele, cu vtiste late �i
inguste in culorile ro�u, negru, galben, albastru. Se teseau a�ternuturi
cu urzeala �i bâtâtura din cinepa sau numai ur.leala cinepa !;li batà
tura linâ.
Cergile se fâceau din 9-1 0 kg de lina toarsâ groasà cit degetul .
Se tese in doua ïte !;li apoi se duce la cuie, la drista. ,Stâ in apâ doua
!'aptâmini, o scoate, o usucâ �i de acolo o pune la perie la maracini o
neteze!;lte" 22. Cergile se faceau din lina surâ sau alba insa �i invrîstate
CU IO!;lU !;lÎ alb 23,
'foala în doua ïte cu urzeala de cînepa !;li bàtàtura lînà, tesuta în
dungi, vârgi facute cu ro�u, verde alb, roz se puneau pe perete. 'foalele
se fàœau �i numai din cînepâ pentt-u camera de locuit. Cinepa se vopsea
ca !;oi lina in acelea�i culorl.
Cuvertura in laptuci este o tesatura noua. Cuverturile în 20-30
laptuci se teseau în doua ite, iar laptucii se ridicau cu s peteaza. 'fesa
turile i n laptuci sint cele mai i nteresante tesâturi actuale. Se faceau in
douâ ite !;li 1 4 laptuci cu motiv table !;li �bac 2". Cuverturile se tes pinà
la 30-40 laptud ou diferite motive. Numàrul laptucilor sint in functie
de motivul ce dorim sâ-1 tesem, de la 12 pina la 80-90-100 laptuci .
F'iecare laptuc reprezinta un punct d i n ornamentul ce dorim sâ-1 facem.
Cuvertura i n laturi se face in doua ite cu urzeala din bumbat
galben Iii alb.
Ca sà iasa în evidents motivul, l i na pentru aceste cuverturi se
torcea groasâ sau se puneau doua fire alàturate. La tesut se dâdeau
citeva fke de bumbac �i Jina, pentru a face o margine �i apoi se faceau
laturile cu andreaua nr. 3 folositâ !;li la impletit flanele. Fiecare lat
constituia un punct din ornamentul ce dmim sâ-1 realizam pe cuver·
turâ. Dupa fiecare lat se dadeau doua tire de bumbac.
Pentru aceste cuverturi lina se vopsea in culori chimice, predomi
nind nuante de ro!Jlu, vi�?iniu, albastru deschis, verde nucâriu (mu�tar),
verde galbui, ro�u, negru 25.

Culorile folosite la tesut erau doua, urzeala galbenà iar batâtura
lina, ro�ie, vi�inie, albastra, verde. Ca �i cuverturile in lâptuci, cuver
turile în 1aturi ·sint tesâturi noi ce predomina in satele cercetate �i
care î mpodobesc in:terioarele moderne 16.
Zavezile sint tesâtuti cu o singura fat;'i, cu
negre iar lina vopsitâ albastru, nocâriu (mu�tar),
21

Inf.
Inf.
2J Inf.
210 Inf.
25 Inf.
26
Inf.
22

urzeala din papiote
verde, galben, mov.

1;)tefana Vanl!iteanu, 63 ani, Tàtâranu-Bordeasca Veche-Vrancea.
Latu Maria, 67 ani, Coza Tulnlci-Vrancea.
Pieu Floarea, 72 ani, Clmpuri-Vrancea.
Maria Bancea, 80 ani, Cimpuri-Vrancea.
Profira Chi rila, 76 ani, Strâoane-Vrancea.
Mengher Anasia, 85 ani, satu! Colacu-Valea Sârii-Vrancea.
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Sc �es e a u mult în Soveja �i in satele vecine. In satul Gura Vâii-Cimpuri,
·.-au gàsit ,zâvezi" cu o singurâ fa�, tesute de Aurica lui Sfîrnog d i n
Soveja 27. Se fâceau l a te de 1 ,4 0 rn � i lungi d e 3 m.
Cuverturile in l àptu c i :!8, in laturi ca �i zâvezile, sint tesâturi actuale
< ure se tes in Vrancea �i in toatâ Moldova.
0 a l ta categorie i mportantâ de tesiitlu; din pinzâ folosite ca decor
in interiorul traditional sint l';tergarele denumite �i prosoape în satele

cercetate.

$ervetele �e p un eau ,pe pa ri tari �i deasupra !';i intre pari tare" . Se
l ·��eau di n bumbac alb, m âtase, a �â muline sau bumbac col01·at, cu

nevedite la capete i n c inci ite �i vriste inguste pe toatâ suprafata.
$tergarele se teseau in douâ ite din bumbac iar la capete se fâceau
' riste ridicate cu speteaza cu atâ roi�e �i neagrâ. Se teseau �i cu roa te
clin nevediturâ (ozom·e), î n patru ite cu acelea�i vriste la oapete.
$tergarele se teseau �i in trei ite cusute cu pui in mu�te cu ro�u
'li n e g ru Se pun.leau pe perete in fontâ (fluture) la fere�ti in loc de
perd e le 29, la icoan.a sau oglindâ 30.

motive

.

$te1 g<u·e!e

negru,

de cui , cu vrîste ridicate cu speteaza cu arnici ro�ü �i
a�ez a u pe perete deasupra lâicerului . La o casa mare, se
pe pereti pinâ la 20 �tergare, în cupe 31 (pliuri) in Vâleni

se

puneau
J .: ugine�ti.
$tergarele

se ornamentau cu vriste simple, cu

vrîste

ridicate

cu

speteaza sau cu motive cusute cu arnici r�u �i negru. La cusâturile
mai noi , se folosea atâ in toate culorile. Se fâceau �zâtori de cusut �i

:
,Se adunau mai multe fete care coseau diferite flori sau
i mpleteau dantelâ cu iglita" 1 ,Bâietii cintau din fluier �i fete le lucrau" 1
r;e spune informatoarea 32,

i rnpletit

Prosoapele din

borangic,

invristate cu

bumbac

�i

arnici !I'o�u

�i

negru rid icat cu speteaza erau dintre cele mai frecvente in satul Strâ
oane. Prosoapele se ornamentau �i cu flori ridicate cu speteaza, frunza
de vie �i romburi . Prosopul de bm·angic in afarâ de vriste1 se orna
men�a �i cu ajur executat în pînzâ la tesut, cu motiv , pârunghi"
1porumbei) cu aripile desfâcute �i cu Hori, motiv national 3:l.
Ornamentele de cusâturi pe �tergare, erau execute in m�te cu arnici
rqu �i negru. Se coseau figurine feminine, fete, flori �i pâsari.
In trad iti a populara pasarea simbolizeazâ sufletul care dupâ moarte
t reee în lumea ve�nicâ, eternâ.
Gh. Pavelescu in lucrarea sa Pasèirea suflet, afirmâ : ,Credinta
cà sufletul omului, ia forma de . pasâre in momentul cînd ,sboara'' la
rer, sau in pri m ele zile d u pa m oorte, cînd colindâ locurile umblate in

27 Inf. Nita Florea, 60 ani, Gura Vaii, Cimpuri-Vrancea.
28 Inf. Rotila Marioara, 46 ani, tese cuverturi in lâptuci in Cimpuri-Vrancea.
29 Inf. Floarea Pieu, 72 ani, Cimpuri-Vrancea.
30 Inf. Elena Pavel Pana, 78 ani, Tataranu-Bordeasca Veche-Vrancea.
31Inf. Marghioala Câruceru, 76 ani, VAleni-Rugine�ti-Vrancea.
32 Inf. Marita Burdu�el, 82 a n i, Balote�ti-Vrancea.
33 Inf. Ion Paragina, 60 ani, Strâoane-Vrancea.
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viat;â, e foarte frecventâ in regiunea sud-esticâ a Ardealului cercetata:
de noi l?i se intîlnel?te 17i Ja alte popoare" 3i.
In ornamentica popula:ra vrinœanâ pasarea apare pe cusaturi sau
tesâturi in multe variante.
Fata de masâ se confecponeaza din pinzâ de bumbac l?i borangic,
cu vriste ridicate . cu . spe.teaza: Se fâcea din doi lati uniti la mijloc cu
dantelâ executatâ cu iglite. Vrlstele ridicate cu speteaza pe fetele de
masâ se fiiceau cu rol?u �i negru, pe tesâtura albâ.
':fesâturile actuale din pinzâ de bumbac l?i borangic se folosesc �i
in interioarele moderne, ele fiind folosite mai mult ca piese de cere
monial , la nunti, l?i înmormintâ.ri.
In succinta noastrâ prezentare, am insistat mai mult pe studiul
tef'.âturilor decorative 35 existente in Vranœa, tesâturi care se gâsesc
pe teren �i care de urgentâ trebuiesc aduse in muzeu.

REZUMAT
Çercetârile �tnografice efectuate in Vrancea, .cu prilejul colaboràrii noastre la
A.E.R., ne-au dat posibilitatea sà studiem tesàturile din satele : Cîmpuri, Stràoane,
Bolote�ti, Viileni-Rugine�ti, Tâtâranu-Bordeasca Veche �i Suraia, sate situate in
zona de podi� a Vrancei, cu bogate traditii in arta tesutului.
Studiul tesâturilor s-a facut pe materiale autentice, existente inca in satele
din aceasta zona, scoarte, leghicere, pàretare, toale, adimâ�ti, velinte, . cergi, �ervete,
�tergare, care .se mai pistreazâ in interioarele actuale sau in zestrea din Cai'Jiera
curatà.
.
tn cercetarile noastre am insistat mai mult pe tesiturile decorative: Tesatu
rlle traditionale, s-au studiat paralel cu creatiile noi, care ev(}lueazli pe llnla tradi
tlel �i care în cadrul festivalului national ,Cîntarea Românlel" au _fost puse în
valoare, in expozlpile de arta popularA. organizate cu acest prnej.
Dintre tesliturile actuale, men.tionlim cuverturile in laptuci, cuverturile in
laturi, zavezile �i �tergarele. Ceea ce ne-a impresionat ente bogA.tla de tealituri
existente inca in aceasti zonà, care se evidentiazà printr-o ornamentlcà intere
santà, care subliniaza originalitatea pieselor $i forta creatoare a teslitoarelor.
Tesliturile traditionale existente tncà pe teren, trebule de · urgentli ad use in
muzee, deoarece modernizarea �i sistematizarea ·satelor duce la dlsparitla interloru
lui �� a tesliturilor traditlonale.

GLOSAR
adamasca
tesaturA din lina sau lhià �� bumbac. denumit macat in alte zone.
a�ternuturi
tesaturi de linA in 4 ite, macaturi
cupà
pliu
cuverturi = macat
dirmea
broboadi
ghinar
chenar
i ngli ta = cro$et
=

=

=

=

=

� tn Anuarul Arhivei de folclor, vol. VI, Bucure�ti, 1942, p. 3.

35

Port tesiituri, cusaturi, Muzeul de istorie $i etnografie FOC$ani, judetul Vran
ces, 1969.
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Iaghita = Iavita
.
lâptuci
jumàtate de it, foi in alte zone
mu11te
crucite
nucâriu = mu�tar
scovergi = gogo�i
speteazà'
scînduricâ folosilâ la ridicat firele ci nd se fac vriste sau ornamente
pe tesâturi
!lirimboi
zimti
!litori
vriste
table = romburi
taiegele
vriste
trimbe = valuri de pinzà
toalâ
leghicer cu doua ite cu vârgi
vargà = vristâ
zâvezi
tesâturà in 4 ite, cu o singurà fatà cu ornamente alese
=

=

=

=

=

=

=

=
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1 . Casà cu doua camere, Negrile�ti-Vrancea.

2. Leghicer cu vürgi �i suveicute, Strtloane-Vrancea .
. , .. · ·

3. Paretar ornamentat

cu motive : zimti,
romburi, bradut, Tulnici-Vrancea.
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4 . Scoar�â c u orna mente florale, Bolote�ti-Vrancea.

5. Detali u pe motiv de scoar�à , frunza de vie" , Bolote�ti-Vrancea.

6. Scoar�à cu ornamente vegetale, stil izale, Colacu- V alea Sârii-Vrancea.
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Fig. 7

- Scoarta cu motiv ,creanga"
(pom u l vic(. i i ) G ura Vâi i-Vrancea
Colcciia M.E. I . i nv. nr. 9925.

Fig. 9

-

Macat î n 4 ite
te!iti-Vrancea.

Bolo-

Fig. 8

-

Adamasca în 4 ite, Bolo
te!iti - Vrancea.

Fig. 10 - Adamascii în 5 ite, Bolo
tel)ti-Vrancea.
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Fig. 1 1 - Adamasca în 4 i te !?i 6
scri pet i , cu motive table, Colacu-V a
lea Sari i-Vrancea .

Fig. 13
Adamasca în 4 ite !?i 6
scripep cu mo_tive taqle !?Î romburi .
Colacu-Valea Sarii, Vrancea.

Fig. 1 2

Fig.

-

14

Adamasca în 4 i t e, Bolo
le!?ti-Vrancea .

Cuvertura în
Bolote!}ti-Vrance'!.

lapt� c\.,

414

Fig.

15

Cuverlurâ în
Bolote�ti-Vrancea.

lâpluci,

Fig.

16

Fig.

17

Cuverturâ î n
Bolote�ti-Vrancea.

lan\uri,

Fig.

18

-

C u \·crlu râ
\'rance::�.

în

Cuverturà
în
Bolote� ti-Vrancea.

lanturi,

lanturi,
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1 9 . $tergar de cui, cu ornamente ridicate c u speieaza, imi

tînd fete

la

horâ,

$tergar de borangic cu
Fig. 20
ajur executat in pînzii motiv ,po
rumghi" �i doua rînduri de flori
Strâoanespeteaza,
cu
ridicate
Vrancea.
-

Vâleni-Rugine�ti,

Fig. 2 1

Vrancea.

-

$tergar,

cu vrîste

din

nevedeala �i vrîste ridicate cu spc

teaza, Strâoane Vrancea.
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F'ig. 2 2
1;)tergar c u vrîste t:idicate
fU speteaza, cu amici rO!?U �i negru
Stràoane-Vrancea.
-

Fig. 24
1;)tergar cu ornamente
ridicate cu speteaza, motive stili
zate �i doua grupe d e flori. Straoane-Vrancea.
-

Fig. 23

1;>tergar cu vrîste !?i flori
ridicate cu speteaza.
-

Fig. 25
1;)tergar cu ornamen
cusute in mu!?te, cu arnici rO!/U !?i
negru. Straoane�Vrancea.
-
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26. $ervet de perete, Tulnici-Vrancea.

27. Naframâ de ginere, Tulnici-Vrancea.

28. Naframâ de ginere, Tulnici-Vrancea.
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Fig. 29
Fatâ de masâ cu orna
Coza
mente ridicate cu spteaza
TuJ n i ci-Vrancea.

Fig. 30.
Fata de masâ cu nîste
riclicate cu speteaza Stràoane- Vran
cea.

3 1 . Fatâ de maso din borangic cu vrîste clin bumbac gros, Strâoane-Vrancea.

ELEMENTE TRADI'fiONALE IN ORNAMEN'fiCA
SCOARTELOR DE PERm'E DIN ,TARA VRANCEI"
VIRGINIA ARBORE
,.FtnA nu de mult izolata prin lipsa elU
lor de acces ,.'fara Vrancei" ne oferli. in
perspectiva istoricA, imaginea unei uni
tAti culturale initial mai putin receptivA
influentelor exterioare, cu o evolutie mai
lentl!. �i in consecintli. pâstrAtoare a unor
forme de viatA materialâ �� spiritualâ
traditionale. w 1

Textile-le de casa m toatâ varietatea lor, s-au bucurat în ultima
perioadâ de o atentie deosebitâ din partea œrœtâtorilor no�tri, contem
pornni. A.stfel mentionâm lucrârile Marcelei Foc!ia 2, Tancred Bânà
teanu, Gheorghe Foc�, Emilia Ionescu 3, Nicolae Dunâre 4, George
Oprescu 5 e-tc., care s-au ocupat nu numai de descrierea acestora, ci :;; i
de functia socialâ !li ancorarea în contemporaneitate a elementelor tra
ditionale de pe tesâturile folosite la impodobkea interioarelor tàrâne!iti.
,Tara Vrancei" a fast cercetatâ de muzeografi �i cercetâtori, dar un
studiu de sintezâ nu a apârut pinâ astâzi. Desigur, câ viitorul ne va
rezerva sw·priza aparipei unor lucrâri care sâ priveascâ arta popularâ
vrînceanâ sub toate aspecte-le ei. In studiul de fatâ mâ voi referi la
ornamentica tradHionalâ de pe scoartele de perete din zona mentionatâ,
bazindu-mà pe mateTialele existente in depozitele Muzeului judetean
Vrancea - se-ctia de etnografie, precum !li a cerœtàrilor de teren efec
tuate in perioada anilor 1959-1979.
Dintre localitâple studiate amintesc : Vidra, Valea-Sârii, Nàruja,
Paltin, Nereju, Vrîncioaia, Bîrse!iti, Tulnici, Vizantea-Livezile cu satele
componente, unde t;esâturile de casà s-au pâstrat din vechime !li se
remarcâ prin diversitatea !li frecventa elementelor ornamentale strâ
vechi.
Anca Giurescu, Jocurile din Vrancea, Revista de folclor, 1957, nr. 4, p. 55-76.
M. Foc�a, .cap. fesciturile, in Arta popu1ar4 rom4neasc4, Bucure$ti, Editura
Academie!, 1970 ; Scoarte romdne1tt dtn colectia Muzeului de arta populard a R.S.R.,
Bucurefii tl, Editura �tiintificà, 1970.
3 Tancred BAnAteanu, Gheorghe Foc11a, Emilia Ionescu, Arta populara în R.S.R.,
tesâturi, cusâturi.
� Nicolae Dunlire, Texttlele populare romdne1ti dtn Muntit Bihorulut, Bucu
re�tl, 1959.
5 George Oprescu, Arta tcir4neascci la rom4nt, Bucure�ti, 1922.
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In ansamblul textilelor de casa din Moldova, lâghicerele, pâretarele,
covoare l e, sacii de perete din ,Tara Vrancei prezintâ trâsâturi specifiee
determinate de conditiile istorice �i economico-sociale in care a trait
populatia localâ .
Ceea ce trebuie s ubli ni a t , de la in ceput, este faptul cà, fatâ de
celelalte genuri ale a.rtei populare, textilele de casa se pâstreazâ in
toatâ splendoarea lor sub formele arhaice timp de trei pîna la patru
genera t ii In localitâtile cercetate am întîlnit pretutindeni aceste tesâturi
stràvechi, alâtu.ri de n oile creatii. Bogâtia, vari etatea ornamentalâ �i
cromaticâ de pe scoartele de perete fac ca acestea sà constituie un pa
trimon iu deosebit de important al artei populare locale.
"

.

Me�te�ugu l tesutului in Vrancea este atestat din preistorie, inca
d i n neolitic. Sâpâturi le arheologice efectuate in diferite l oca l it iit i din
judet (Manâstioara-Fitione�ti, Cî n de�t i , Bîrse�ti, Ureche�ti etc.) �i pre
zenta fusaiolelor �i a greutâti J or pentru râzboiul de tesut demonstreazâ
cu prisosintâ câ din timpurile cele mai i n d epârt ate s-au tesut diferite
pinzeturi pentru piesele de imbrâcàminte, pentru a�ternut wil e de pat,
dar �i pentru impod obi rea i nterioarelor locuintelor.
Pentru tesut la inceput s-a utilizat càzboiul de tesut vert i cal �i
apoi cel orlzonta l. Cu ajutorul razboiului de te sut s-au realizat în timp
�esàtUl'i deosebit de valo mase, lucrate cu p1;cepere �i migala.
Interim-ut tàrànesc din Vrancea este caracterizat printr-un mobilier
simplu, inf.rumusetat prin tesaturi le din lînà, cî n epa sau bumb ac , ce
î mpodo besc pereti i .
Tesàtmile din lînà pot fi considerate ca piese cu o valoare deose
bità in cadrul l ocuintelor taràne�ti, unde, materia prima era procuratà
de la aile pe care le cre�teau vrincenii pe coastele muntilor.
Firul din lînà pentru tesut trece prin mai multe fa ze de prelucrare :
de la tunsul o i l or, spâlatul �i uscatul lînei, scàrmânatul , alegerea parului
(pen tru urzeala) de cànurà (lina mcx'1 le pentru bateal à) . Apoi tarsul, datul

pe ri�chitor �i vopsitul.
In trecut vopsitul lî nei cerea o anumitâ dibacie �i se proceda dupa
retete vechi , transmise din generati e in generatie. Culoi'ile de naturii
vege tal à erau pregàtite cu multâ ràbdare �i grij â pentru a se obtine
culoarea dorità. La vopsit se foloseau frunzele plantelor �i arbor i l or,
radacinile, florile �i fructele, coaja de copac. Prin fierberea acestora se
ob�ine o s o lu\i e in care se fierbe l i n a , vopsindu-se i n culoarea doritâ.
Pentru întârirea culorilor se foloseau piatra acrà, calaicanul !?i bor�ul.
Culorile se o b�inea u din floare de tei sau coji de ceapâ, bejul cu nuante
pînâ la galben ; din coaja de arin, negru ; din coaja de nue, maro-cafe
niu ; din frunze de mar sau sovirf, ro11u ; din si nea là �i usuc, albastru,
etc. Dupa cum se observa, toate aceste culori se obti n ea u din plante,
arbori fructiferl sau sâlbatici, de pe linga cas a omului. Cromatica era
foarte reu�i tà, prin strâlucirea pe cure-a aveau n u a n tel e l?i d ur abili tatea
in timp a aces tora.
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Odata cu apnritia colornntilor de la ora!?, pe care, femeile, le cum
parau de la ,eoropcari" (negustori olteni ambulanti) a i nceput sa se
înlocuiasca colorantii vegetali care se obtinenu mai greu, cu anilinuri,
dar lina vopsitii l?i apoi prelucrata l?i-a pierdut din frumusete !?i origina
li t<.te, cromatka tesâturilor devenind mai tipâtoare.
Tehnica in care crau tcsute lâghicerelc l?i pâretarele in ,Tara Vran
cei " era cea in doua ite sau i n patru ite. De asemcnea crau cu motive
,i ngrop<.�te" suu ,<ùese"' cu mina. Paretarele vechi, tesute i n doua ite se
mai numesc !?i ,bu huile" . Cele noi, sint alese i n trei it;c, un it jos, iar
doua ite alese pe deasupra cu mina t.
Paretarele tesute cu motive i ngropate sint cele mai vechi, inr modul
de realizare a tesâturi.i a i mpus geometriiilarea ornamentatlei ; cele alese
c;int cu o vechlme de 70-80 de ani, cu tesâtura prin' !?i peste fire. La
<J.ceste tesâturi omamcntatia e mai variaUi, motivele florale ulternînd
motivelor geometrice. Scoartele realizate cu motive i ngropate aveau atit
urzeala cît l?i bâteala din Unâ moale, cu firul scurt (lina tigaie sau
turcnna). Scoart ele cu motive alese (pe degete) se tes 'tot din lina, numai
fi rul alb adesea este din bumbac. De asemenea se mai tes l?i scoarte
ce au urzeala din cî nepâ sau bumbac. I n Vrancea, in general, scoartele
sint 1ti.ngi !?i î nguste, cu làtimea intre 70-90 cm, dupa cit este spata
de lata.
Referi ndu -ne la ornamentatia de pe scoartele de perete din ,Tara
Vrancei" putem spune ca este : l iniara, geometricâ !?i florala. Motivele
florale liber desenate, apropiate de natura; au apârut in ultima vreme.
Cele geometrice sint cele mai vechi, par\renindu-ne prin transmiterea
din generatie in generatie.
Decor"Ul geometrie l?i floral stilizat s-n generalizat la toate genurile
artei popula1 :e, !?i anume in pm·tul populnr, tèxtilele de casa, crestatu
rile i n lemn. cernmica, arhi tecturâ . populara etc. I n special ornamentele
de pe paretare se gasesc pe catrintele vrîncene. Gama de culori este
bogata, remarcindu-se nuantele de cafeniu închis pina ln bej, albastru
inchis cu întrenga gama pina la bleu pal, negru, vi!?iniu, rol?u, alb. De
remarcat este faptul ca de obicei fondul este negru dar nu clar, mai mult
bàtînd i n cafeniu înC"his.
In .. Tara Vrancei" exista patru categorü de tesatmi ce impodobesc
peretii in<'iiperi l or : sacii de perete, l iighicere1e, pâretarel e !?Ï covoarele .
. ,Sacii de perete" sint d i n cînepâ, tesuti i n doua i te i ar ornamentatia
simplâ consta d i n : dungi înguste ce al terneazâ sau carouri realizate i n
doua . culori (al b cu negru ; al b cu maro ; alb cu verde) (fig. 1 ) . Sadi
de perete sint ingul?ti, i ntre 60-70 cm . �i se aranjeaza de obicei pe
registrul de jos al încaperi i , mai mult la buciitarie.
,Lâghicerul" se tese în doua ite. sau patru i te l?i este lucrat d i n
l lna. Ornamentatia simplâ, consta d i n dungi ,vriste" înguste s a u late ;
sau combinate (inguste !?i late) ce alterneaza pe latul tesiiturii. (fig. 3,
4, 5). Cromatica diversâ, se realizeazâ dupa gustul creatoarei populare.
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Din combinatb ornamentatiei liniare de pe laghicere cu motivele ale.,;e,
geometrice sau florale, s -au realizat ,pâretarele"', specifiee Vrancei.
,Pâretarul·' este scoarta de perete frecventa in Tara Vrancei din
t impuri i ndepârtate � i este tesut din lina de casa. A cestn acoperâ peretii
î nca per ilor aproape în în tregime, dîndu-le o nota de eleg an tll f1Ï sobrie
tate in acelaf1i timp prin motivatie �i colorit. De a lt fcl este cea mai rea �
li zata tesaturâ clin punct de vedere artistic, tesindu-se în doua ite, prin
tehnica ,un fir in dinte iar alesâturile se fac pe degete�� 3.
Deosebit de importantâ pentru studiul ornamenticii vrincene, este
analizarea motivelor de pe paretare întru ci t se observa o evolutie in
ceea ce privef1te co nti nutul �i mâiestria formelor ce apar in decursul
ti mpul ui, pe �,oeste tesâturi.
Ornamentatia de pe cele mai vechi paretare, consUi din ,vriste",
motive abstracte (geom eilriœ), cosmice , skeomorfe , fitomode. (fig. 1 4,
1 5, 2 1, 24, 25, 26). Motivele antropomorfe �i zoomorfe nu sint specifiee
Vrancei. Ele sint prezente pe scoartele clin Galati, Brâi la, Ialomlta,
Botof1ani.
Dintre ornamentele abstracte, geometrice, se remarcâ elemente foat•te
vechi. Astfel, din cercetarea a peste 200 de paretare, rezultâ ca nu exista
s co artA vrinceanâ pe care sâ nu se intilneascâ motivele geometrice, de
la cele mai simple la cele mai complioate motive. Alàturi de ,vriste",
apar pâtratele, romburile simple sau romburile combinate, z ig-zag-urile,
val ut (fig. 5).
Ornamentele skeomorfe ca : zâlutele, ciutura, cil'ligele, roata, roata
in butuci, grebla, furca, roata morii .etc., sint foarte raspindite f1Ï se
remarca prin oromatica distonanta fats de fondu l acestora, motivele ie
f1Ïnd in evidenta din tesâturâ (fig . 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 , 13, 23). Folosirea
o rna mentel or skeomorfe, demonstreazâ cu pri sosi ntâ di, creatoarele popu
l are au folosit œ motive de inspiratie ceea ce �-a pus la indemina
mediul înconjurâtor, viata de zi cu z i . ·
Dintre ornamen tele sociale se remarca �iruri l e de ,s fâd ite " , pe care
le g iis im pe toate textilele de casa, precum �i pe piesele de port popular.
Ornamentele cosmiœ {fig. 1 6) se intilnesc frecvent in Vrancea, iar
pe paretare se realizeazâ in special din alesâturâ. De altfel acest orna�
ment este râspîndit pe textilele din intreaga tara, dar asociat cu al te
ornamente. Spre exem plu acela!?i motiv, pe o scoartA d e la Boto�ni,
este asodat cu ,brâduti " �i ,stele" , pe dnd i n Vrancea este asociat cu
,roata in butuci", ,pomul vieti i " �i ,vriste<�.
. bealtfel �i cromatica diferâ, pe scoartele din Vrancea gama croma
ticâ este formata din 'alb, negru, vi�iniu , verde, albastru ce adaugâ în
rafinament �i frumusete acestui paritar ce provine din comuna Nâruja
(fig. 1 6).
Remarcâm prezenta �i frecventa motivelor cosmice î n zona cerce
t a ta . Motivele steaua, luceferi �i .rombul solar, se a soc i azâ in tesâtura
în special cu motivele florale stilizate.
3 Nicolae St. Mihàescu, St. N. Mihàescu, N. Macovei, Valea Putnei, Editura
:;;tiintifica, Bucure:;;t i, 1970.
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Ornamentele fitomorfe sint foa.rte raspindite, fie di sint stilizate
sau liber desenate, intrucît p erm it o n11a i mare varietate de f orm e aitis
t ice. (fig. 1 8, 1 9). De altfel m o ti ve l e fitomorfe liber desenate sint re ali 
zate pe pari tar e le ce au o v echi m e de a pro x i m ati v 70--80 de an i , pe
cînd o r na m e nt ele f i tomode st iliza te se reg ase s c pe scoartele oe aj ung

pina la 1 50-200 de ani.
Ornamentele zoomorfe sint reprezentate prin motivul ,coarnele ber·
becu l u i" tra n s p u se geo m etr i e (fig. 1 2), fie si mp le , fie combinate cu alte
clemente, in special geometrice. Pe scoarte le cele mai vechi nu se întil
nesc reprezental"i liber desenate al e a ces tu i m o tiv.
Dintre or name n te l e mi to l ogice trebuie sa amintim , ro z e ta " � i ,ar bo
reic vieti i " . ,Arborele vi e ti i " este realizat fie sub for ma unui ,bradulet" ,
fie sub forma unei , crengi de flom·e", încadrat de ,vrîste " i ngus te �i
lute, z ig- zag - uri , roata, furculi ta, grebla, steaua etc. care alterneazâ pe
in treaga lungime. ln Vrancea ,arborele vietii14 nu este niciodata asociat
cu pasari sau a ni m a le, a�a cu m se inti mpla in majoritatea zonelor etno
g ra fi ce din tara, unde ornamentul este prezent in tesâtura. Ast!el se
deduce conservatorismul ornamenticii locale, nemai p às tri n d u- s e vechile
t i pare el e n i stice �i iraniene.
Pe scourtele v e ch i cît �i pe cele n oi , apar printre altele ornamente
�i eel e rel igioase ca : prescurile, crucea, j u ma tati de cruci, motive ce
sint dictate de tehnica tes ut ul ui . (Fig. 9, 22,23).
Dup� cum aminteam mai înainte, ornamentele zoomorfe �i antropo
morfe nu sint specifiee zonei cet•cetate. Ele au apârut in u l ti ma vreme
�i se i ntîl n es c d e obi c e i pe scoartele de perete late de cca 1 ,40-1,60 m.
Covoarele sint de data recentâ �i ou fast realizate la inceput prin
unirea a d oua pâritare. Aceste scoarte nu au chenar, ornamentele alter
n i n d pe lungul tesâturii. Prin co n tact cu zonele inved n at e , in ,Tara
Vrancei" a u in cepu t sa se lucreze covoare cu chenar, (fig. 27). Acestea
sint realizate prin împartirea suprafetei covorului in trei reg istre �i
anume : un chenar îngust in care se incadreaza chenarul lat, frum o s
i mpo d obit cu m o ti v e geometrice asociate cu motive fitomorfe, care mâr
ginesc covorul pe cele pa tru latuli . Al treilea reg is tr u , este de fa pt cimpul
covorului , in m aj or ita t ea cazurilor de culoare neagra, pe care sint reali
zate motive raspi ndi te pe int reaga suprafata. Motivele sint schematice,
dar bine realizate. Covoarel e vechi s i n t ornamentate cu motive geome
ttice �i ,roata", in degradeuri d e m aro p î n a l a b ej . Un astfel de covor,
ce provine din comuna Vizantea-Livezile, i mpresioneaza prin realizarea
urtistica, simetria ornamentelor �i cromatica odihnitoare.
De la î n ce p u tu l secolului XX au aparu t covoarele cu cî mpul orna
mentat cu m oti ve florale liber desenate, apropiate de natura. Coloritul
s tri d e nt realizat pe fond negru, d istoneaza cromaticii covoarelor vrincene
stravechi care deaotâ gust �i ,rafi name nt in alegerea culo rilo r .
Studiul ornamenticii de pe scoar�ele de perete din 'fara Vrancei,
releva v ari etatea ornamentala in arta populara vrînceana cu radâcinile
udînc înfipte în fondu! traditional traoo-getic, la care geometrism ul
predomina. Patrimoniul textilelor de casa existent la muzeul nostru, in
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care se includ s coartele de perete cu cele putru vari ante constituie docu 

mente materiale valoroase ale oreatiei popula re stnivechi, cu care se
poate demonstra continuitatea ornamenticii noastre traditionale, preluate
din generatie in generatie �i .transmisâ pîna in zilele noastre, sub forme
ce denota mult rafinament �i gust în redarea desenului �i a eromaticii.

E:LE:MENTS TRAD ITIONNELS

DANS

L'ORNAMENTATION

DES TAPIS

DU ,.PAYS DE VRANCEA"
RÉSUME:
Dans cet ouvrage l'auteur s'occupe de l'art du tissage ct de l'ornamentation
des tapis du ,Pays de Vrancea " .
L'art d u tissage, existant déjà dans c e pays depuis l a préhistoire (dès ln
néolithique) est mis en evidence par les découvertes archéologiques efféctuées
dans la zone ; à Mîniistioara, à Fitione�ti. à Cîndc:;; t i , à Birse('ti, à Ureche:;;t i etc.,
on à mis en évidence des ,.fusaioles" et des poids utilisés pour le métier à tisser.
Aujourd'hui, on tisse beaucoup en Vrancea, pour décorer l'intérieur de la
maison ou pour se vétir.
L'auteur nous présente quatre genre de tapis qui existent en Vrancea et leurs
ornamentation, très variées qui ont pour origine soit le fond archaïque soit le géomé
trlsme prédominant.
Dans la composition ornementale ancienne des tapis de Vrancea, on peut
remarquer des motifs : régleures (en ,vriste"), géométriques, cosmiques, skéomor
phes, mythologiques, réligieux, floraux.
Les ornaments zoomorphiques et anthropomorphiques ne sont pas spécifiques
aux zones recherchées.
L'étude de l'ornementation des tapis du Pays de Vrancea, relève la variété
ornamentale de l'art populaire, la chromatique chaude, la conception esthétique,
l'habilité téchnique des tisseuses de cette zone éthnographique.
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Fig. 1

Fig.
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- Sac de perele, d i n
cînepa.

- Lâvicer, ornamenlat cu
,vriste".

Fig.

2

-

Fig.

Luvi ccr, ornamr n l a t cu
dungi (,, vrislc" ) .

4

- Lavicer, ornamentat cu
,vriste".
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Fig.

7

Fig. 8
,roata",

-

Piirctar, ornamentat
,roata".

cu

Pa;·ctar, ornamentat c u
jumatati de roatâ, vrîste
late !ii îngu�te.

-
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Fig.

9

Pi\rclat·

ales,

. .roata·· �i .,c:rucea " .

motive

Fig.

10 - Pârctar ales, motive ,pa
trate" cc formcazâ ,roata" .

Fig. 1 1 - Pârctar a l es, ornamcnlat
cu m ol i vc florGlc sti l i zate cc for
mcazâ ,roata"

�29

Fig. 1 2
Pâretar ales, ornamcntat
cu ,vrîstc", ,valu!", ,coarncJe bcr
becului".
-

Fig.

14

-

Pâretar ornamentat cu
·
motive m i x te.

Fig. 13
Pârelar ales, ornamentat
cu ,vriste", ,ciutura" ,l uceferi"
-

F'ig.

15

-

Pârelat· ornamcntat
motive mi xte.

cu
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Fig. 16 - Paretar, ornamcntat cu
,steaua", ,.pomul viet i i", ,roata",
moli\'c florale sti l i zatc.
/

Fig.

17

-

Pâretar, ornamentat cu
,pomul viet i i " .

Fig.

19

-

F i g . 1 8. - Pâretar, ornamentat cu
,vrîsle", ,valul", ,creanga" etc.

Pâretar, or na men l a
mo l i ve florale.

c;u
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Fig.

20

-

Pàretar,

ornamentat

cu

,pomul v i e\:i i".

Fig. 2 1 - Pâretar, ornnmcntat cu
,vdstc" l ;lte � i i n gustc, geometricc,
crucca,
etc.

Fig. 22 - Pâretar, ornamentat cu
,cruccn", ,vrîstc", , . geo1netrice" etc.
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Fig.

23
Piiretar, orn:1mentat cu
vrîste, ,,grebla", ,cruce1".

Fig.

Fig.

-

24

-

Pâretar, ornamente
mi xte.

25
Pâretare.
din ,Tara
Vrancei ", cu ornamente mixte.
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FirJ.

26

Pâretar

Vrancei ",

Fig.

27

cu

din

ornarnente

,Tara
mi xte.

C ovor cu chenar,
,.Tara Vrancei" .

-

din

UN RiiT FUNERAR NECUNOSCtr.r
DIN 'fiNUTUL VRANCEI
-

,GRIJlll'UL"
ION CHERCIU

PARTEA

1

ln lucrarea noastrâ vom in cerc a sâ urmanm, atit, cît ne va permite
materialul cules l?i inform atia de specialitate accesibilâ, momentele �i
earacteristicile esentiale ale ·W1ui obicei cunosout în toate satele din 'fi
nutul Vranœi l?i care, dupâ pârerea noastrâ, prezintâ elemente dintr-un
strâvechi cult al arborilor r. D el?i trecut prin filierâ cre�tinâ, el pare a-�i
�ntine nealterate numeroase trâsàturi neîntîlnite - sau necunoscute
pînâ acum de speciali�ti - în nici o altâ zonâ etnograficâ din tara
noastrâ �i din alte regiruni locuite d e români.
Imaginile care î nsot.esc lu crarea au fost luate în toamna anului
1 977 din satul Vieira. De aceea, vom insista asupra carecteristicilor pe
care obiœiul de care ne ocupâm le prezintâ în satele de la intrarea in
Tinutul v.rancei (zona Vidra-Valea Sârii). Mentionâm însâ câ la scara
intregului tinut (Valea Putnei cu satele : Tope�ti, Bîrse�ti, Tulnid, Ne
grile�ti, Coza ; Valea Zâbalei cu satele : Nâruja, Paltin, Nereju, precum
!;li în cele din inima V·ran<�i : V.râncioaia, Nistore�ti, Pâule�ti etc.), obi
ceiul se prezintâ aproape identic, diferentele care apoc de la un grup
de sate la altul fiind nesem nificative.
Pentru a vedea oare sint asemânârile �i deosebirile care existâ între
obiœiul gasit de noi în Vrancea l?i altele oarecum similare cunoscute
1 Referitor la studiul dendrolatriei am cita urmàtoarele studii : Sir J. G. Fra
zer, Le rameau d'or, Edition a brégées, Paris, 1923 ; A. Van Gennep, La folklore
de la Flandre et du Hainaut français, Librairie orientale et américaine, tome 1,
Paris, 1932 ; M. Eliade, Cosmolog ie !$i alchimie babilonianà, Editura Vremea, Bucu
re!iti, 1937 ;
Traité d'histoire des réllgions, Nouvelle édition, Paris, 1967 ; Sm. Fl. Marian,
tnmormîntarea la Români, Ed itura Academiei Române, Bucure�ti, 1892 ; R. Vulcd
nescu, Coloana cerului, Editura Academiei R.S.R., Bucure,_;ti, 1972 ; Octavian Bucho
ciu, Zorile, folclorul de iarnâ � i poez ia pàstoreascà, Seria Universitas, Bucure!$ti, 1979.
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în literatura româneascâ de specialitate, vom face referiri îndeosebi la
capitolul ,Pomul" din monumentala lucrare a lui Sm. FI. Marian, ,In
morrrûntarea la Români". Precizâm de la început cà, în afara unor cazuri
extrem .de rare, oamenii locului nu mai cunosc semnificatia exactâ a
obiceiului sau sint înclinati sâ-i dea o explicatie în termeni cre�tini
(cum ar fi, de exemplu râscumpârarea pâcatelor etc.). El poartâ numele
àe grijit, a te griji cu pomi sau pur �i simplu a face pomi.
Spre deosebire de alte zone etnografice discutate de Sm. FI. Marian
in lucrarea sa, în Vraneea (exceptînd zona Cîmpuri-Soveja care însâ
dupa cum �tim nu face parte din Vrancea istoricâ), nu avem la î nmor
mîntare ca ,pom"' decît bradul pentru necâsâtoriti. A par însâ, în colacii
de pomanâ (numite ,capete " ) care însotesc alaiul mortului, acele ,beti
�oare" sau ,sulicioare" din l emn de brad (cum le nume11te Sm. FI. Ma
rian) ce sint împodobite cu diverse fructe. Considerate de etnograful
bucovinean ,substituti" ai .,pomului" râspînditi �i la sate datoritâ influ
entei ora�ului, considerâm �i noi câ aparitia lor in Vrancea este de datâ
reœntâ.
lata cum apare ,pomul" de înmormîntare descris de Sm. FI. Marian :
,Pomul e usitat mai în toate târile locuite de Români �i se face
astfel : se ia un crac vepde, frumos, �-otund �i râmuros dintr-un pom
roditor de grâdinâ, care face fructe hune de mîncat, mai des însâ de
mâr, prun, perj, pâr, rar cînd �i de vi11ini sau cire�i, �i curâtindu-se
frumos de râmurelele ce nu trebuiesc se încarcâ �i se împodobe�te cu
tot felul de fructe (poame), dacâ e timp de vara, naturale, iar dacâ e
iarna, uscate, precum �i cu diverse copturi �i anume : mere, pere, prune,
perje, nuci aurite, coarne de mare (... ) apoi zàhârele (zaharicale), turte
dulci, huluba�i. precum �i alte pâsârele fâcute din fâinâ de grîu. 0 parte
dintre fructele amintite se înfig î n râmurelele pomului, iar o parte se
în�irâ pe o ati�oarâ �i astfel se aninâ apoi sau se leagâ de râmurele.
Tot a�a se face �i cu celelalte obiecte�� 2.
Sà vedem acum dnd, cum �i de ce se face ,,pom" în Vrancea.
In primul rînd pentru ,pom" este ales numai prunul din soiul
bistritele denumit în zona ,per�"· El cre�te peste tot, de la dealuri pîna
sub poal a muntelui. Este cel mai vechi soi de prun din Vrancea �i pînâ
astâzi este mutat de familiile conservatoare la capul decedatilor alâturi
de oruce. (cf. �i alte zone ale târii precum Maramuref�, Hateg etc.).
Pe!I"ioada de timp în care se face ,pom" este ultima parte · a toamnci
cînd pomii �i-au încheiat ciclul vegetatiei iar sâtenii au început pe
rioa:da consaoratâ praznicelor �i pomenilor. Fiecare familie dore�te sâ-�i
facâ, mâcar o datâ în viatâ, datoria de ,a se griji", dîndu-�i pentru viata
vi itoare straie, obiecte casnice �i bineînteles unul sau mai multi pomi.
(Obiceiul fiind destul de costisitor, în general doar oamenii cu stare
reu�esc sâ-�i ducâ planul la î ndeplinire). Dacà pârintii, fratii sau surorile
2 Sm.

FI. Marian, op.

cit., p. 155.

,Grijitul" - un rit tunerar

43 7

nu au reu!?it in timpul vieW ,sa se grijeascâ " , datoria aceasta ramine
urma!?ilor. Vom avea deci in fata d oua atitudini :
1) ,Grijitul" facut de cei i n viatâ pentru ei in!?i�i ;
2) ,Grijitul" facut de urma!?i pentru inainta!?ii lor care nu ,s-au
grijW' .
Pentru desfa!?urarea ritualului sint necesare urmatoarele :
1) cel putin cite u n ,rind de straie noi pentru fieoare persoana care
urmeazâ a fi pomenitâ ;
2) un pat, o masa cu tot atitea scaune cite persoane ,var sta" la
ea cu toate cele n ecesare : a!?ternuturi, cuverturi, fatâ de masâ, strâchini
cu bucate, colaci, vin , colivâ, luminari precum !?Ï o lampa ;
3) cofe sau gâleti cu apa impodobite eu : nuci, mere, pere, covrigi
etc. Fiecare are cite o cana !?i o lumînare ; numârul cofelor este tot i n
functie d e numârul celor ce s e vor pomeni ; (Mentionâm inca o data
di toate obiectele sint noi) ;
4) o gaina care de regula se dadea preotului ;
5) patru rogoj ini care sint a!?ezate in a!?a fel incît sa inchipuie
0 casa ;
6) toate cele necesare pentru un praznic : bucate, vin, lumînâri, etc. ;
7) un prun (,per!?"), care a rodit deja. Se aleg de obicei pomi
tineri, cu o coroana frumoasa !?Ï cu tulpina dreaptâ �i nevâtamatâ. El
se scoate cu grija pentru a nu-i Tupe Tâdâci nile. Adus din livadâ in
ogradâ, se l eagâ de un par infipt in pamînt ; masa, culmea cu straiele
etc., sint grupate in jurul sâu.
Impodobirea pomului începe cîteodatâ chiar in dupâ-amiaza zilei
care precede desfa!?urarea ritului de pomana. Obiectele care se pun
in pom (ineepind de la baza tulpinii) sint confectionate !?i a!?ezate dupa
sfatul pâstrâtorilor traditiei. Ele sint Ïacute din ceara de albine (cf.
luminàri de stupina pentru ,toiag " ; pomeniri mai 'deosebite sau , .l uatul
d i n pâ;r" la fini etc.) !?i d i n fainâ de griu. Pe lingâ a cestea se vor mai
pune !?i alte obiecte, fructe in!?irate pe ata; etc.
Pornind de la râdâcinâ, o lumînare înconjoa�·a pîna la virf, pe
axul central al tu1pi n i i , trunchiul pomului. Tot din cearâ curatâ se
vùr face :
- trei linguri, un ceaun, trei gâleti !?Ï o pereche de pirostrii care
se vor anina printre ramuri.
Din aluat pentru pîine :
- o scarâ cu patru trepte care se va pune la baza coroanei po
mului ;
- un colac mare !?i frumos împletit care se nume!?te clo�cii �i noua
r:olaci mai mici care se numesc pui. ,Clo!?ca" este a!?ezatâ mai sus de
scarâ iar , puii" sint aninati printre ramuri ;
- pasarele care se numesc porumbi ;
- mai recent biscuiti etc.
Alte obiecte :
- o traistâ, atirnatâ la baza coroanei !?i care are in ea : pîine, sare,
colaci , vin etc. ;
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- o lampâ ;
- un �tergar ;
- o nâft·amâ cu o luminare �i cu bani in colt. Ea este legatâ in
vîrful pomului ;
- fructe : nuci, mere, pere etc., bomboane.
Toate obiectele - in primul rind cantitatea �i apoi calitatea lor
depind de starea gospodarilor.
Zilele in care se desfâ�oarâ obiceiul sint, de regtùâ, cele alese de
toti românii de confesiune ortodoxâ pentru pomenirile de tot felul,
adicâ joia �i simbèita considerate a fi sârbâtorile mortilor. Acest lucru
întâre�te in mod evident caracterul de rit funerar al ,grijitului".
Datori·tâ faptului câ ,a te griji" este un eveniment de seamâ i n

viata unei familii , sint invitati (sau erau) in primul rind na�ii d e la
cununie, apoi rudele �i prietenii. Prezenta n�ilor este absolut necesarâ
deoarece in oonœptia popularâ cre�tinâ e i trebuie sâ fie nu numai
sfâtuitorii , dar �i prezente nelipsite de la evenimentele mai importante
ale familiei (devin mai apropiati decit pârintii naturali) :
( . . . ) pentru câ fiecare om fàra tata �i fâra marna se poate boteza
�i cununa, insâ fârâ nâna�i nu" 3, botezul �i cununia fiind considerate
ca o a doua na!1tere.
Cind totul este pregatit, sosirea preotului !1i a cintâretului bisericii
marcheazâ începutul desfâ!1urârîi ritualului. A�zat i mpreunâ cu cintâ
retul in capul mesei a�ternute pentru praznic, preotul citel1te pomelni
cele (de vii sau de morti - depinde pentru cine se face ,pom" sau
praznic. Dacâ e pentru vii pomelnicul lor se va citi primul, daca este
pentru marti situatia e inversa). Urmea7..â .rostirea unei rugâcLuni , tâmi
ierea !1i binecuvintarea praznicului dupâ care preotul invita pe oaspeti
sa cinsteascâ buoatele �i vinul.
Dupa terminarea praznicului, atentia in.tregii asistente se concen
treazâ ac;upra pomului !1i a obiectelor aflate in jurul sâu. Toate sint
tâmîiate de preot (tâmiia are roi apotropa.ic de prim rang i n conceptia
c:re�tinâ) care, in fata straielor de pe culme va rosti o rugâciune spe
cialâ pentru ,dezlegoarea." aœstora de pâcatele pe care le-a sâvir!1it
cineva cu �tiintâ sau ou n�tiintâ in momentul confecponiirii lor. Ele
sint, de asemenea, menite sâ fie ,prim lte in cer" �� de folos celor ce
le vor primi pe pâmint.
La masa cea noua de linga pom urmeazâ o a doua slujbâ (pentru
vii sau pentru marti, dupâ caz) de pomenire. ln tot aœst timp luminârile
de pe masâ, de la cofele cu apâ, din pom precum !1i lâmpile sint
aprinse. Urmeazâ momentul scuturârii simbolice a pomului de câtre
preot.
Plecarea reprezentantilor bisericii mao:-cheazâ inceputul ,.împartirii "
sau .,dârii d e pomanâ" ori ,.de suflet" a straielor, mesei , cofelor etc.,
�i în ultimâ instantâ a pomului de câtre gazdâ. Mai demult era obiceiul
ca m asa incârcatâ cu bucate, scaunele precum �i cel mai frumos rind
de straie sâ fie date na�ilor , .drept râsplatâ ci\ câ au botezat �i cununat
,

:l

Sm. fi. Marian, op. cit., p. 1 7 1 .
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pe cel repausat"' 4 (sau care tràie!?te, subl. ns . ) . Astàzi, cel pu�in la
Vidra, s-a renunt.at la acest lucru, masa fiin.d data unei familii mai
nu meroa se. La anumite date (trei la numàr) �i de obicei sàrbâtoarea,
cel care a dat de pomanà masa este obligat sà meargà la cel ce- a pri
mit-o pentru a o ,încàrca" cu bucate, vin !?i luminàri (la fel se proce
deazâ eu orice masà datà de pomanà chiar d.acà acest lucru nu s-a
petz'ecut in cadrul ,gri j i tului" cu pom).
Pe rind, se dau de pomanà toate obiectele, menindu-se ,de sufle
tul" cui sà fie pe lumea cealaltà. Ultimul lucru dâruit este pomul ca·re
se dà de pomanâ (cu toate obiectele aflate i n el) in numele tuturor
celor ce ,s-au grij i t" sau ,au fast grijiti'' . De obiœi el se dii unui copil
sau unui tînar care are obligatia expresa de a-l resadi în livada sa

fie in aceia�i zi, fie in urmâtoare le zile, deoarece va fi m ereu intreba.t
d.acâ prunul s-a prins �i a început sa rodeasca.
Din cele expuse pinà acum !?Ï avind in vedere faptele prezentate
de Sm. Fl. Marian la cap. , Pom ul" din luorarea dtatâ, putem sa gâsim
el ementele care di feren�iazâ clar obiceiul ,g ri j itului" din Vrancea de
cel al ,pomului"' de i nmormintare intîlnit in alte zone etnogra fice.
Observâm mai intîi cà vrîncenii, exœptind bradul pentru necâsâ
toriti, nu fac niciodatâ ,pom" la mort. Bradul intilnit in œ:re monialul
de in m ormin tare din Vrancea nu cun�te, de asemenea, un ,cintec"
ca in alte zone ale târii.
,Zona de ci rcula tïe a cintecului ceremonial de inmormintare se
intinde pe ambele versante ale Carpatilor dintre Dunâre �i Olt , la sud
pinâ la coborlrea i n �es. iar la nord pinâ la Va[ea Mure!?ului, cuprinzind
Ol tenia subcarpaticâ, Hunedoara �i Banattrl. Faptul cà urme ale cinte
cului bra dul u i se i ntî l neau �i in alte zone, ca �i faptul cà in bocetele
din Transilvania gâsim adesea imagini ce apar �i in cintecele ceremo
niale ingàduie sa presupunem câ ele au fost râspindite, in trecut, pe o
zona mult mai laorgâ" s .

.,Timpul" ales in Vrancea pentru ,a face pom" nu numai cà nu
este legat de momentul înmormîntarii dar este �i unul propice conti
nuarii vietii lui, a redarii sale, dupâ terminarea ·ritualului ,grijitului tt ,
circuitului vegetal. , Pomului" de inmonn intare, Sm. FL Marian ii gà
se�te urmâtorul inteles

:

.,Precum cipresul (Romanilor, n.n.) odatâ tàiat nu odrâsle�te mai
i11 U lt"' - chiparosul era folosit de romani ca semn i naintea casei in
care a mmit cineva, �i a fost i nlocuit cu bradul Ide romanü din Dada 6
--- .,tot a� �i pomu l " - inlocuitor al chiparosului �i respectiv bradului
dupa cre�tinarea Daciei 7 - ,care, dupa cum am vâzut, nu e alta decît
o creangâ de mar, pâr sau prun, nu poabe sa dea niciodatà odrasle �i
dupâ cum nu poate odrâsli pomul acesta, a�a nu poaite mai mult nimic
spera de la cel mort" s.
" Sm. FI. Marian, op. cit., p. 171.�
M. Pop, P. Ruxândoiu, Folclor Uterar romdnesc, Editura didacticâ �i pedago

5

gidi, Bucure�ti, 1976, p. 1 93-194.
4;, 77, 8 Sm. FI. Marian, op. ctt., p. 181, 171, 181-182, 172.
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Exista însâ zone (N. Moldovei) in care se folose!?te, ca pom de_
inmormintare bradul alâturi de un pom fructifer. Pe cînd însâ bradul
se i mpodobe!?te cu panglici multicolore, flori sau cununi, prunul poartâ
in el fructe (sau creanga de mâr, pâr etc.) !?i colaci. Sm. FI. Marian
vede în coexistenta bradulu i cu pomul roditor o rezistenta a primului
datori.tâ vechimii sale mai mari.
'In Vrancea, apârind numai la înmormîntarea feciorilor necâsâtoriti
semnifi catia lui este alta, bradul devenind un simbol de u n anume tip.

,Simbolul î n jurul câruia se concentreazâ atît poezia cî ntecului, cît
!?i ritualul, este interpretàt in Ardeal ca m i reasâ a celui nelumit ; deci
conceptul mitologic care determina semnificatia !? i structura î n tregului
fenomen este î n telegerea mortii ca nuntâ. In Oltenia, aceastâ interpre
tare nu mai a pare cu aceia.-;i claritate !?i n ici textul poetic nu o mai
mentioneazâ d irect. Ipoteza câ bradul ar fi aici, ca �i î n alte obieeiuri
!?i, in general in simbolica traditionalâ, semnul pomului vietii 3•\ des
chide câi de interpretare care nu pot fi neglijate, dar care nu sint
incompatibile 'CU simbolistica nuptialâ. S i n cretismul de sem nificatii ale
aceluia!?i simbol reprezinta, i n cultura oralâ, un fenomen la fel de
�pecific ca !?i sincreti smul d e functH" 9•
_
Cît prive!?te expli catia ,miticâ" a prezentei pomului - brad sau
mâr, prun etc.
la î nmormî n tare, Sm. F I . Marian, pornind atit de la
cre d i ntel e orale cît !?Î d e la superstitiile prezente în cârtile apocrife
sau î n legendele bogomi l i ce adunate de Hasdeu, aratâ urmâtoarele :
-

,( . . . )

Pomul

care se duce î naintea mortului, insemneazâ :

a) Pomul vie1;ii.
b) Trecâtoarea din lumea aceasta în cealaltâ.
c) Umbrirea � i recr·em·ea sufletului dupâ ce a tt·ecut prin toate va

mile ; §i in urmâ .

d) Pomii raiului sau mai bi ne zis însu�i raiul" 10•

Care este însâ semni ficatia . , pomului'' d i n ritualul ,grij i tului" din
Vrancea de vreme ce prezintâ caracteristici care-l i ndividualizeazâ fatâ
de alte obiceiuri care au ca simbol un pom retezat ? Considerâm câ nu
mai dendrolabia (§i tot ceea ce tine de m i tologi i le vegetale) poate sa
n e ofere un râspuns acceptabil d i n punct de vedere !?tii ntific.

PARTEA A II-A
Trâind într-o parte a lumii care a fost timp de m i lenii acoperitâ
de pâduri întinse, popoarele indoeuropene (§i nu numai acestea) §i-au
format, de-a lungul trecerii timpului, un sistem coerent de credinte
privitoare la arbori .
9 M. Pop. P. Ruxandoiu, op. cit., p. 204-205. 35. R. Vulcânescu, Coloana cerului,
Bucure!,lti, 1972, p. 68-73.
to Sm. FI. Marian, op. cit., p. 1 8 1 .
·
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Unele dintre ele au pâstrat pma m pragul epocii moderne, sau
mai pâstreazâ inca, importante vestigii dendrolatrice în manifestârile
lor spirituale. De exemplu, lituanienii, unul dintre cele mai vechi po
poaee din partea noastra de lume, nu au cunoscut, pina in secolul al
XIV-lea notiunea de Dumnezeu, adorînd fortele naturii. Cultul arbo
ri loe era a�a de raspindit in Lituania chiar !?i dupa ct--e!?tinarea ei cu
forta (teutonii au fost cei care au primit ,mandat"' din paetea Sfîntului
Scaun a l Bisericii romane ca sa sfaeîme pagînismul l i tuanian începînd
cu secolul a l X I I I -lea), locuitorii acestei \âri baltic.-e au continuat sa
adoee copacii pîna i n veacul lumini lor.
·

,Pour u n Lituanien ( . . . ) l'aebre était quelque chose d'intime e t
de moralement famil i er, à tel po i n t q u e la v i e et la sort d ' u n homme .
étaient l i ées à la vie d 'un arbre. Si , a près la mort d'un homme, l'arbre
qu'il 1avaitJ aimé ne se desséchait pas, cela signifiait que l 'âme du
défunt était passée dans cet arbre. . . Dans certaines régions, le bruit
de la forêt et le murmure des branches étaient considérés comme
.
un signe que les âmes des morb y séjournaient 1 1 "
In majoritatea cazurilor, arborii venerati au deYenit un fel de
capele 1 2 prin faptul ca au fost atîrnate in ei icoane sau odata tâiati,
înlocuiti cu cruci de o forma foarte deosebitâ de cea canonica. Asemâ
n ator pare �a se fi petrecut lucrurile !?i la noi : troitele mari din Mun
tenia, Oltenia !?i Transilvania amintesc, prin forma lor adesea arbo
ricola (datoratà numeroaselor brate transversale) de copacii paduri i .
D e asemenea, obiC'eiul i n c a raspîndit d e a bate i n scoarta copacilor
icoane pe care cu timpul coaja le acopera 13, reprezinta cu sigurantâ
tot atîtea urme ale adorârii copacilor la noi, ca sa nu mai vorbim de
sadirea unui pom la capul mm·tilor ori de prezenta stîlpului de mor
mint din Hunedoara.
In Vrancea, batrînii
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viata omului !?i anumiti pomi roditori seculari (nucul, de exemplu dar
�i cire!?ul etc.), !?i ca existenta celui care-l posedâ �i-1 va tâia,
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,Arbm--ele de mai" adus din pâdure cu mare alai !?i prilej de sarbâtoei

cimpene!?ti de o amploare deosebitâ 1 4• Sensu! de aducere în mijlocul
comunitatii a principiului regenerator !?i fertil al naturii s-a pierdut cu
1 1 , Pentru un lituanian ( ..) arborele era ceva atît de intim !;ii de familiar
încît viata !;ii soarta unui om erau legate de viata unui arbore. Dacâ dupa moartea
unui om arborele pe care el il iubise (sau venerase, n.n.) nu se usca, asta însemna
câ sufletul defunctului trecuse in acest arbore... ln anumite regiuni, zgomotul pâ
durii !;ii murmurul crengilor erau considerate ca un semn câ sufletele mortilor
locuiau aici " . (Félix Guirand., Mythologie générale, Paris, Librairie Larousse, 1937,

p. 270 �i Ul'ffi.) .
•� A. Van Geannep, op. cit., tomell, p. 480 �i urm.
13
11

P. Petrescu, Motive decorative celebre, Editura Meridiane, Bucure�ti, 197 1 .
Sir J. G. Frazer, Le rameau d'or, Edition abrégée, Paris, 1923.
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timpul, a�a cum la romàni obiceiul de a atît·na crengi de tei, nue sau
salcie la porti este legat astâzi de sârbâtorile cre!?tine.
Pentru a vedea care este punctul de plecare care a stat la baza
acestor credinte râmase î ndi vii în viata popoarelor precum !?i al
altora dispât·ute de mult, vom face apel la m itologiile în care, printr-o
admiorabilâ sintezâ, s-a ajuns la formarea unui sistem de gindi-re coerent
despt'e Univers pornindu-se de la a.rbol'e !?i de la vegetape în general .
Analizînd un mare numâr de fapte - desigur la diverse nivele : cos
mologie, mi tic, teologic, ri tualie, iconografic �i folcloric -, Mircea Elia 
de :; 1 ajunge la concluzia câ în <.-onœptia omului arhaic exista o afinita te
intima intre sensurile a parent diverse pe care la ia ,Vegetatia" , pri viüi
la început în totalitatea ei, �i viata Universului. Pînâ la structurarea
ct-edi n�elor despre arbore, data fiind aparenta pol imm·fie a si mbolului
arborelui, drumul a fost deosebit de lung iru: a câuta timpul �i ·locul de
unde aœst proces a început este a proape imposibil.
Din dorinta U!?Urârii unei analize consacrate unuia dintre miturile
fundamentale ale omenirii, Mircea Eliade nume!?te ,culte ale vegetatiei'"
urmâtoarele ,grupâri" : 16
a) l'ensemble pierre-arbre-autel, qui constitue un microcosme effec
tif dans les couches les plus anciennes de la vie réligieuse (Australie,
Chine-Indochine-Indes ; Phénicie-Egée) ;
b) l'arbt-e-image du Cosmos (Indes, Mesopotamie ; Sc·andinavie etc.) ;
c) l'arbre- théophanie cosmique (Mésopotamie ; Indes, Egée) ;
d) l'arbre s ymbo le de la vie, de la fécondité inépuisable, de la
réalité absolue ; en relation avec la Grande déesse ou le symbolisme
aquatique (par exemple Yaksa) ; identifié à la source de l'immortali té
(L'Arbre de Vie) ;
e) l'arbre-centre du monde et support de l'univers (chez les Altaï
ques, chez les Scandinaves, etc.) ;
f) liens mystiques entre arbres et hommes (arbres anthropogènes ;
l'arbt·e comme réceptacle des âme des a ncêtres ; le m ariage des arbres ;
la présence de l'arbre dans l es cérémonies d'iniation, etc.) ;
-

1·; M. Eliade, Traité d'histoire des réligions, N. édition, Paris, 1967, p. 230.

16 a) Ansamblul piatrâ-arbore-altar, care constituie un adev4rat mtcrocosmos
in straturile cele mai vechi ale vietii religioase (Australia, China, Indochina-Indla,
Fenicia-Marea Egee) ;
b) arborele imagine a Cosmosului (India, Mesopotamia, Scandinavia etc.) ;
c) arborele-teofanie cosmicâ (Mesopotamia India, Marea Egee) ;
d) arborele-simbol al vietii, al fecundititii inepuizabile, al realitàtii absolute,
in relatie cu Marea Zeita sau simbolismul acvatic (de exemplu Yaksa" , identiflcat
cu izvorul nemuririi (Arborele Vietii) ;
e) arborele-centru al lumii �i suport al universului (la popoarele altaice, la
scandinavi etc.) ;
f) legdturi mistice între arbori �i oameni (arbori antropogeni, arborele ca
receptacol (locuintii, n.s.) al sufletelor stramo!;; ilor, casatoria arborilor, prezenta
arborelui în ceremoniile de initiere etc.) ;
g) arborele simbel al reinvierii vegetatiei, al primâverii �i al regenerarii
anului (de exemplu arborele de mai etc.). (M. Eliade, op. cit., p. 230-231).
-
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g) l'arbre symbole de la résuprection de la végetation, du printemps
et de la régénération de l'année (par exemple le Mai, etc.).
Ce reprezintâ în mentalitatea arhaica cultele vegetatiei în general
l?i cele ale arborelui în special ?
,Sans anticiper sur les conclusions qui se dégageront de l'analyse
de ces documents, nous pouvons, attirer l'attention sur le fait que
l'arbre représente - et cela d'une manière soit rituelle et concrète,
soit mythique et eosmologique, et encore purement symbolique - le
Cosmos vivant, se régénérant sans cesse. La vié inépuisable étant un
équivalent de l'immortal i té, l'arbre Cosmos (cf. Yggdrasil din mitologia
seandinava, n.n.) peut, de ce fait, devenir, à un autre niveau, L'arbre
de l a ,Vie-sans-mort" . La même vie i népuisable étant dans l'ontologie
archaïque la traduction de l 'idée de réalité absolue, l 'arbre y devient le
symbole de cette réalité (,le centre du monde") 17.
Doua au fost etapele
strabatute de gîndirea primitiva în elaborarea
.
cultu l ui arborilor :
1) constatarea câ arbore le prezinta atributele un or , forte sacre",
plecîndu-se de la amânunte de ordin biologie (arborele este drept, crel?te
în mod vizibil, se regenereazâ periodic, poartâ fructe cu seminte etc.) ;
2) subordonarea acestor î nsu�iri unui prototip cosmologie pe baza
c1·edintei câ între Cer �i Pâmînt exista o omologie total â, fiecârui lucru
li nlumea noastrâ coespunzindu-i un altul ,mitic" in cer, dupa modelul
câruia a fast creat tB.
Evident ca in fata omului arhaic arborele reprezenta, în virtutea
celor arâtate mai sus, o a lta realitate decît eea obi!?nuitâ.
,C'est �n vertu de sa puissance, autrement dit : c'est parce qu'il
manifeste une réalité extrahumaine - qui se présente à l'homme dans
une certaine forme, qui porte fruits et se régénère périodiquement
qu'un arbre devient sacré. Par sa simple présence (,la puissance") et
par sa loi propre d'évolution (,la régénération"), l'arbre ,répète ce qui,
pour J'experience archaïque, est le Cosmos tout entier " tn .
Daca omul culturilor stravechi a ajuns la o asemenea constatare,
acest l ucru se datoreazâ faptului câ toate gesturile �i manifestârile sale
-·

ti FarA
a anticipa asupra concluziilor care var reie�i din analiza acestor
documente, putem atrage atentïa asupra faptului ca arborele reprezlntà - fie ritual
�i concret, fie mitic �i cosmologie fie chiar la modul pur simbolic - Cosmosul vlu,
regenerindu-se lara incetare. Viata inepuizabila fiind un echivalent al imortalitàtii,
arborele Cosmos (cf. Ygdrasil din mitologia scandinavà, n.n.) poate deveni, data
rila acestui fapt, Arborele Vietii fdrd moarte la un ait nivel. Aceia�i viata ine
puizabilà fiind in ontologia arhaicà traducerea ideii realit4tii absolute, arborele
devine aici simbolul acestei realitàti (,centrul lumii" ) . (Ibidem, p. 23 1 ) .
1 8 M . Eliade, Cosmologie �i alchimie babiloniana, Bucure!?ti, Editura Vremea,
1937, p. 21.
1 9 ln virtutea puterii sale, altfel spus : pentru c a manifesta. o realitate extra
umana - care se prezintà omului sub o anumità formà, care poartà fructe �i se
regenereazà periodic - un arbore devine sacru. Prin simpla sa prezenta (,pu
terea") �i prin propria sa lege de evolutie (,regenerarea"), arborele repetà ceea
ce, pen tru ex peri enta arha ica, este Cosmosul intreg", (Idem, Traité d'histoire,
p. 232).
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nu au decît un singur scop : redarea unitâtii primordiale a Universului,
a Totului despârtit prin actul Creatiei w, î nceputâ dintr-un singur punct
considerat a f i ,centrul lumii " sau ,buricul pâmîntului" �i prin care
ti·ece ,arborele sacru" care sustine Cosmosul (,axis mundi " ) 2 1 •
,(. . . ) si le Tout 2 2 existe à l'interieur d e chaque .fragment signijicati.f,
ce n'est parce que la loi de la participation (telle notamment q ue l a
comprenait Lévy-Bruhl) est vraie, c'est parce que tout fragment signifi
cati f répète le Tout. Un ·arbre devient sacré, tout en restant d'être arbre,
en vertu de la puissance qu'il manifeste ; et s'il devient arbre cosmique,
c'est que ce qu'il mani.feste répète en tous points ce que manifeste la
Cosmos" .
Daea urmârim reprezentârile i conografice ale ,arborelui sacru" (dar
�i textele foarte vechi) se poate observa câ exista pe de o parte arbori
sacri al diror simbol nu �i-a pierdut caracteristicile ,biologice" (cf.
curmalul la asiro-babi lonien i , stejarul la vechi i germani , l'Açvatthu �i
nyagrodha la ari enii clin India, etc.) i ar pe de altâ parte, datoritâ unor
conditii propri i de evolutie a unor culturi strâvechi, si mbolul arborelui
devine, prin pierderea elementelor specifiee Jamiliei clin care face parte,
,schematic �i abstruct" :.n.
Locul clin care se deta�eazâ arborele, devenit obiect de cult este
locul sacru, cel cure repetà, la scarâ terestrâ, peisajul cosmic, ,Totul" ;
el este alcatui t mai întîi di ntt·-un triptic : peisaj de pietre, ape �i arbori .
Treptat, prin eliminarea primelor elemente s-a ajuns doar la arborele
sacru înlocuit �i el adesea cu un stîlp. Pe locul unde se aflau arbot·ele
sau stîlpul sacru apar mai tîrziu templele considerate a fi la rîndùl lor
,centre ale lumi i " (zigguratele, de exemplu) ba mai mult chiar, ele
eonstituie - dacâ ne gîndim la ,peisajul" pe care-l reflectâ, o ,imago
mundi'( 24. Piatra reprezentînd indestructibilul !?i ve�nicia, arborele sim
bolizeazâ, prin ,regenerarea sa periodicâ", ,puterea sacrâ in ordinea
vietii" z:;_
Asemenea , locuri sacre " formate cl i n ,peisaje" naturale, sau arbori
!?i pietre, prezente pînâ tîrziu în m i tologia lituanianâ 26, au fost întîlnite
pînâ nu demult !?i in tara noastrâ. Pe Valea Batovei, în Dobrogea, exista
un sanctuar descris astfel de I. D. $tefânescu :
�10
1L

Idem, Mitul reîntregirii, Bucure�ti, 1942, p. 10 �i urm.
Idem, Cosmologie ... , p. 42.
( ) dacâ Totul exista în interiorul fiecârui fragment semnificativ aceasta
nu datoreazâ faptului câ legea participàrii (mai ales a�acum o întelegea Lévy-Bruhl) ,
este adevâratâ, ci pentru cd orice fragment semnificati repetà Totul. Un arbore
devine sacru, continuînd totu!1i sà ramînâ un arbore, in virtutea puterii, pe care
el o manifesta, �i dacâ devine arbore cosmic, stta se datoreazâ faptului ca ceea ce
el manifestà (aratâ, evidentiazâ, n.n.) repeta din toate punctele de vedere ceea ce
manifesta Cosmosul" . (M. Eliade, Traité d'histoire ... , p. 233).
z; Idem, p. 233.
2fo Idem, p. 234.
2.i Idem, p. 23!.
2G F. Guirand, op. cit., p. 271.
22
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,Un zid rectangula r· de piatra înalt de aproape 2 rn !?l m buna
sture închide spatiul rezervat monumentului pe care-l înconjoara. ! na
untnll acestuia, la stînga portii, se î nalta un copac al càrui cre!"j\tet
intrece zidul. Crengile lui numeroase, vii !?i în frunzite în cea mai mare
parte a nnului, poartâ panglici !?i fî!?ii albe !?i col m·ate de pînza de casa,
cri de pînza stampata de fabrica, înnodate uneori cu oarecare arta, a l teori
cu mare grabiL Vîntul care bute des prin acele locuri !?i destul de tare
pe \"irful platoului, le fluturâ pe toate. Unele închi d pomelnice, attele,
foite de hît·tie cu mici rugaciuni sau numai cu crueL Le agata de rînd
închinatorii ne!?tini !?i credincio�i i mahomedani... Este de buna seama
vorba .de un altar al dendrolatriei !?i de practica nea�teptatà a acestui
cult extrem de vechi !?i de ordine universa\a 27.
Asupra epifaniilor !?i teofaniilor arboricole atît de raspîndite, mai
ales în spatiul vechii Mesopotamii, nu vom insista. C eea ce ne intere
seaza în mod deosebit sînt, pe linga reprezentari l e ,arborelui sacru".
atributele pe care le capata în cadrul diverselor culturi. Similitudinile
sînt foarte numeroase, ele existînd în spatii culturale foarte departate
unele de al tele !?i deosebite ca structura, atestînd universalitatea sim
bolului .
Teofaniile vegetale precum !?i credintele dupa care rase întregi
coboara din specii vegetale devenite totemuri (bambusul în Extremu l
Orient, bananierul î n Madagascar etc.), n e dovede!?te, fara putinta de
tagada, ceea ce M. Eliade nume!?te ,relatiile mistice dintre arbori $Î
oameni" :l i .
,Nous pouvons toutefois observer (... ) l a solidarité entre l'homme
(parte integranta a vietii din Univers, n.n.) et une certuine éspèce
végétale, solidarité conçue comme un circuit cont inu entre le n iveau
humain et végétal " :12 (subl. ns.).
Aceastà conceptie - pendularea vietii între vegetal !?i uman în mod
permanent - printr-un proces de ,rationalizare" a dus la credinta
potrivit ca1·eia sufletele celor dispâruti salâ!?luiesc în arbori . El e conti
nua astfel sa traiascâ la modul vegetal (credinta întîlnità la majoritatea
popoarelor :tl). Viata !?i m oartea au astfel alt sens deeît în conceptb
modernâ, omul apârînd ca o simplâ metamorfozâ u vegetatiei .
2i 1 .
D. $tefanescu, Cu privire la stema tàrii române!;>ti. Arborele din pece
tile !li bulele sigilare de aur. In Studii !li cercetâri de numismaticâ, Editura Aca
demiei R.S.R., Bucur�ti, 1957, vol. I, p. 373, apud P. Petrescu, op. cit., p. 41 !li urm.
28 M. Eliade, Cosmologie... , p. 42.
29 Idem, Traité d'histoire... , p. 236.
30

31 M. Eliade, op. cit., p. 256.
32 Putem observa totodatâ ( ... ) solidaritatea dintre om ( ... ) !li o anumitâ spe

cie vegetala, solidaritate conceputa cu un circuit conttnuu între nivelul uman $i
cel vegetal" (subi. ns.), M. Eliade, op. cit., p; 257.
33 Sir. J. G., Frazer, op. cit.
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La mort n'est qu'un changement de modalité, un passage à un
autre niveau, une réintégration dans la matrice universelle. Si la réalité
et la vie sont formulées en termes végétaux, la réintégration s'effectue
par une simple modification de forme ; d'anthropomorphe, le mort de
vient dendromorphe" 34.
,

PARTEA A III -A

Care ar fi, in lumina celor prezentate pinâ acum, sensu! ,grijitului"
cu pomi din Vrancea ? In cazul pomului de inmormintare descris de
Sm. Fl. Marian, semnificatia ar fi aceea - întîlnità in toate culturile
arhaice - dupâ care ,couper l 'arbre à sa racine, équivaut à retirer
l'homme de Cosmos, à l 'isoler des objel'i des sens, et des fruits de ses
actions" J.>.
Pomul din cadrul ,grijitului" de�i inclus in ritul de pomanâ - sau
poate tocmai �i de aoeea - ales într-un timp in care poate �i trebuie
sèi fie resèidit are un alt întel es. Pe de o parte el repr-ezintâ - potrivit
omologiei Cer-Pâmînt - un mijloc de a-ti asigma, pornind de la un
pom concret al acestei lumi, ,prototipul" mitic existent in œr (mai
pr-ecis in g·râdina raiului), iar pe de altà parte, integrorea dupà moarte
in marele circuit vegetal, singmul, dupa cum am vâzut, considerat a fi
,real"' in conceptiile dendrolatrice ;)(j.
Referitor la obiectele care impodobesc pomul , vom îneerca sâ dâm
o posibilâ explicatie c-e-lor mai importante dintre ele. Evident, credinta
este di dupâ moarte ele vor fi gâsite ,dincolo'', po trivit aceleia�i con
œptii despre omologia totalâ intre nivelul terestru �i cel cosmic. In
p1lL<>, intervine conceptia dupâ care ,a face pomeni " duce la iertarea
pâcatelor, oonceptie de origine iudeo-cre�tinâ.
Prezenta ,scârii" fâcutâ din fâinâ de griu poate fi explicatà prin
aoeea câ pomul dat de pomanâ fiind o copie a prototipului mitic al
arborelui sacru care traverseazâ cele 3 nivele ale Universului (lnfernul,
Pâmîntul �i Cerurile), sufletul care d01-e�te sâ ajungâ în cer (mai precis
:1< ,Moartea nu este decît o schimbare de modalitate, o trecere la un ait
nive!, o reintegrare în matricea universalâ. Daca realitatea �i vlata sînt formu
late în termeni vegetali, reintegrarea se efectueazâ printr-o simpla modlficare de
formà, din antropomorf, mortul devine dendromorf". (M. Eliade, op. clt., p, 258).
:t·. M. Eliade, op. cit., p. 236.
:l6 Cf. informatorilor de teren Apostu Lucretia - 66 ani - �i Nistorescu
Ileana
74 ani - exista credinta la oamenii mai batrîni câ dupa moarte, sufle
tul celui ce �i-a dat pom de pomanâ sta printre ramurile lui, pomul
gisindu-se
.
evident în rai. A-ti da pom de pomana echivaleazâ chiar �i astizl cu o prima
tentativâ de a-ti asigura i ntrarea în rai. De asemenea, faptul ca lili in Vrancea
se mai obi�nui�te sa se sâdeasca un pom la mormint, ne arata ca a existat cindva
un sistem destul de vast �1 probabll destul de bine structurat al credlntelor den
drolatrice. Merita a fi mentionatâ preferlnta specialâ de care se bucura prunul
(cf. Maramure,).
-
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in rai) are nevoie de scarâ. Z ig uratele din Caldeea, ,muntii saori" din
China, Japonia, etc. - forme a le legâturi i Cer-Pâmînt, , stî lpii " ai Ce
rului, preze ntau scâri pînâ la sanctuarul a�ezat pe cel mai inalt pise ;
, Cl o�a cu pui" ni se pare a fi mai greu de explicat în stadiul
nctual al cerœtârii noastre. Arborele cosmic fiind deseori un simbol
complex în ale càru.i ramuri se aflâ aJ?ezate constelatiile - în alte
credinte ramurile înse�i constitu ie sistemul astrelor - ,cl o�ea cu pui"
ar s imbol i za fie constelatia cu aœlaJ?i nume, fie, datorità celor noua
,pui" cele noua ceruri pri n care trece coroana po mului vietii (mentionâm
cà motivul ,olo�a cu pui" apare în unele zone ale târii noastre pe
ouâ le de Pa�ti) ;
,Porumbeii". Dacâ sufletul va sta in pom :li, in aceastâ lume în
timpul ritualului e l trebuie sà fie substituit prin ceva. Porumbel ul �i
pâsârile in general sint folositi œ simbol al su f let ul ui, al duhurilor sacre,
în majoritatea credintelor religioase (Sf. Duh apare întotdeauna atit în
textele sacre ore�tine cît �i i n i conografia catolicâ, ortodoxâ �i refor
matâ su b chip de porumb alb). Stilpii de mormint din Pâdurenii Hune
doarei, crucHe din Gorj, Maramure� �i pînâ nu demult �i din Vrancea au
(�i respectiv aveau) cioplite in vîrf chi pwi de pâsâri . ln Vrancea ele
se numeau tot ,porumbi" .
0 mentiune specialâ merita sticla cu vdn din traistâ. Prezenta vi
nului ne aratâ cà ne aflâm într-adev� i n fata unui Pom al Vietii .
, ( . . . ) la vigne était l'expréssion végétale de l'immortalité - tout
comme le vin est œsté, dans les traditions archaïq ues, le symbole de
la jeunesse et de la vie éternelle (cf. ,eau de vie", ga élique wisk ey ,
lit. ,water of life " , persan mâie-sohebâle, ,boisson de la jeunesse",
sumérien geshtin , ar bre de vie" (cf. A lbrigh t, The Gooddes of Life and
Wisd om, 276). La Mishna (Sanhedrin, 70 a) affirme que l'arbre de la
science du bien et du mal (Genèse, II, 9) était une vigne " :IH.
Lum înarea care i nsote �te pomul (are e xact inâ lt im ea aœstuia) ar
putea 1reprezenta fie vrejul unei vite de vie ori este pur �i si mplu
acœso riul obi�nui t -al obieotelor ce urmeazà a fi date de pomanâ, avi nd
doar o lungime specia lâ. ln nici un caz nu poate fi vorba de un substitut
simbolic al �rpelui care apare in iconog,rafia Pomului Vietii deoarece
311 Arborele Yggdrasil, Pomul Vietii precum �i alte forme ale arborilor sacri
apar în texte �i in reprezentârile plastice însotite de pâsâri. De cele mai multe ori,
ca ln cazul Yggdrasil-ului, se cunoa�te specia acestora. In cazul altora nu se
�tie clar despre ce pâsàri e vorba (cf. arborele Kiskanu la babilonieni) - Apud
M. Eliade, Traité ... , p. 234-235.
J8 , ( ) vita de vie era expresia vegetalà a imortalitàtii - tot a�a cum vinul
a rAmas, in tradltille arhaice, simbolul tineretii $i al vletii eterne (cf. ,apa vietii"
- in francezâ -, gaelicul wiskcy, lit. ,water of life", persanul mâie-i-shtbâle,
,bâutura tineretii", sumerianul ,geshtin ,arborele vietii" (cf. Albright, The Gooddes
of Life and Wisdom, 276). Mishna �Sanhadrin, 70 a) afirmà cà arborele �tiintei
blnelui �1 ràului (Geneza, I I, 9) era ,. vitâ de vie" . (M. Eliade, op. cit., p. 244-245) .
•••
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acesta, for�â malefica, este incompatibil cu lumina. In unele localitâti
(la Naruja, de exemplu), luminarea inconjoara !ji coroana pomului - nu
numai axul central al acestuia, ca la Vidra).

CONCLUZII
Din analiza obiceiului ,grijitului cu pomi(( din Tinutul Vrancei, s-a
putut observa ca acesta pastreazâ elemente cu o semnificatie cosmo
logicâ profunda. Acestea il deosebesc in mod net de , pomul de înmor
mîntare" intîlnit, alja cum s-a arâtat de Sm. FI. M<u·ian aproape in toute
regiunile tl'u·i i noastre, dar absent din zona Vrancei istorice :m.
Cele mai importc'lnte caracteristici ale ,pomului(( din obiceiul vTân
cean sint urmâtoarele :
1 . includerea pomului în ritul de pomanâ nu este legatâ de înmor
mintare ;
2. ritualul are loc �i pentru vii �i pentru morti ;
3. ,timpul" ales este cel in care pomul �i-a i ncheiat perioada de
vegetatie iar scoaterea lui din pamîn t pentru a fi inclus î n ri tu l
de pomanâ nu pericliteazà c u nimic ,functiile" sale ,biologice" ;
El coïncide cu ultima parte a toamnei consacratâ pomenirilor de
tot felul ;
4. pomul trebwie resâdi t îndatâ dupâ terminarea ritualului pentru
a i se asigura in continuare viata ;
5. se prefera prunul (peN1ul), prezent !?i la morminte alâturi de
cruce.
Alja cum se prezintâ astâzi, ,grijitul" cu pomi din Vrancea pre
zinta, pe lînga caracterul specifie de rit de pomana (deci inclus in ciclul
mm·tilor !?i în consecintâ funerar), elemente dispârute din cadrul altor
obiceiuri care au ca simbol central pomul.
Sensu! lui profund, asigw·at de , puterea'"' sa de a se ,manifesta�'
în ochii oamenilor ca posesor al unor ,forte sacre" -care-i asigurâ
- gratie unui prototip divin - o permanenta capacitate de ·regenerare,
este acela ca el ,repeta'"' la scarâ terestra viata eternâ a Universului.
Devenit un ,,alter ego" al celui care-l daruie!jte, o verigâ în lantul
vietii care in conceptia dendrolatricâ trece necontenit de la nivelul
antropomorf la cel d.endromorf !ji i nvers, ,pomul" din Vrancea, chiar
daca astâzi trâieljte ca ritual în virtutea unei traditii prea vechi pen:tru
a fi UljOr intrerupta !ji nu i se mai cunoa!?te tîlcul i nitial, �·âmîne u n
vestigiu pe cit .de interesant J? i d e spectaculos pe atît d e pretios al
unuia din marile sisteme de gîndire ale omenirii arhaice.
39 La Soveja �i
Cimpuri, sate care nu fac parte din Vrancea istorica se
întîlne�te pomul de înmormintare cf. descrierli lui Sm. Fl. Marian.

,Grijitul"

- un r'it Junerar

RiSUME
L'ouvrage présente les éléments essentiels du rite ,grijitul cu pomi" du dé
partement de Vrancea (,a se griji
fr. ,se préparer pour la vie future" , ,pomi"
- sg. ,pom" = fr. ,arbore fruitier" - lat. pomus. ,a se grlji cu pomi" = faire
raumône avec un arbore fruitier accompagné d'objets divers et nécéssaires dans
la vie quotidienne, c'est à dire des vetements, des tapis, des couvertures, un lit,
une table, etc.).
Le rite de Vrancea se rèmarque par quelques traits significatifs qui l'indivi
dualise et lui donnent sa note spécifique parmi les autres connus aux Rownains
Les habitants du Pays de Vrancea ne connaissent pas le rite de l'arbre coupé chez
un défunt ,(sauf le sapin pour les jeunes qui ne sont encore mariés, coutwne
commune pour tous les Roumains) .
L'élément essentiel du ,grijitul cu pomi" n'est pas un arbre fruitier coupé,
mais un prunier (,perl>" dans le patois) avec sa racine et les branches ornées des
objects symboliques et dont la signification mytologique est profonde : des gim
blettes, des pigeons de pain blanc, des fruits etc. Le rite se passe en automne, aprés
la chute des feuilles.
Nous pouvons facilement observer les traits qui font du ,grijltul cu pomi"
du Pays de Vrancea une trace des croyances anciennes concernant les arbres :
dans les conceptions dendrolatriques l'arbre représente - par ses éléments
végétaux qui se régénèrent périodiquement - le Cosmos tout entier se régénerant
sans cesse. En offrant un arbre fruitier, capable de continuer sa vie vegétale (il
est réplanté immédiatement), l'homme de Vrancea veut s'assurer - après la
mort - du prototype oléste de l'arbre (cf. M. Eliade, l'Arbre cosmique, l'Arbre
de Vie. ,axis mundi" etc.).
L'existence même - dans une telle conception - est conçue en termes
dendi'Olatres :la mort et le vie n'est qu'un changement de modalité : la réinté
gration dans la matrice universelle s'effectue par une simple modification de
forme ; d'anthropomorphe, le mort devient dendromorphe (voir le Traité d'histoire
des réligions de M. Eliade).
Après l étude du ,grijitul cu pomi" une conclusion s'impose : Chez le
peuple Roumain - descendant des Géto-Daces - les traces de la dendrolatrie sont
encore évidentes démontrant encore une fois sa lonque histoire et se continuité
ininterrompue dans l'espace de l'ancienne Dacie.
"
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INSEMNATATEA BOTANICA A REZERVATIEI
GEOLOGICE �1 PEISAGISTE REGIDU-SCRUNTA'R,
JUDE'fUL VRANCEA
Dr. CLlMENT HOREANU

Milcovul, in decw·sul timpului, �i-a sâpa t în cw-sul sâu superior �i
mijlociu o albie destul de adîncâ. Versan tii pîri ului Milcov in cea mai
mare parte sînt lipsiti de pâduri, acestea au fost exploatate în deceniile
m'lterioare . Fenomenele de eroziune �i alunecâri sint foarle frecvente.
Peisajul întregii vâii apare vizitatorului destul de denaturat, chiar de�
zolant. Rezultatele împâdurlrilor efectuate in aceastâ zona si nt minime.
Peisajul dur este putin înviorat de prezenta câtinei de riu (Hippophae
rhamnoides).
La confluenta cu pkiul ReghiJUlui, în apropierea satului �indrilari,
valea Milcovului este îngustatâ. Aici pîriul Milcov a întîlnit roci mai
dure. In timp a sâpat un adevârat defileu care, prin originalitatea lui �i
varietatea peisajului, învioreazâ intreaga vale.
Rocile din aœastâ zona, dispuse in strate verticale, sint focmate
din plâci înguste de gresie oare altereazâ cu cal.care, marne grezoase �i
marne �or friabile. Aceste roci apartin sarmatianului �i mediteranea
nului �i sint foarte bogate in fosi le

.

Pe partea stînga, la

zi, pred omina

sarmatiene �i contin un bogat material fosilifer de Lameli
branchiate, în ·special genul Cardium. Pe partea dreaptâ se observa cu

stratele

m;w-inta alternanta
DatoritA

gresiilor cu œa a rnaTnelor.

fenomenului

câpâtat forme bizare �i

de eroziune,
are aspectul

relieful aœstui

unor

mie defi leu a

zlduri de cetate,

frumos

crenelate.
Constructia lioselei, cît lii milicârile s ei s rp i ce din 1 977, au afectat
partial peisajul acestei zone, încît o parte din strate sint frinte iar la
baza versantnor se aflâ mult grohoti�.

Individualitatea gemorfologica sub aspectul genezei, evolutiei �i mo�
duluï de îmbinare a reliefului, alâturi de bogàtia depozitelor fosilifere
au constituit criteriile pentru care s-a dec larat încà din 1973 suprafata

de 1 25,00

ha ca rezervatie geologicâ �i peisagis ticâ.
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Cercetarile floristice întreprinse pma m prezent în aceastâ rezer
evidentiazâ prRgnant însemnâtatea �tiintificâ �i din punct de vedere

v atie

botanic.

Pcotectia · florei �i vegetatiei, pe li nga importanta �tiintificâ, se im
pune cu acuitate datoritâ functiilor multiple ale aces teia �i în primul
rînd cea antierozionalâ.
In mma cercetârilor efectuate în •aceastâ rezervatie s-au identi f icat
un numâr de 301 taxoni care apartin la 52 familii de plante vasculace.
CONSPECTUL FLORISTIC
P o 1 y p o d i a c e a e : Asplenium ruta-muraria L., A. trichoma
nes L., Cystopteris fragilis (L.) Bernh., Polypodium vulgare L. Fam.
Pinaceae :
Picea abies (L.) Karst., P. excelsa (Lam.) Link. Fam.
C u p r e s s a c e a e : Juniperus communis L. Fam. B e t u l a c e a e : . Be
tula pendula Roth., Carpinus betulus L., Corylus avellana L. Fam. F a
g a c e a e : Fagus silvatica L., Quercus petraea (Matt.) Liebl. Farri. S a
l i c a ·c e a e : Populus tremula L., Salix cine rea L., S. fragilis L. Fam.
U 1 rn a c e a e : Ulmus minor Mill., U. glabra Huds. Fam. U r t i c a c e a e :
Parietaria officinalis L., Urtica dioica L. Fam. S a n t a 1 a c e a e : The
sium linophyllon L. Fam. P o 1 y g o n a c e a e : Polygonum aviculare L.,
Rumex acetosella L., R. crispus L. Fam C a r y o p h y 1 1 a c e a e : Ce
rastium caespitosum Gilib., Lychnis flos-cuculi L., Silene alba (Miller)
E. H. L. Krause, S. italica (L.) Pers., S. vulgaris (Moench.) Garcke, Stel
laria media - L., S. nemorum L., Dianthus carthusianorum L. Fam.
E u p h o r b i a c e a e : Euphorbia amydaloides L., E. cyparissias L.,
E. helioscopia L., Mercurialis perennis L. Fam. R a n u n c u 1 a c e a e : :
Clematis vitalba L., Ranunculus acer L., R. ficaria L., R. repens L., Tha
lictrum foetidum L., Th. minus L. Fam. C r u c i f e r a e : Alliaria pç
tiolata (M.B.) Cavara et Grande, Alyssum murale W. et K., A. repens
Baumg., Arabis hirsuta (L.) Scop. , Capsella bursa pastoris (L.) Medikus,
Cardamine impatiens L., C. pratensis L., Cardaminopsis arenosa (L.)
Hayek, Erysimum pannonicum Cr., Lepidium campestre (L.) R. Br.,
L. ruderale L., Descurainia sophia (L.) Web_b, Rorippa sylvestris (L.) Bes
ser, Sisymbrium officinale (L.) Scop. Fa�. V i o 1 a c e a e : Viola arven
sis Murr, V. hirta L. V. odorata L., V. reichenbachiana Jord. Fam.
H y p e r i c a c e a e : Hypericum hirsutum L., H. perforatum L. Fam.
C rn s s u 1 a c e a e : Sedum hispanicum L., S. maximum (L.) Hoffm.
Fam. S a x i f r a g a c e a e : Chrysosplenium alternifolium L., Ribes
grossularia L., Fam. E 1 a e a g n a c e a e : Hippophae rhamnoides L.
Fam. R o s a c e a e : Agrimonia eupatoria L., Crataegus monogyna Jacq.,
Filipendula vulgaris Moench., Fragaria vesca L., Geum rivale L., G. ur
banum L., Potentilla argentea L., P. anserina L., P. recta L., P. reptans
L., Rosa canina L., Rubus caesius L., R. hirtus L., Sorbus aucuparia L.
Fam. L e g u m i n o s a e : Astragalus glycyphyllus L., A. monspessu
T.anus L., A. onobrychis L., Coronilla varia L., Dorycnium herbaceum
Fam.

.
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Will., Lathyrus pratensis L., Lotus corniculatus L., Chamaecytisus hirsu
tus (L.) Li nk., Medicago falcata L., M. lupulina L., Meliotus albus Me
dik., M. o.fficinalis L., Trifolium alpestre L., T. arvense L., T. campestre
Schreb., T. montanum L., T. repens L., Vicia sepium Seop. Fam. L y t
h r a c e a e : Lythrum salicaria L. Fam. 0 n a g r a c e a e : Circaea lu
tetiana L., Epilobitim hirsutum L., E. montanum L., Fam. T i 1 i a c e a e :
Tilia cordata Mill. Fam. L i n a e e a e : Linum austriacum L., L. cathar
ticum L. Fam. G e r a n i a c e a e : Erodium cicutarium (L.) L'Herit.,
Geranium phaeum L., G. pratense L., G. robertianum L., Fam. A c e
r a c e a e : Acer campestre L., A. tataricum L., Fam. P o 1 y g a 1 a c e a e :
Polygala major Jacq., P. vulgaris L., Fam. C a e 1 a s t r a c e a e : Euo
nymus europaea L., E. venucosus Scop. Fam. C o r n a c e a e : Cornus
mas L., C. sanguinea L., Fam. U rn b e 1 1 i f e r a e : Angelica sylvestris
L., Anthriscus sylvestris L., Bupleurum falcatum L., Carum carvi L.,
Daucus carota L., Hemcleum sphondylium L., Laserpitium latifolium
L . , Malabaila graveolens (Spreng.) Hoffm., Peucedanum alsaticum L.,
Pimpinella major (L.) H u d s . , Seseli annuum L., S. gracile W. et K. Fam.
P r i rn u 1 a c e a e : Anagalis arvensis L., Lysimachia nummularia L.,
Primula o.f.ficinalis (L.) Hill. Fam . B o r a g i n a c e a e : Anchusa ochro
leuca M. B., A. officinalis L., Cynoglossum officinale L., !Echium vul
gare L., Lappula squarrosa (Retz.) Dumort, Lithospe1·mum arvense L.,
L. o.f.ficinale L., Pulmonaria mollis Wulfen ex. Hornem . , P. officinalis
L., Symphytum officinale L. Fam. S o l a n a c e a e : Solanum dulca
mara L., S. nigrum L. Fam. S c r o p h u l a r i a c e a e : Digitalis gran-.
diflora Mill., Euphrasia stricta Host, Linaria genistifolia (L.) Mill., L.,
vulgaris Mill ., Odontites serotina (Lam.) Rchb., Rhinanthus mintor L. ,
Scrophularia nodosa L., Verbascum blattaria L., V. lychnitis L., V. phlo
moides L., Veronica arvensis L., V. chamaedrys L., V . teucrium L., Fam.
V e r b e n a c e a e : Verbena o.f.ficinalis L., Fam. L a b i a t a e : Ajuga
9enevensis L., A. reptans L., Ballota nigra L., Betonica officinalis L.,
Calamintha acinos (L.) Clairv., C. clinopodium Spenn., Galeopsis lada
num L., G. speciosa Mill., G. tetrahit L., Glecoma hederacea L . ssp.
hirsuta (W. et K.) Hermann, Lamium amplexicaule L., L. maculatum
L., l.J. purpureum L., Leonurus cardiaca L.. Lycopus europaeus L.,
Mentha longifolia (L.) Nath. , Nepeta pannonica L., Origanum vulgare
.

.

L., Prunella grandiflora (L.) Scholler, P. vulgaris L., Salvia glutinosa L.,
S. nemorosa L., S. verticillata L., Scutellaria altissima L., Stachys syl
vatica L., Teucrium chamaedrys L., T. montanum L., Thymus marchal
lianus Willd., Th. pannonicus AU., Th. pulegioides L. Fam. P 1 a n t a g in a c e a e : .Plantago media L., P. lanceolata L. Fam.
Genti anaceae :
Gentiana ascleipiadea L., G. ciliata A. e t Kern. Fam . As c 1 e p i a d a
c e a e : Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. Fam. A p o c y n a c e a e :
Vinca herbacea Waldst Fam. 0 1 e a c e a e : Fraxinus ornus L., Li

gustrum vulgare L., Fam. R u b i a c e· a e : Asperula cynanchica L., As
perula odorata L., Galium aparine L., Cruciata levipes Opiz., C. pede

montana (Bell.) Ehrend., Galium mollugol., G. schultesii Vest., G. verum
L., Fam. C a p r if o 1 i a c e a e : Sambucus ebulus L., S. nigra L., Vi-

•
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burnum lantana L., V. opulus L., Fam. V a 1 e r i a n a c e a e : Valeriana
officinalis L., Fam. D i p s a c a c e a e : Dipsacus silvester Huds., Knau
tic. arvensis Coult., Scabiu<>a ochroleuca L., Fam. C a rn p a n u 1 a c e a e :
Campanula glomerata L.. C. patula L., C. persicifolia L., C. rapunculoi
des L., C. rapunculus L., C. sibirica L., Fam. C o rn p o s i t a e : Achil
lea distans W. et K., A. millefolium L., Anthemis tinctoria L., Arctium
Zappa L., A. tomentosum Mill., Artemisia absinthium L., A. austriaca
Jacq., A. campestris L., A. vulgaris L., Bellis perennis L., Carduus
acanthoides L., Carlina vulgaris L., Centaurea austriaca Willd.. C. jacea
L., C. micranthos Gmel., C. scabiosa L., Chrysanthemum leucanthemum
L., Cichorium intybus L., Cirsium arvense (L.) &op., C. erisithales (Jacq.)
Scop., C. furiens Gris. et Sch., C. oleraceum (L.) Scop., C. pannonicum
(L.) L. K., Cirsiu.m vulgare (Savi) Ten.. Erigeron acer L., E. canadensis
L., Eupatorittm cannabinum L., Hieracium pilosella L., lnula britanica
L., Lapsana communis L. Leontodon autumnalis L., L. hispidus L., My
celis muralis (L.) Dum., Picris hieracioides L., Scorzonera rosea W. et K.,
Senecio e1·uci.folius L., S. fuchsii Gmel., S. rupester W. et K., S. ver
naZis W. et. K., Solidagu virgaurea L., Sonchus arvensis L., Stenactis
annua (L.) Ness., Tanacetum vuZgare L., Tara:t-acttm officinale Weber,
Tussilago farfara L., Farn. L i 1 i a c e a e : Allium montanum F. W.
Schmidt, Anthericum ramosum L., Polygonat um Zatifolium (Jacq.) Desf.,
P. officinale AU. Fam. J u n c a c e a e : Jttncus articulatus L., Luzula
campestrh (L.) DC ., L. luzuloides (Lam.) Dandy et Wildmott. Fam. C y
p e r a c e a e : Carex distans L., C. hirta L., Fam. G r a rn i n a e a e :
Agrostis tenuis Sibth., Agropyron intermedium (Host) P.B., A. pectini
forme R. et Sch., A. repens (L.) Desv., Arrhenatherium elatius (L.) J. et
C. Presl., Brachypodium pinnatum (L.) P. B., B. sylvaticum (Huds.) P. B.,
DotriochZoa ischaemum (L.) Keng, Briza media L., CaZamagrostis arttndi
nacea (L.) Roth., C. epigeios (L.) Roth., Dactylis glomerata L., Fe.�tuca
pratensis Huds., F. rubra L., F. valesiaca Schleich., Hordeum murinum
L., Holcus lanatus L., Lolium perenne L., Koeleria macrantha (Lam .}
Domin, Melica ciliata L., Poa annua L., P. bulbosa L., P. compressa L.,
P. nemoralis L., P. pratensis L., ssp. angustifolic. (L.) Hay., Stipa ca
pillata L.
Numârul relativ ridicut de taxoni identificati pinii in prezent este
explicat de larga variabilitate a conditiilor statïonale, prezenta sub
stratului calcaros tennofil, a stincâriilor in general.
Pe linga numiirul ridicat de taxoni, importante !?tiintificà a acestei
rezervatii sub aspect botanic este sporitâ !?i de originalitatea ei bio
istorica !?Ï fitogeogra ficâ, · de modul de asociere al plantelor.
Ponderea œa mai i nsemnatâ o au elementele eurasiatice, unnate
de cele europene, central-europene !?Î circumpolare. Nu lipsesc nici ele
mente1e -alpigene. La aœst fond de bazâ se adaugà numeroase e lemente
continentale, submediteraneene, pontice !?i pQntico-submediteraneene, de
mare importantâ fitogeograficâ.
Dintre elementele eurasiatiœ cu largâ râspîndire in aceasta zona,
çi�m : A.rrhenatherium elatius, Anthemis tinctoria, Briza media, Bath.
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riochloa ischaemum, · .·Dactylis glomerata, Carlina . vulgaris, Campanula
glomerata, C. perscifolia, Centaurea scabiosa, Cynanchum vinceto:n'oum,
Euphorbia cyparissia.s, Galium mollugo, Hypericum perforatum, Fmga
ria vesca, Prunella vulgaris, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica, Scrophu
laria nodosa, Stipa capillata, Leontodon. hispidus, Rhinanthus minor,
Viola hirta, Senecio (!.rucifolius, Artemisia campestri.Y, Brachypodium
pinnatum, Rhamnus cathartica � .m.a
D i n n um eraru l c01 teg i u al elementelor europene enumerâm : Agri
monia eupatoria, Stellaria nemorum, Rubus hirtus, Trifolium campestre,
Tilia cordata, Linum catharticua, Euonymus verrucosus, Digitalis gran
diflora, Euphrasia stricta, Odontites serotina, Betonica officinalis, Pru
nella grandi.flom, Campanula patula, C. rapunculoides, Luzula luzuloides,
Thymus pannonicus, Poa compressa, Verbascum phlomoides etc.
Dintre speci ile ceritral-europene citâm : Carpinus 'betulus, Corylus
avellana, Fagus silvatica, Thesium lynophyllon, Arrabis hirsuta, Trifo
lium alpestre, Anchusa officinalis, Lithospermum officinale, Pulmonaria
o.f.ficinalis, Galeopsis speciosa, Thymus pulegioides, Gentiana asclepia
dea, Centaurea austriaca, Senecio fuchsii !i.a.
.

.

·

Atit procentual, cît �i numeric urmeazâ elementele circumpolare
�i an um e : Aspelenium ruta-muraria, A. trichomane.c;, Chrysossplenium

alternifolium, Geum urbanum, Circaea lutetiana, Cardamine pratensis,
Potentilla argentea, Solidago virgaurea, Agrostis tenuis, Poa nemoralis,
P. pratensis etc.
Dintre elementele alpigene care se intîlnesc aici, citâm' : Festuca
rubra, Centiana ciliata, Cirsium furiens, Senecio rupester, Alyssum re
pens, Silene italica, Juniperus communis etc.
Din numârul mare al speciilor continentale enu merâ m : Linaria ge
nistifolia, Vemnica teucrium, Thymus marchallianus, Scabiosa ochro
leuca, Agropyron· peétiniforme, Koeleria macrantha, Astragalus onobry
chis, Allium montanum, Seslei annuum, Thalictrum minus !i.a.
Importan.tâ fitogeograficâ mare au elernentele submediteraneene �i.
anume : Sedum hispanicum, Astragalus monspessulanus, Fraxinus ornus,

Dorycnium he1·baceum, Calamintha dinopodium, Teucrium montanum,
T. chamaedrys, Ligustrum vulgare, Asperula cynanchica, Melica ciliata,
Viburnum lantana, Galium pedemontanum �.a.
Elementele pontice !iÏ
de speciile : Chamaecytisus

pontico-submediteraneene

sint reprezentate

hirsutus ssp. leucotrichus, Linum austriacum,
Vinca herbacea, Cirsium pannonicum, Polygonatum latifolium, Alyssum
murale, Polygala major, Scutellaria altissima !i.a.
Dintre speciile lemnoase pe stincârü se intilne!ïte : Fraxinus ornus,
Rhamnus cathartica, Euonymus verrucosus, Tilia cordata, Ulmus cam
pestris, Hippophae rhamnoides, Viburnum lantana, Cornus sanguinea,
Crataegus monogyna, Rosa canina, Clematis vitalba, Euonymus europaea,
Ligustrum vulgare.
Prezenta în apropiere a a � z ârilor umane, cit Iii pâ!ïunatul in aceastâ
zona explicâ numârul mare de s p ecii ruderole întîlnite aid. Frecvente
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sint speciile : Urtica dioica, Sambucus ebulus, Cirsium arvense, Carduus
acanthoides, Artemisia absinthium, Arctium Zappa, Descurainia sophia 'i.a.
Cerœtârile ulterioare vor evidentia �i a l te aspecte interesante ale
vegetatiei.
Valoarea · !itilntificà din punct de vedet-e botanic, impreunà cu cea
geologicâ !ii paleontologicâ, dublatâ de frumusetea pe i saj u lu i i m pun o
grijii deosebitâ pentru pâst:rarea nealteratâ a acestui co l t din frumoasa
�i variata naturà vrinœanà !iÏ in aœla!ii timp obl i gat i a de a t-educe orice

!mpact antropeic ca : exploatare de piatra, pà!iunat etc.

!�.

L'IMPORTANCE BOTANIQUE DE LA R &<iERVATION GWLOGIQUE
ET PAYSAGISTIQUE REGHIU - SCRUNTAR, DISTRICT DE VRANCEA

Rt5 UMt

L'auteur présente dans cette note l'importance floristique de réservation Reghiu
Scruntar.
Les conditions géologiques et pedoclimatiques variée determinent l'existence
d'une flore ayant un grand importance scientifique.
L'auteur souligne la nécesité de la conservation de cette territoire, très
intéressant du point de vue géologique, paléontologique, botanique et paysaglstique.
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CONTRIBU'fll LA CUNOA�TEREA FLOREI
DIN REZERVA'fiA FORFSTIERA DALIIAU'fl,
JUDE'fUL VRANCEA
CLlMENT

HOREANU
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CONDREA

Reze1·vatia forestiera Dalhauti se aflâ situatii in zona reliefului pie
montan colinat, la o altitudine de 500 m.s.m., în partea vestica a satului
Diilhâuti, in jurul Schitului Dalhâuti. Acest schit este monument istoric
liÎ a fost zidit în anul 1461.
Spre nord-est se -continua cu pâdut-ea Faraoanele iar spre sud-vest
m pâdw-ea Grebânoasa, spre vest cu Dealul Lung �i este brazdatâ in
pm·tea de sud-est de pirîul Dalhauti.
Roca de bazâ este <-'Onstituità din gresii, marne, argile, nisipuri �i
prundi�uri torentiale de gt'Osimi variabile, ca !ji in culmea Deleanul sau
Magura Odobe�ti (4).
Relieful este în mare parte accidentat, valurat, cu numer�i versanti
ce au · o orientare generala nord-est.
Zona de oare ne ocupâm se caracterizeazâ printr-un climat de pa
dur-e, mai putin ex-cesiv, cu o tempet-atura medie anuali de circa 9,4°C,
cu amplitudini mici. Regimul pluviometrie este relativ bagat, peste
650 mm anual.
Solul brun de pâdure se afla in diferite stadii de podzolire �i este
acoperit de o litierâ bogatâ. Pe alocuri apa.r mici portiuni cu cernoziom
de fîneat:â. in special în preajma schitului, de unde pâd urea a fost de
fri�atâ cu mult timp în urmâ.
Fenomenele de alunecari sînt ft·ecvente �i se datoresc alternantei gre
sei, marnelor cu nisipurile �i pietri!jurile din roca de bazâ, dt �i da tor'iti
unei bogate retele hidrografice subterane.
Cele mai puterniœ alunecâri �i fenomen:e de eroziune avansatâ se
întilnesc spre albia pîrîului Dâlhauti , cît �i la per'Hel'ia t•ezervatiei, acolo
unde padurea a fast defri�tâ.
Rezervatla forestiera Dâlhauti se situeazâ la limita de tranzitie din
ke silvostepa �i subzon.a stejarului cu puternice i nfiltratii ale subzonei
fagului, fapt care spore�te considerabil importanta �tiintificâ a aœstei
t-ezervatii.
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Tâierile !?i defri!?ârile efectuate pe m ari intinderi i n zona reliefului
piemontan colinat au dus la restdngerea vegetatiei forestiere, cit !?i la
denaturâri profunde ale compozitiei floristice.
In jurul Schitului Dâlhàuti s-a mentinut o portiune de pâdure mai
putin alterata, motiv care a permis infiintarea unei rezervatii forestiere
de circa 1 90,00 ha, unnînd sà îndeplineascâ functH multiple, cum at·
fi : conservarea genofondului autohton, stâvilh-ea procesului de eroziune
!?Î alunecâri, zona de protectie a monumentului istoric, cî t !?i o functie
peisagisticâ Jm}lOI"tantâ, .
Virsta secularâ a acestei pâduri de foioase a permis mentïnerea
a numeroasé · exEm1plare de fag · (Fagus · silvatica) !"?Î gorun (Quercus pe
traea) multiseculare, cu · diametre apr.eciabile (intre 100 !?Î 400 cm), a
unei flore bogate, cu specii de d ifer i te obir!?ii fitogeografice, a unei ,-c
ge tati i variate cit !?i a UJ1�i faune interesante.
Cercetâri asupra florei acestei rezervatH nu au fost ef('ctuatc pînà
în: prezent.
In urma cercetiil"ilor floristice întreprinse de noi in perioada
1 9 7 1 - 1 977 s-a identifient un numâr de 366 specii de plante vasculare,
apa1·tinind la un numâr de 65 familii.
Analiza formelor biologicé evidentiazà predominarea hemicritofi
lelor (57,46%), urmatâ de cea a terofitelor (1 2,000/o) ; mac.:rofanerofitele, ·
eu toate câ reprezintà numai 7, 82%, s int dominante prin masa vegetalâ
ce o pmduc f?Î · prin gradul de participare la edificarea fitocenozelor
vegetale, cit !?Î prin gradul de acoperire.
Elementul floristic predomi nant este cel eura-;iatic (47,600/o), urmat
dé' cel european (13,940/o), europeali.-central · ( 1 1 ,560/()) !?Î circumpolar
( 1 0,20%). Pozitia geograficâ, situarea rezet·vatiei la limita de tranzitie
intre si lvostepâ !?i zona · forestierâ a fikut posibilâ !?Î pâtrunderea ele
mentelor continetale (3,400/n), submediteraneene (3,06%) !?i pontice
(2, 720fo). lnf\uentfi zonei fagului , este explicatà prin prezentu elemen
telôi• alpino-<'arpatice . (0,340/o), atlantice �i a l pi no- boreale 0 insemnâ
tate - deosebitâ o prezintâ elementul dacie { 1 , 360/n), cu specii tipice fâge
telor montane. Dintre acestea, citâm : Cardamine glanduligera, Symphy
tum cordatum, Hepatica transsilvanica, Colchicum autummnale etc.
Pe lîngâ prezenta a numet-oase specii de mare insemnâtate fito
geograficâ, aici se af lâ !?Î Tamus communis, specie rarâ în flora t;ârii
noastre.
.

..
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CONSPECTUL FLORISTIC
·
Fa m. E q u i s e t a c e a e : Equisetum maximum Lam., E. pratense Ehrh.,
E. Sylvaticum L. Fam. P o l y p o d i a c e a e : Asplenium ruta-muraria
L., Athyrium filix-femina (L.) Roth., Cystopteris fragilis (L.) Bernth.,
Dryopteris filix-mas - (L.) Schott.,. Polypodium vulgare L. Fam. P i n a
c e a e : Abies alba Miller., Picea abies . (L.) Karts. Fam. B e t u 1 a c e a e :
Alnus glutinosa (L.) Gartner, A. incana (L.), Mnch., Betula pendula
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Roth., Carpinus betulus L., Corylus avellana L. Fam. F a g a c e a e :
Fag'U8 silvatica L., Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q. robur L. Fam.
S a l i c a c e a e : Populus alba L., P. tremula L., Salix cinerea L., S. fra
gilis L., S. incana Sçhrank. Fam. U 1 rn a c e a e : Ulmus glabra Hudson,
U. min or Mill. Fam. U r t i c a c ea e : Parietaria officinalis L., Urtica
dioica L. Fam. S a n t a 1 a c e a e : Thesium linophyllon L. Fam. P o 1 y
g o n a c e a e : Polygonum aviculare L., Rumex acetosa L., R. acetosella
L., H. crispus L., Bilderdykia convolvulus (L.) Dumort., B. clumetorum
(L.) Dumort. Fam. C h e n o p o d i a c e a e : Atriplex patula L., A. tata
rica L., Chenopodium album L., Gh. hybridium L. Fam. C a r y o p h y 1 1 a
c e a e : Arenaria serpyllifolia L., Lychnis flos-cuculi L., vesicaria L.,
Dianthus carthusiano1·um L., D. rhemanii B1ocki, Moehringia trinervia
(L.) Clairv., Silene alba (Miller) E. H. L. Krause, S. vulgaris Bernh.,
St�llaria graminea L., S. holostea L., S. media L., S. nemorum L. Fam.
E u p h o r b i a c e a e : Euphorbia amygdaloides L., E. cyparissias L.,
Mercnrialis perennis L. Fam. R a n u n c u 1 a c e a e : Actea spicata L.,
Anemone ranunculoides L., A. nemorosa L., Clematis vitalba L., Hepa
tica transsilvanica Fuss, Isopy1·um thaliCtroides L., Ranunculus acris
L., R. repens L., Thalictrum aqttilegifolium L., Th. foetidum L., minus
L. Fam. A r i s t o l o c h i a c e a e : Asarmn eu?"OpaeiLm L., Fam. P a p a
v e r a c e a e : Corydalis bulbosa (L.) Pers., Chelidonium majus L. Fam.
C r u c i f e r a e : Alliaria petiolata (M.B.) Cavara et Grande, Arabis
hirsuta (L.) Scop., Berteroa incana (L.) DC., Capsella bursa-pastoris
(L.) Medikus, Cardamine bulbifera (L.) Cr., C. glanduligera O. Schwarz.
C. pratensis L., Descurainia sophia (L.) Webb, Erophila verna (L.)
Chevall, Rorippa sylvestris (L.) Besser, Sisymbrium of.ficinale (L.) Scop.,
Thlasp i perfoliatum L. Fam. R e s e d a c e a e : Reseda lutea L. Fam.
C i � t a c e a e : Helianthemum nummularium (L.) Mill. Fam. V i o 1 a
c e a e : Viola arvensis Murr., V. hirta L., V. reichebachiana Jord. Fam.
H y p e r i c a c e a e : Hypericum hirsutum L., H. perforatum L. Fam.
C r a s s u 1 a c e a e : Sedum maximum (L.) Hoffm. Fam. S a x i f r a g a
� e a e :
Chrysosplenium alterni.folium L., Parnassia palustris L. Fam.
'l' h �· m a 1 a e a c e a e : Daphne mezereum L. Fam. R o s a c e a e : Agri
monia eupatoria L., Alchemilla vulgaris L., Cerasus avium (L.) Moench.,
Crataegus monogyna Jacq., Filipendula tùmaria (L.) Maxim., F. vulga1"is Mnch., Fragaria vesca L., Geum rivale L., G. urbanum L., Malus
sylvestris (L.) Mill. Potentilla argentea L., P. reptans L ., Pyrus piraster
Burgds, Sanguisorba officinalis L., Sorbus torminalis (L.) Cr. Fam. L e
g u m i n o s a e : Anthyllis vulneraria L., A. cicer L., A. glycyphyllus
L., A. onobrychis L., Coronilla varia L., Cytisus hirsutus L.. Genista
tinctoria L. ssp. elata (Mnch.) A. et G., Lathyrus niger (L. ) Bernh.,
L. pratensis L., L. vernus (L.) Bernh., Lotus corniculatus L., Medicago
.falcata L., M. lupulina L., Melilotus officinalis L., Ononis hircina Jacq . ,
Trifolium alpestre L . , T. campestre Screb., T . medium L., T. montanum
L., T. pannonicum Jacq., T. pratense L., T. repens L., Vicia sepitf,m
Scop., V. sylvatica L. Fam. T i 1 i a c e a e : Tilia cordata Mill., Fa m .
L i n a c e a e : Linum mhirsutum L., catharticum L. Fam. 0 x a 1 i d a-
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c e a e : Oxalis acetosella L. Fa m. G e r a n i a c e a e : Erodium cicuta
rium (L.) L'Herit., Geranium phaeum L., G. pratense L., G. robertianttm
L. Fam. 0 n a g r a c e a e : Circea lutetiana L., Epilobium angustifoli
um L., E. parviflorum (Schreb,) Wither, Chamaev,erion angustifolium
(L.) Seo p., Fam. A c e r a c e a e : Acer campestre L., A. pseudopla
tanus L. Fam. C e 1 a s t r a c e a e : Euonymus europaeus L., ,E. ver
rucosus Scop. Fam. S t a p h y 1 e a c e a e : Staphylea pinnata L. Fam.
R h a rn n a c e a e e : Rhamnus cathartica L., Rh. frangula L. fam:
A r a l i a c e a e : Hedera helix L. Fam. C o r n a c e a e : Cornus mas.
L., C. sanguinea L. Fam. U rn b e 1 1 i f e r a e : Angelica sylvestris (L.)
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Bupleurum falcatum L., Chaerophyl
lum aureum L., Carum carvi L., Daucus carota L., Eryngium campestre
L., E. planum L., Heracleum sphondylium L., Laserpitium lati_folium
L., Malabaila graveolens (Spreng.) Hoffm., Peucedanum oreoselinum (L.)
Mnch., Seseli annum L., Sium sancifolium M.B. Fam. P r i rn u 1 a c e a e :
Anagallis arvensis L., Lysimachia nummularia L., L. vulgaris L., Pri�
mula elatior (L.) Hill. Fam. P i r o 1 a c e a e : Orthilia secunda L. Fam.
C o n v o 1 v u 1 a c e a e : Convolvulus arvensis L. Fam. B o r a g i n a
c e a: e : Cynoglossum officinale L., Echium vulgare L., I.ithospermum
of.ficinal e L., Myosotis arvensis (L.) Hill., M. sylvatica (Ehrh�) Hoffm.,
Pulmonaria mollis Wulfen ex. Hornem., P. officinalis L., Symphytum
cordatum W. et K., S. of.ficinale L. Fam. S o l a n a c e a e : Atroppa
belladona L., Physalis alkekengis L., Solanum dulcamara L. Fam. S c r o
p h u 1 a r i a c e a è : Digitalis grandiflora Mill., Euphrasia stricta Host.,
Liharia vulgaris Mill., Odontites serotina (Lam.) Rchb., Melampyrum
sylvaticum L., Rhinanthus glaber Lam., Rh. minor L., Scrophularia
nodosa L., Ve1·onica arvensis L., V. chamaedrys L., V. officinalis L.,
V . teucrium L. Fam. V e r b e n a c e a e : Verbena officinalis L. Fam.
L a b i a t a e : Ajuga genevensis L., A. reptans L., Ballota nigra L.,
Betonica officinalis L., Calamintha clinopodium Spenn., Galeopsis lada
num L., G. speciosa Mill., G. tetrahit L., Glecoma hederacea L., ssp.
hirsuta W. et K., Lamium amplexicaule L., L. galeobdolon (L.) Nath.,
L. maculatum L., purpureum L., l..,eonurus cardiaca L., Lycopus europa
eus L., Mentha longifolia (L.) Math., Nepeta cataria L., Origanum vul
gare L., Prunella graridiflorq (L.) Scholler, P. vulgaris L., Salvia gluti
nosa L., S. pratensis L., S. , vertici.llata L., ScuteUaria altissima L.,
S. galericulata L., Stachys recta L., S. sylvatica L., Teucrium chamae
drys L., Thymtis pannonicus Ali., Th. marschallianus Willd. Fam.
P 1 a n t a g i n a c e a e : Plantago media L., P. lanceolata L. Fam. G e n
t i a n a c e a e : Gentiana asclepiadea L., G. ciliata A. et Kern. Fam.
A s c le p i a d a c e a e : Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. Fam. 0 1 e a
c e a e : Fraxinus excelsior L., Ligustrum vulgare L. Fam. R u b i a c e a e :
Asperula cynanchica L., As odorata L., Cruciata levipes Opiz., C. glabra
(L.) Ehrend., C. pedemontana (Bell.) Ehrend., Galium aparine L., G. mol
lugo L., G. schultesii Vest, G. sylvaticttm L., G. verum L. Fam. C a 
p r i f o 1 i a c e a e : Sambucus ebulus L., S. nigra L., Viburnum lantana
L., V. opulus L. Fam. V a 1 e r i a n a c e a e : Valeriana officinalis L. Fam.
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D i p s a c a c e a e : Dispsacus silvester Huds., Knautia arvensis Coult.,
Scabiosa ochroleuca L. Fam. C a rn p a n u 1 a c e a e : Campanula cervica
ria L., C. glomerata L., C. patula L., C. persicifolia L., C. rapunculoides
L. Fam. C o rn p o s i t a e : Achillea millefolium L., Anthemis tinctoria L.,
Arctium Zappa L., A. tomentosum Mill., Artemisia absinthium L., A. vul
garis L., Bellis perennis L., Carduus acanthoides L., C. personata (L.)
Jacq., Carlina brevibracteata (Andrae) Simonkai, C. vulgaris L., Centa
urea austriaca Willd., C. jacea L., C. micranthos Gmell., Cichorium
inl y bus L., Cirsium arvense (L.) Seo p., C. oleraceum (L.) Scop., C. pan
nonicum (L.) Lk., C. palustre (L.) Scop., C. vulgare (Savi) Ten, Chry
santhemum leucanthemum L., Crepis biennis L., C. premorsa (L.) Tau
sch., Doronicum austriacum Jacq., Eupatorium cannabinum L., Gha
phalium sylvaticum L., Hieracium pillosela L., H. umbellatum L., Inula
germanica L., 1. helenium L., Lapsana communis L., Leontodon autum
mnalis L., L. hispidus L., Mycelis muralis (L.) Dum., Matricaria chamo
milla L., M. inodora L., Petasytes hybridus (L.) G.M. Sch., Picris
hieracioides L., Senecio erucifolius L., S. doria Nathh., S. fuchsii Gmel.,
S. sylvaticus L., S. vulgaris L., Solidago virgaurea L., Sonchus arvensis
L., S. oleraceus (L.) Gou., Tragopogon dubius Scop., T. orientalis L.,
1'araxacum officinale Webber, Tussilago farfara . L. Fam. T y p a c e a e :
Typha angustifolia L., T. latifolia L. Fam. L i l i a c e a e : Anthericum
ramosum L., Allium ursinum L., Lilium martagon L., Paris quadrifolia
L., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, P. officinale L., P. verticilla
tum (L.) All., Colchicum autummnale L. Fam. D i o s c o r i d a c e a e :
1'amus communis L. Fam. J u n c a c e a e : Juncus articvlatus L., J. ge
rardi Lois., Luzula luzuloides (Lam.) Dandy, L. sylvatica (Huds.) Gaud.
:fo'am. C y p e r a c e a e : Carex cligitata L., C. distans L., C. divulsa Sto
kes, C. hirta L., C. pendula Huds., C. remota Grufb., C. sylvatica
Huds., C. vulpina L .. Fam . G r a rn i n e a e : Agrostis stolonifera L., A.
tenuis Sibth., Agropyron repens (L.) P. B., Alopecurus pratensis L.,
Anthoxanthum odoratum L., Arrhenatherium elatius (L.) Presl., Brachy
podium sylvaticum (Huds.) P.B., Bromus inermis Leyss, Briza meclia
L., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth., C. epigeios (L.) Roth., Cyno
surus cristatus L., Dactylis glomerata L., D. polygama Horvat, Pestuca
gigantea (L.) Vill ., F. pratensis Huds., F. rubra L., F. rupicola Heuff.,
F. valesiaca Schleich., Holcus lanatus L., Hordelymus europaeus (L.)
Jess., Lolium perenne L., Koeleria macrantha (Lam.) Domin., Melica
ciliata L., M. nutans L., M. uniflora Retz., Phleum pratense L., Poa
annua L., P. nemoralis L., P. trivialis L., P. pratensis L. ssp. angustifolia
(L.) Hay. Fam. 0 r c h i d a c e a e : Cephalanthera damasonium (Mill.)
Druce, Orchis maculata L., Platanthera bifolia (L.) L.C. Rich. Fam.
A r a c e a e : Arum maculatum L. Fam. L e rn n a c e a e : Lemna minor L.
Cercetârile ulterioare vor pune în evidentâ !ii alte aspecte legate
de modul de asociere al plantelor.
Apropierea islazului comunal, a culturilor agricole, nnele tâieri
selective justificâ denaturârile produse în aceastâ rezervatie. Ca urmare
a impactului antropeic s-au infiltrat un numâr însemnat de specii
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ruderale �i segetale (Carduus acanthoides, Urtica dioica, Sambucus
ebulus, Cirsium arvense, C. vulgare, Atriplex tatarica �.a.).
Pentru a reduce fenomenul de denaturare a aœstei valoroase rezer
vntii este necesar sâ se interzicâ pâ�unatul �i tâierea arborilor.
Rezervatia forestierâ Dâlhâutï prezintâ o însenmâtate �tiintificâ mare
�i prin faptul câ reprezintâ una din putinele zone care mai pâstreazâ
un fragment din codrii seculari ai Vranœi de altâdatâ.

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE LA FLORE
DE LA RESERVATION FORESTŒRE DALHAUTI - VRANCEA

!ŒSUM!:
Après une courte analyse des conditions décologiques dans la réserve Diilhauti
on présente la flore.
La flore de cette réservation est riche et varié, ici ont été identifiées un nom
bre de 366 spèces, qul appartienent aux 85 familles.
La richesse floristique; son importance phytogéographique et scientifique,
l'âge 'seculaire de la forêt justifi parfaitement l'action pour la protection de
cette territoire.

BIBLIOGRAFIE
1. H o r e a n u C 1., Flora li vegetafia rezervafiei forestiere Cenaru, Judeful Vran
cea. Ocrot. nat., med. lnconj., t. 24, nr. 1, 1980.
2. L e a n d r u L., Contributif la cunoaJterea florei p4durilor din bazinul superior
fi mijloctu al Putnet li SUfifei. Rev. PAd., nr. 2, 1955.
3. P a IIC o v s c h 1 S., L e a n d r u V., Studtul tipurilor de p4dure din bazinul su
peTioT fi mijlociu al Putnei. Anal. Inst. Cere. Forest., Ser. I, XVI, par
tea I, 1955.
4. R A d u l e s c u N. A 1., Vrancea, aeografie fizic4 li uman4. Stud. �i cere. de
Geogr.. 1, Bucure�;�ti, 1937.
5. R A v â r u t M., M i t i t e 1 u D., Contribufii la studiul pajiftilor naturale din
bazinul Putnei li Sufifei (Regiunea Galati). Lucr. !jt., Inst. Agr. ,.Prof. ·
1. Ionescu de la Brad" , Ia11i, 1958.
6. • • .. Flora Republicii Socialiste Romdnia, vol. l-XIII, Editura Academie!
R.S.R., Bucure,ti, 1952-1976.

STUDII ETNOBOTANICE IN SATUL DALHAU'fl,
JUDE'fUL VRANCEA
A. CONDREA, A. RENEA

Practicâ izvorîtâ dintr-o milenarâ experien� colectivâ, fitciterapia adicâ i ngrijirea sânâtâtii cu ajutorul plantelor
a reprezentat arse
nalul terapeutic de bazâ al poporului nostru, chiar !ii dupa aparitia medi
einii !li farmaciei.
-

Câutindu-!li hrana în mediul înconjw·àtor, omul a observat ca multe
dintre produsele vegetale, puse la dispozitie de naturâ, ii pot fi folosi
toare !ii în scopul U!iurârii Sl\lferintelor.
Insemnàri referitoare la folosirea buruienilor de leac au circulat
de-G lungul timpului pe teritoriul tarii, iar multiplele utilizâri atribuite
acestora s-au reflectat intotdeauna în medicina casnicâ.
Prezentul studi u de etnobotanicâ, efectuat în satul Dâlhâup, con
stituie o continuare a unor studii intreprinse in alte comune de pe raza
j udetului, in anü precedenp.
Satul Dâlhâuti este a!iezat in regiun�a dealurilor subcarpatice din
portiunea sudicâ a curburii CarpatBor, în i mediata apropiere a pâdurii,
t'âclnd parte din categoria satelor cu ondula1;ii de teren, ocupatia prin
cipalà a locuitoiilor fiind cultura vitei de vie !ii a pomilor fructiferi.
De!ii aœst sat se afl.â •la o distantâ relativ mica de cel mai mare œntru
urban al j udetului, F<>e!i�mi, datoritâ conditiilor geografice neprielnice
!li a câilor de acœs greu praëticabile; satul a fost mult 'timp izolat: de
contactul cu civiliza1<fa urbanâ. Datoritâ acestui fapt localnicii au fost
nevoiti sa gàseascâ singuri remedil pentru boli ; au mo!ltenit experienta
inaintru;ilor, au imbogâtit-o cu propriile lor descoperiri !ii au transmis
la rindul lor, urm�ilor, cuno!ltinte referitoare la plantele binefâcâtoare
f1Ï foloasele lor. Aœsta a fost motivul principal pentru care ,ne-am
orientat asupra prezentului studiu in 5atul Dâlhâup.
In continuare vom

reda

lista plantelor, îrnprennâ cu

utilizârii lor in medicina popularâ.
·

l . ACHILLEA MILLEFOLIUM
coada !ioricelului .
Din flori se prepara Wl ceai folosit in durerile de ficat.
-

mentiunea
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2. AGRIMONIA EUPATORIA - incheglitoare
Ceaiul obtinut din planta întreagâ este folosit împotriva diareei.
3. AGROPYRON REPENS - pir
Planta întreagâ este folositâ, sub forma de ceai , in unele bali de
inimâ.
4. ALLIUM CEPA - ceapâ
Ceapa zdrobità se folose!?te sub forma de pri!?nitâ pe n tru fracturi
!?i furuncule.

5. ARMORACIA RUSTICANA - hrean
pe râzâtOare, se folose!?tè sub forma dè pri�nita în
atenuarea durerilor de reumatism. De asemeni, frunzele proaspete de
hrean au aceea!?i utilizare.
6. ARTEMISIA ABSINTHIUM - pelin alb
Cules în luna mai, ceaiul preparat din partea aerianâ a plantei,
este folosit ca dezinfectant, ca cicatrizant, fâcîndu-se spâlâturi repetate.
7. ATROPA BELLADONNA - mâtrâgunâ
Fiertura din râdâcinâ este utilizatà în tra tarea unor bali la parei.
8. BRYONIA ALBA - mutàtoare
Planta pisatâ se folose!?te sub forma de PI'Ï!?nitâ în atenunrea dureri
lor de cap, de picioore, ca hemostatic.
9. CAMPHOROSMA OVATA - pelinitii,.
Ceaiul obtinut din partea aerianâ a plantei este folosit, sub formà
de spâlâturi, impotriva mincârimii de piele, (perit).
10. CERASUS AVIUM - cire!jo �i ZEA MAYS - porumb
Din cozile de cire!?e amestecate cu mâtase de porumb se prepnrâ
un ceai impotriva durerilor de rinichi.
1 1 . CICHORIUM INTYBUS - cicoare
Florile sint folosite pentru prepararea ceaiului utilizat in tratarea
durerilor de inimâ.
12. CONVOLVULUS ARVENSIS - volbw-à
Florile �i frunzele sint folosite proaspete, aplicîndu-se pe tâieturi
�� râni.
1 3. DAUCUS CAHOTA - morcov �i SOLANUM MELONGENA 
vinete
Râdâcina de morcov �i vinetele, date prin ma!iina de tocat �i fierte
in ulei de mâsline, se folosesc pentru tratarea bolilor de ficat.
14. EQUISETUM ARVENSE - coada calului
Dln partea aerianà a plantei se preparâ un ceai, folosit in trata
rea reumatismului.
1 5. GALIUM MOLLUGO - sinziene albe
Ceaiul din floare se folose�te pentru provocarea avortului !ii · pen tru
tratarea unor boil genitale.
16. HELLEBORUS NIGER - spinz
Fiertura din diirâclnâ se folose�te la porcü bolnavi de brincâ,
puntndu-se în urechea acestora. De asemeni se folose!ite impotriva
Râdâcina, rasâ
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dalacului la cal, iar ceaiul din râdâcinâ se mai folose�te �i pentru pro vo
cm·ea avortului.
1 7. HYPERICUM PERFORATUM - sunâtoarea
Ceaiul din floare se folose!lte pentru durerile de stomac. Pentru
tratarea ulcerului se folose!lte un preparat obtinut din fierberea unui
litru de ulei de mâsline cu o jumâtate de kg. de sunâtoare, pinâ cînd
compozitia ajunge la jumâtate din canti tatea initialâ.
18. HYOSCYAMUS NIGER - mâsâlaritâ.
Fiertura d i n sernin te este folositâ pen tru î ndepârtarea · durerilor
de mâsele.
1 9. INULA HELENIUM - iarbâ mare
Ceaiul din planta întreagâ se folose!lte împotriva bolilor de plâmini .
20. IUGLANS REGlA - nue
Ceaiul din coji de nuci uscate este folosit împotriva tusei convul
si ve. Amestecul din co ji de n uci verzi cu benzinâ este folosit în tra
tarea reumatismului. Sucul obti nu t din presarea cojilor de nuci ve rzi
se folose!lte la tratarea peci ngi nei . Pentru întârirea râdâc-inii pârului
se utilizeazâ fierturâ din frunze de nue.
2 1 . LEONURUS CARDIACA - talpa gi�tei
Ceaiul din planta întreagâ se folose�te in trata.rea bolilor de nervi.
22. MATRICARIA CHAMOMILLA - mu�etel
Ceaiul obtinut din fl oare este folosit, sub forma de spilâturi, ca
dezinfectant.

23. MENTHA PIPERITA - izmâ bunâ.
Sub formâ de ceai se folose�te împotriva diareei, iar fierturi din
planta întreagâ este utilizatà, sub formà de spâ l âturi , împotriva trans
pi mtiei picioarelor.

24. PAPAVER SOMNIFERUM Ceaiul

din

seminte

de

mac

mac
este folosit,

ck'ept

calmant,

pentru

nervi iar la copii mici pentru un somn lini!ltit.
25. POTENTILLA ARGENTEA - scrîntitoare
Se folose�te sub forma de pri�tâ. la vindecarea scrîntiturilor.
26. PLANTAGO MAJOR - pâtlaginâ
Frunzele proaspete se pun pe râni pen tru a grâbi vindecarea
pentru tra tarea bubelor.
27. PHASEOLUS VULGARIS - fasole cu bob negru

�i

Pudra obtinutâ din sfàrîmarea bobului de fasole copt pe plitâ se

utilizeazâ

la tratarea bubelor dulci. Tecile de

la

pâstaia de fasole sint

folosite în trata.rea hemoroizilor.

28. POLYGONUM AVICULARE - troscot
Ceaiul preparat din planta intreagâ este utilizat in tratarea bolilor
de plâmîni.

29. QUERCUS ROBUR - stejar
Scoarta este folositâ, sub forma

de ceai,

împotriva

diareei.
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30. ROBNIA PSEUDOCACIA - salcim.
. Ceaiul din frunze se folose!1te pentru tratarea diareei ; œaiul de
floare este utiliaat, sub formâ de spâlàtmi, in tratarea unor boli ge
nitale.
3 1 . ROSA CANINA - mâce!1
Florile de mâce!1 sint folosite pentru prepararea unui ceai utilizat
in tratarea astmei. Fructele se folosesc pentru prepararea unui œai de
poftâ de mîncare.
32. SAMBUCUS NIGRA
soc
Din fructele de soc se prepara dulœa�â utilizata în tratarea hemo
roizilor. Siropul din flori de soc este folosit în tratarea tusei.
33. SATUREJA HORTENSIS - cimbru de grâdina
Ceaiul ob�inut din partea aerianà a plantei se folose!1te împotriva
tensiunii.
34. SEMPERVIVUM 'l'ECTORUM
u1·echelni�a
Sucul de frunze este folasit impotriva durerilor de urechi.
35. THYMUS SERPYLLUM - cimbru de pâdure
Din planta întreagà se prepara un ceai folosit în tratarea dmerilor
de splina.
36. UTRICULARIA VULGARIS - atra�el de apa
Ceaiul preparat din planta întreaga este utilizata în tratarea diareei.
37. VERBASCUM PHLOMOIDES
coada vacii
Din partea aeriana a plantei se prepara un ceai folasit împotriva
obezi ta�ii.
38. VISCUM ALBUM
vise
Ceaiul din fructe este folosit împotriva ame�elilor !1i împotriva
tensiunii.
39. VITIS VINIFERA
vi�â de vie
Pentru dureri de ochi este folasità seva ce se scm·ge primàvara,
la taiatul caardelor.
40. XANTHIUM SPINOSUM - halera
Se folose!1te ceaiul din partea aerianâ a plantei, contra diareei.
Tot ceaiul se administreazà gainilor balnave.
Din . cele 40 dè specii pe care le-am prezentat, majoritatea sint
cunascute !1Î in alte regiuni ale �ârii ca plante cu efecte terapeutice,
iar o buna parte din ele au fost studiate in scopul cunoa!1terii princi
piilor active !1i de mult timp utiJizate cu sucees in industria farma
ceuticà.
Studiind materialul expus mai sus !1i fâcind o compara�ie cu datele
din literatura cereetatâ de noi, din cele 40 de si>ecii de plante utilizate
în rneditina popularà în satul Dàlhâu�i, s-a ajuns la concluzia di,
Xan thiu m spinosum - halera, este mentionatà pentru prima data ca
planta de Ieac. Insâ în studiile fâcute de noi, tot în judetul Vrancea,
am mai gâsit folosindu..:se, aœàstâ ' planta, în comuna Herâstrâu.
-

-

-

-

-
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Fàcînd o comparatie între lista plantelor medicinale folosite in satul
Oalhâuti cu lista plantelor folosite in celelalte comune, unde am între
prins studii etnobotanice [Nereju, Heràstràu, Vrincioaia] , am ajuns la
l'oncluzia, cà recentul studiu a adus 1 5 plante necunoscute in celelalte
eomune, iar un numàr de 8 plante au !?i alte uti lizâri terapeutice.
Intentionâm sà extindem acest studiu etnobotanic �i asupra altor
comune din judetul Vranœa �i cînd materialul va fi destul de bagat
vom putea face o centralizare a datelor obtinute care sâ ne permità
evidentierea speciilor de plante medicinale, cu folosire numai in judetul
nostru sau utilizârii terapeutice noi ale specülor cunoscute deja in
celelalte regiwû ale târii.

STUDII ETNOBATANICE lN COMUNA VRlNCIOAIA
A. CONDREA fi A. RENEA

Legat strîns de · natura înconjurâtoare, depinzind de ea, omul a
câutat �i a învâtat sâ foloseascâ proprietâtile multor plante în tratarea
bolilor, izbutind sâ acumuleze în acest sens o anumitâ experientâ, trans
misa de-a lungul mileniilor. Plantele medicinale au constituit una clin
�ele mai importante preocupâri ale omului, de la inceputul existen
tei sa.le.
Vechiul proverb spaniol ,Cu o grâdinâ �i o fintînâ ai remedii pentru
un intreg ora�" , vine sâ aminteascâ cercetâtorilor cît de bogat �i de
aproape este tezaurul oferit de naturâ, tezaur care nu a�teaptâ decît
sâ fie cunoscut �i folosit rational, in slujba omului.
Cine nu �tie câ medicina popularâ, întemeiatâ pe traditii plurimi
lenare, este inca o realitate vie la poporul român, mai mult, poate,
ca la alte popoare · clin Europa. Leacurile ,bâbe�ti" sint intrebuintate
în mod curent la ora�e �i sate �i nu este sat unde sâ nu se gâseascâ
femei sau bâ.rbati, mai mult sau mai putin specializati in aplicarea unui
numâr de buruieni de leac.
Prezentul studiu de etnobotanica, efectuat in comuna Vrîncioaia,
'
constituie o continuare a unor studii întrepti nse în alte comune de pe
raza judetului, in anii preœdenti.
Ca �i zona geograficâ �i social-politicâ numitâ Vrancea, comuna
Vrincioaia se aflâ într-un gâvan subcarpatic, legat de ,regiunile cli n jur
printr-un uluc larg de comunicare, format de Valea Putnei. Fata de
re!?edinta j udetului, comuna se aflâ la o distanta de 66 km. Satele care
compun comuna sint : Vrincioaia, Bode�ti, Muncei, Plo�tina, Poiana,
Spin�ti.
DatéJ.e cuprinse i n 'lucrarea de fatâ sint rezultate in urma discuti
ilor purtate cu un numâr de 14 localnici, recunoscuti ca tâmaduitori ai
unor boli, cu ajutorul plantelor de leac.
Achillea millefolium L.
coada �oricelului. Ceaiul obtinut clin
partea aerianâ a plantei este folosit pentru dureri de stomac l?i dureri
abdominale.
-
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- ceapâ. Se utilizeazâ bulbul de ceapâ, copt in
impreunâ cu sâpun �i tuicâ, in tratarea bubelor �i sugelului.
Allium sativum L. - usturoi. Inlâtura durerea de mâsele aplicat
direct pe mâsea, iar incâlzit la foc pinâ se moaie, se folose!lte contra
durerilor de urechi.
Aloe arborescens Mill . - aloi. Sucul obtinut din partes aerianâ a
plantei se folose�te in tratarea rânilor �i arsurilor.

Allium cepa L.

spuzâ,

Anethum graveolens L. - mârar. Se utilizeazâ sâmîn1a sub forma
de ceai, pentru tratarea gâlbinârii �i contra insomniilor.
Anthyllis vulneraria L.

- tragnâ.

contra vâtâmâturii.

Ceaiul din floare

se

folose�te

Artemisia absinthium L. - pelin. Fiertura obpnutà din partea ae
rianâ a plantei (recoltatâ in perioada infloriri i ) se folose�te in spâlarea
rânil or, bubelor. Se mai utilizeazâ pentru combaterea insectelor parazite
pe animale, punindu-se pelin i n cantitate mare in incâperile acestora.
Atropa belladonna L.
màtragunà. Din partea aerianâ se obpne
o fierturâ utilizatâ în tratarea unor boil la porci.
-

·

Betula verrucosa Ehrh.
mesteacân. Fiertura obtinutà din frunze
de mesteacân impreunà cu frunze de nue �i luminâricâ se utilizeazâ
sub forma de bâi calde in tratarea reumatismului.
-

Calendula officinalis L.

cu flori de �ofran,
gâlbi nârii.

- gâlbenele. Florile de gâlbenele, împreunâ
folose!1te in tratarea

se fierb !1Ï ceaiul ob�inut se

Centaurium umbellatum

!?Î

Gilib.

-

fierea

pâmintului.

Din

frunze

flori Ise obti nJe un ceai folosit tn tratamentul unor boU de fioat.

Chelidonium majus L. - rostopascà. Sucul galben obtinut prin
ruperea !?i presarea plantei se fol�te pentru tratarea negilor � pen
tru unele boli ale pielii. Partea aerianâ a plantei, plâmâditâ cu tuicâ,
se folose!?te in acela�i scop. Ceai.ul obtinut din râdâcinile acestei plante
se folose!?te i n tratarea icterului.
Cichorium intybus L.

rkmâ a plantei
pentru ràcealâ.

se

-

folose�te

cicoare. Fiertura obtinutà din partea ae
pentru înlâturm-ea durerii de stomac !iÏ

Cornus mas L.
corn. Coarnele consumate ca atare cit �i œaiul
obtinut din acestea, în amestec cu porumbe (fructe de Prunus spfnosa)
se folosesc in tratarea diareei.
-

Centaurea jacea L.

a plantei este folositâ,
durerilor de picioare .

- cowag. Fiertura obtinutâ din partea aerianà
sub forma de bâi, in tratarea �i combaterea

Crataegus monogyna lacq. - pâducel. Ceaiul obtinut din flori se
folose!ïte in tratarea bolilor de inima. Ceaiul din fructe se consuma
pentru scâderea tensiunii. Ceaiul din coaja de pâducel este folosit in
intoxicatïi.
Dentaria bulbifera L. - brlncA. Fiertura obtinutâ din planta in
intregime se da la porcii bolnavi de brlncâ.
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ta di r�
Dryopteri.s filix-mas (L.) Schott. - fer:iga . . Fiert_u ra . obtinu

ah. De a<;emem
rizomu l plantei se folose� te împotr iva vienrulor mtestm
u-se compunînd
cap,
de
lor
dureri
fiertur a se mai folose�te �i împotriva
.
prese umede cu aceasta.
� Equisetum arvense L. - ruium �i Equisetum maxtm�m . La . .
utrhzat
l
ceamlll
rea
prepara
barba ursului. Ambel e se folosesc pentru
.
in tratarea bolilor de rinichi.
plantei , plâna
Radâci
.
râcu�or
.
Maxim
(L.)
ulmaria
dula
Filipen
turii.
·
madita in tuica se folose�te în tratarea herniei �i a vâtâmâ
de sîn
flori
n
i
d
fierturâ
o
face
Se
e.
Galium ve um L. - sinzien
i
�arpelu
ochiul
�i
lis)
offlcina
a
(Althae
mare
nalbâ
ziene frunze de
avînd
,
urii
speriet
(Ver nica chama edris L.), care se · folose!jte împotr iva
.

d

;

!?i efect calman t la copiii mici.
Gentiana lutea L. - ghintura f;ii Gentiana punctata Jacq. - ghin
turâ. Plamadeala cu tuicâ cît fii ceaiul obtinut din radâcina ambelor
plante se utilizeazâ în tratarea unor boli de i nimâ �?i împotriva diareeL
Geum urbanum L. - ridichoarâ. Ceaiul obtinut clin planta intreagâ
se folose�te pentru combaterea vâtamâturii.
Helleborus purpurascens W. et K. - spînz. Cu fiertura obtinutâ
cli n râdâcinâ se trateazâ dalacul la oi �i brînca l a porci.
Hippophae rhar:nnoides L. - câtinâ alba. Ceaiul obtinut clin fruc
tele plantei, împreunâ cu porumbe !?i coarne, trateazâ diareea.

Hyoscyamus niger L. - mâsâlaritâ. Se folose11te fiertura de frunze
care se tine în gurâ pentru înlâturarea durerilor de dinti .
Impatiens noli-tangere L. - slâbânog. Planta fi artâ este utilizata
ca oblojealâ pentru scrîntituri.
Iris pseudacorus L. - stînjenel galben . Ceaiul obti nut clin floare
se folosefite in tratamentul gâlbinârii.
Lathyrus tuberosus L. - scrîntitâ. Planta este fiartâ cu târîte de
griu dupa care se face o legâturâ care vindecâ scrîntiturile.
Linum usitatissimus L. - in. Saminta crudâ de in se folosefite pen
tru dureri de stomac, luînd cite o linguritâ de seminte atunci cind este
nevoie. Din sâminta mâcinatâ se fac comprese abdominale cu efect
calmant. De asemeni, sâmînta de in mâcinatâ se folosefite în legâturi,
pentru scrîntiturâ.
Malva pusilla Sm. - nalbâ midi. Ceaiul din frunze se folosefite
în calmarea durerilor abdominale �i in tratarea reumatismului. Frun
zele· proaspete se utilizeazâ drept cataplasme in inflamati i .
Mentha piperita Wirtg. - i zmâ bunâ. Ceaiul obtinut din frunze � i
flori este utilizat în tratarea durerilor de stomac l? i a diareei. Frunzele
proaspete fiÎ opârite se folosesc ca legâtura pentru retragerea umflâ
turilor.
Origanum vulgare L. - sovirf. Ceaiul din frunze fiÎ flori este
utilizat in afectiuni ale câilor respiratorii fiÎ tuse convulsivâ. Planta
cu totul se folosefite la prepararea ceaiului pentru tratarea i ntoxica
tiilor.
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Paris quadrifolia L. - râsug. Fiertura acestei plante se utilizeazâ
in tratarea unor boli la animale.
Petroselinum hortense Hoffm. - pâtn.mjel. Ceaiul obtinut din râ
dâcinâ se utilizea:t:â la oprirea hemoragiilor.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newn. - limba vecinii. Ceaiul de
f,runze se folose�te contra ,apucâturii" (mu�câturi veninoase). De ase
meni se mai utilizeazâ în tratarea bolilor de plâmîni.
Pinus silvestris L. - pin. Conurile de pin, împreunâ cu cele de
brad �i molid, sînt utilizate in prepararea ceaiului folosit în tratarea
unor boli pulmonare. Siropul preparat din crengute tinere de molid
� pin se utilizeazâ de asemeni pentru afectiuni pulmonare.
Plantago lanceolata L. - pâtlaginâ îngustâ. Frunzele proaspete sint
folosite drept cataplasme cu efect cicatrizant pentru râni. Se mai utili
zeazâ �i la vindecarea sugelului. .
Polypodium vulgare L. - feriguta. Ceaiul ob\inut din rizomul plan
tei este utilizat in boli de plâmini.
Pulmonaria officinalis L. - plâmina. Din frunze �i radacinâ este
preparat ceaiul care se utilizeazâ în tratamentw unor boli de plâmini
la om �i animale.
Robinia pseudacacia L. - salcîm. Se folose�te floarea pentru pre
pararea unei fierturi folositâ sub forma de spalâturi in unele afectiuni
ale aparatului genital.
Rumex patientia L. - �tevie de gradina. Se prepara ceai din râda
cina �i se folose�te în tratarea galbinârii.
Sambucus nigra L. - soc. Din floare �i scoarta ramurilor se pre
para ceai (fârâ zahar) folosit contra viermilor intestinali. D.easemeni
din flori se mai prepara ceai utilizat in boli de rinichi.
Spirogyra
mâtasea broa�tèi. Este utilizatâ sub forma de lega
tura in tratarea amigdalitei.
Tamus communis L. - untul pâmîntului. Radacina rasa �i plamâ
ditâ cu tuicâ se utilizeaza în tratamentul reumatismului .
Tanacetum balsamita L.
calapar. Se obtine o plamâdealâ din
frunze �i miere de albine, folositâ în combaterea dureril or de dinti . De
asemeni frunzele mai sint utilizate în cataplasme Ia umflâturi.
Thymus serpyllum Hal. - cimbrul ciobanului. Ceaiul ce se obtine
din planta întreagâ se folose�te contra durerilor abdominale �i de rinichi,
atit la om cît �i la animale.
Thypha latifolia L. - papurâ. Din rizomul de papurâ se prepara
o fierturâ folositâ, sub forma de bai fierbinti, în tratarea durerilor
de �le.
Tussilago farfara L. - podba.l. Râdâcina se fierbe împreunâ cu târite
de griu �i se face o legâturâ folositâ contra umflaturilor.
Ulmus laevis Pall. - velne�. lmpreunâ cu rizomul de ferigutà
(Polypodium vulgare) se folose�te scoartfl de ulm pentru obtinerea unei
fierturi folosite in tratarea ,lungorii" (febrâ tifoidâ).
Zea mays L. - porumb. Pentru tratarea ·unor boli de ochi se folo
se�te fiertura din mâtase de porumb1 sub forma de spâlâturi zilnice.
-

-

CONTRIBUTII LA CUNOA�TEREA SUBORD.
SYMPHYTA (HYM) IN REPUBLICA SOCIALISTA
ROMAN lA
PODOLEANU C 1, PISICA C. '

Abstract

Contributions · to the knowledge of the Symphyta (Hym.) in Romania (1).
In the present paper the authors mention 26 specles, of which 4 species, namely :
Selandria excisa (Knw. ; Ametastegia stictica Klg. ; Pristiphor.a saxesenii
Dine.� !'a testaceipas Klg. ; are new. for fauna of the Moldavie.

Ktg. ;

Prezenta nota reprezinta prima parte a unei lucrari ample privind subord.
Symphyta (Hym.) in R.S. România. Cercetarile se bazeazâ pe un bogat material

biologie colectat intre anii 1954-1979, in diferite regiuni ale tarii, care includ
multe re:>:ervatii naturale. Datele cantitative !;ii calitative ce vor rezulta din cerce
tarea întrëgului material consideram sa aduca informatii insemnate pentru o
precisa cunoa!;itere, a raspindirii acestor insecte fitofage in tara, a localiziirii lor
ecologice.
Spcciile inventariate sint prezentate in ordine sistematicii, mentlonind numa
ru! �i sexul exemplarelor, locul !;ii data colectârii.
Suprafam.

MEGALODONTOIDEA, fam. PAMPHILIIDAE : Acantholyda pu
, Bicaz (Neamt), 29.VI ; Cephaleta erythrogastra Htg., 1
,
Giumalau (Suceava), 14.VII. ; fam. MEGALODONTIDAE : " Megalodontes plagio
Biineasa (Constanta), 1 1.VI., Cârpini!;i (Constanta), 16.VI,
cephalus Fbr., 4
Giumalau (Suceava), 14.VII.
miltons Grav., 1

·

,

Suprafam. CEPHOIDEA, fam. CEPHIDAE : " Janus luteipes Lep., 1
neasa (Constanta), 1 1 .VI.

, Bii.-

Suprafam. TENTHREDINOIDEA, fam. CIMBICIDAE : Abia fulgens Zadd.
, Bicaz (Neamt), 29.VI ; fam. DIPRIONIDAE : " Nonoctenus junipert L., 1
,
, One$ti (Bacau), 16.VI. ; fam.
Bicaz (Neamt), 3.VII. ; " Gilpinia polytoma Htg., 1
TENTHREDINIDAE : Aneugmenus fürstenbergensis Knw., l
, Bicaz (Neamt),
29.VI. ; " Selandrta excisa Knw., 1
, Potoci (Neamt), 20.VII. ; 1
, Bicaz (Neamt),
29.VI. ; " Dolerus bimaculatus Geoffr., 1
, Bicaz (Neamt), 29.VI. ; " Dolerus coracinus
Klg., 1
, Valea lui David (Ia!;ïi), 14.VI. ; Athalia liberta Klg., 1
, Dubova-Or!;ioVa
,

1

1
2

Muzeul de st. naturale Piatra Nemt, str. V. 1. Lenin nr. 26.
Universitatea Al. I. Cuza - I�i, Laboratorul de Entomologie.
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Mehedinti), U.V. ; • •AMETASTEGIA STICTICA Klg., 1 , 1
; Vatra Dornei
(Suceava), 7.VII. ; APETHYMUS ABDOMINALIS Lep., 1
, Repedea (Ia�i). 2.V. ;
MONOPHADNOIDEA PUNCTICEPS Knw., 1
, Repedea (la�i). 2.V. ; •AGLA, Cheile Dîmbovicioarei (Arge�), 29.VII. ;
OSTIGMA AUCUPARINAE Klg., 1
, 1
AGLAOSTIGMA LICHWARDTI Knw., 1
, Giumalâu (Suceava), 14.VII. ;TENT, Potoci (Neam), 5.VII. ; TENTHREOO ZONA Klg.,
HREDO ALBICORNIS F., 1
1
, Bicaz (Neamt), 1
, Cheile Turzii (Cluj), 3.VII. ; •MACROPHYA P.-ALBUM
L., 1
, Ponoare (Suceava), 30.VI. ; •MACROPHYA SUPERBA Tischlb., 1
,
Ceahâlu (Neamt(, 13.VII. ; uoiNEURA TESTACEIPES Klg., 1
, One!,lti (Bacêu),
6.V. ; . . PRISTIPHORA SAXESENII Htg., 1
, Vatra Dornei (Suceava), 7.VII. ;
•NEMATUS PAVIDUS Lep., 1
, Potoci (Neamt), 26.VII., 3
, Poiana Stampei
(Suceava), 2.VI., Vatra Dornei (Suceava), 7.VII. ; •PACHYNEMATUS XANTHO
CARPUS Htg., 1
, Buta-Retezat (Hunedoara), 16.VII. ; • PACHYNEMATUS CLI
TELLATUS Lep., 1
, Vatra Dornei (Suceava), 3.V.
,

Concluz.li

Din materialul cercetat se remarcii cu o mentiune specialii : ••SELANDRIA
EXCISA Knw. Ametastegia stictica Klg. ; Pristiphora saxenii Hth. : DINEURA
TESTACEIPES Klg., ce sint noi pentru fauna Moldovei. Totodata pentru multe
specii (•se dau localitâti-statiuni noi în tara.
Urmiirind compozitia speciilor, din punct de vedere al regimului trofic, se
constata cii numeroase sînt potentlali daunatori ai pàdurilor, plantelor dln pl�unl
$i finete (PRISTIPHORA SAXESENII, CEPHALEIA ERYTHROGASTRA, MACRO
PHYA P.-ALBUM, ACANTHOLYDA PUMILIONIS, JANUS LUTEIPES, GILPI
NIA POLYTOMA, NEMATUS PAVIDUS, DOLERUS BIMACULATUS, ATHALIA
LIBERTA, AGLAOSTIGMA AUCUPARIAE !,li altele) asupra cli.rora specialll)tii
agrosilvici din regiunile mentionate . sa inltieze �� apllce ml.suri corespunzatoare
de prevenire �� limitare a daunelor provocate de ele.

Blbllografle

Benson R. B. 195 1-1958) - Hanclbooks for the identification of British insect
.
Hym. Symph.), sect. a, b, c. Roy. ent. soc., London ;
Berland L. (1947) - Faune de France (Hym. Tenthred.), 47 off. centr. faun. Ed.
P. Lechevalier, Paris ;
Chevin H. (1969)
Les espèces europeennes du genre AthD.lia (Hym. Symph.),
Ann. soc. ent. fr. (N.N.), 5, (4) ;
Ionescu V. (1960) - Contribufii la. studiuL subord. Symphyta. (Hym.) din R.P.R.
- consideratii zoogeografice. An. �St. Univ. Iarsi, sect. II, tom. VI, fasc. 3,
-

supl., la�Si ;
,
(1969)
Stadiul actual de cunoa11tere a subord. Symphvta in Moldova. Soc. �St. biol., 1-a consf. nat. etn., p. II, Bucure�Sti ;
"
(1974)
Catalogul Svmphvtelor (H'JITn.) conservate in colecttile
Muzeului de ·1 tiinte naturale Piatra Neamf. St. cere., ser. bot.-zool., Muz.
�t. nat. Piatra Neamt, vol. 2, P. Neamt i
-

-

Subordinul Symphyta

475

Palade Scobiola Xenia, !strate G. (1972) - Hym. Symphyta din judeful Suceava.
St. cere. ocrot. nat., Suceava ;
Palade Scobiola Xenia (1976)
Subord. Symphyta (Hym.) în ,Contributio!UJ a 14
connaissance de la faune de departement Vrancea. Trav. mus. hlst. nat.
,Gr. Antlpa", vol. XVIII, Bucure�ti ;
(1978) - Fauna R.S.R., Insecta, Hym. Symphyta, Tenthredinoidea,
7d. Acad. R.S.R., vol. IX, fasc. 8, Bucure�ti ;
Podoleanu C. (1977) - Contributii la cunoa,terea subord. Symphyta in rcgiunea
montana cuprinsii între Bistrita �i Ozana, . (1), An. muz. �t. nat. P. Neamt,
vol. 3, P. Neamt ;
(1979)
contributii la cunoa�terea su bord. Symphyta ( Hym.) in
regiunea montana Bistrita - Ozana, (Il), An. muz. �t. nat. P. Neamt, vol. 4,
P. Neamt ;
(1979) - Aspecte privind bioecologia unei populatit de Mematus
PO;Vidus Lep. in regiunea montand a culmii Stfn(foara (C. Orientali), An.
muz. st. nat. P. Neamt, vol. 4, P. Neamt ;
Precupetu-Zamfirescu Ana (1969) - Contributti la studiul sistematic, zoogeografic,
-

-

ecologie 'i biologie asuyra grupei Orthondria (fam. Xyelidae, Pamphtliidae,
Medalodontidae, Cephidae, Sirictdas 'i Oryssidae (Hym. Symphyta) din R.S.R,

(te:zâ de doctorat), Bucure�ti.

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DE SOUSORDRE (SYMPHYTA (HYM.)
DE LA ROUMANIE (1)

Résume

Dans cet ouvrage les auteurs cite 26 espèces de SYMPHYTA (HYM.), recueil
liers pendant les annees 1954-1979, dans diverses localités de la Roumanie. Du
materiel cité dans l'ouvrage 4 espèces sont nouvelles pour la faune de la Molda
vie : SELANDRIA EXCISA Knw. Ametastegia, stictica K!g. ; Pristlphora, saxesenii
Htg. ; DINEURA TESTACEIPES K!g.

LA

OBSERVA'fll ASUPRA PASAJULUI DE TOAMNA
PASARI, PE CURSUL MIJ�IU AL SIRErULUI
MIHALCIUC

MIHAI

Zona cercetatâ. orientatâ pe directia N NV-S SE, situatâ pe cursul
mijlociu al riului Siret, in aval de confluenta lui cu riul Trotu!?, pinâ
la confluienta cu riul Putna, se caracterizeazâ printr-o altitudine joasâ
(65-50 .m) !?i o vegetatie specificâ de luncâ (Populus, Salix, Quercus,
Alunus, Tamarix, Myricaria, Rosa, etc.).
Lucrarea de fatâ se refera la speciile de pasaj, care trec in timpul
pasajului de toamnâ (august-octombrie) pe aœastâ importantâ cale de
migratie $i a fast intocmitâ in unn a observatiilor efectuate pe parcursul
mai multor ani (1968-1 971 , 1 976, 1 977), pe baza materialului colectat
�i existent in colectia muzeului, a datelor obtinute in actiunile de inelare
�i a observatiilor sincrone efectuate in zilele de 1 7, 18, 19 ale fiecârei
luni, timp de un an (IX . 1 972-IX.1973).
S-au luat în studiu numai speciile de pasaj care trec toamna, pe
o perioadâ de timp mai scurtâ sau mai lungà, prin aceastâ zona, îndreptindu-se spre cartierele de iernat din sud.
.
Dâm mai jos lista speciilor, intregitâ de cîteva comentarii.
L Ciconia ciconia (L.) (Barzâ albâ) - Observatâ in toatâ perioada
�i in toatâ zona, uneori in stoluri de sute de exemplare (6.X . 1 969 Râdu
le�ti, 1 7.IX. 1973 Bilie�ti). Detinem in colecpe ex�mplare colectate la
Mindre!?ti (22.VIII.1953 �i 1 0.IX. 1966) �i Râdule�ti (22.VIII.1971 f1Ï 1 7 .VIII.
1 971). Semnalatâ �i la Ciu�lea. Se constata insâ o continua scâdere a
efectivelor, mai ales în ultim a perioadâ (1976-77).
2. Ciconia nigra (L.) (barzâ neagrâ) - Mai :rarâ, observatâ la Pâdu
reni (12.IX. l969). Exemplare colectate la Mindre�ti (1 2.IX. 1 954, 19.IX.
1 953, 3.IX. 1963, 1 7.X. 1 956), Bilie�ti (2.X.l968) �i Garoafa (6.X. l 961).
3. Anser albifrons (Scop.) (Girlitâ mare) - Frecventâ, apare în
nurnar mare , mai ales pe bâlp. Bilie!iti (1 9.X.1 955), Mîndre�ti (13.X. 1 960),
Bilie!iti (2l .IX.1 977).
4. Anser erythropus (L.J (Girlita mica) - Un exemplar impuf1cat
lu Min�ti (19.X. 1957).
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5. Anas acuta (L.) (Rata sulitar) - Aparatie destul de rani, un sin
gur exëmplar la Râdule!1ti, denota prezenta speciei în zonâ (8.XI.1956).
6. Netta rufina (Pail.) (Ra1ii cu ciuf) - Mîndrel?ti (28.1X.1 953, 2.IX.
1965, 14.X.1969). Observatâ !1i la Suraia (2.X.l 972).
7. Aquila pomarina. (Brehm) (Acvilâ tipâtoare micâ) - Un exemplar
capturat la Râdulel?ti (7.VII1. 1 960).
8. Buteo buteo ( L.) (.$orecar cornun) - Prezent mai ales în zonele
deschise însâ în numâr tot mai mie. Botîrlâu ( 1 4.X.1 951), Ciu�lea (18.VIII.
1973, Râdule!1ti (6.IX.1 976).
9. Circus cyaneus (L.) (Herete vinât) - Trecerea lui prin aceastâ
zonâ, în timpul pasaj ului de toamnâ, e doveditâ de un exemplar impu�at la Râdule!jti (27.VIII. 1 961).
.
10. Falco peregrinus (Tunst) (�im câlâtor) - Observat la Râdu
le�ti (6.X.l968). Un exemplar colectat la Suraia (24.1X.l954).
1 1 . Falco cherrug (Kleinschm.) (.$oim dunârean) - Destul de frec
vent în zona Siretului, în timpul pasajului de toamnâ (Mindre�ti 5.X.
1 960, Suraia 13.1X.l976, Râdulel?ti 22.X.1977).
1 2. Coturnix coturnix (L.) (prepelitâ) - Pasajul de toamnâ se pre
lunge�te in unii ani �i î n luna noiembrie. Suraia (16.VIII.1 957), Min
dre�ti (5.X. 1960, 1 5.X1.1 960), Bilie�ti (18.1X.1 973), Ciu�lea (13.X. 1977).
"
13. Grus grus (L.) (Cocor mare) - Apare regulat in pasaj ; observat
mai ales in culturile d e grîu de toamnâ (Mirœ�ti 6.X. 1969). Un exemplar
a fast colectat la Mîndre�ti (7.X.l954).


14. Crex crex (L.) (Cristel de cîmp) - Bilie�ti (21.VIII. 1953), Râs
toaca (1 2.VIII.1954), Mindr�ti (21 .IX.1963). Piesele colectate la aœste
date, demonstreazâ prezenta aœstei specii în zonâ.
. .3
15. Vanellus vanellus (L.) (Nagît) - ln timpul pasajului de toamnâ

apare frecvent �i in numâr mare (uneori stoluri de mii de exemplare)
Bilie�ti (14.X.1971), VuJ.turu (3.IX. 1972). Pasajul înœpe, in unii ani, tim
puriu (Mîndre�ti (7.VII.1971). Depnem în colecpe exemplare colectate
la Bilie�ti (19.VIII. 1 95 1 , 20.VIII.l 95 1), Hîngule�ti (6.XI. l954), Garoafa
(23.1X. 1956). Observatâ �i la Suraia (1 8.IX.1 973).

1 6. Charadrius dubius curonicus (L.) (Prundàra� gulerat mie)
Exemplarele colectate denota prezenta acestei s pe cii pe valea Siretului.
Mindre!1ti (23.IX. 1 959, 2 1 .IX. 1 960). A fost observat �i ,la Vadu Ro�ca ·
(18.X.1 968), Doaga (26.VIII. 1 969).
-

1 1 . Gallinago gallinago (L.) (Becatinâ comunâ) - Frecventâ, in
timpul pasajului de toamnâ în toatâ zona, uneori in numâr foarte mare
(Bilie!1ti (15.VIII.1969). Colectat �i la Mîn�ti (7.X.1973).
18. Gallinago media (Lath.) (Becalinâ mare) - aparipe rarà, a fost
observat un singur exemplar la Suraia (17.IX.1970).

.

19. Lymnocryptes minimus (Brünn.) (Becalinâ micâ) - Exempla
rele colectate (Mindre�ti 1 7.1X. 1956) dovedesc treœrea aœstei specii in
pasaj de toamnâ, pe valea Siretului.
20. Scolopax rusticola (L.) (Sitar de pàdure). Frecvent in" toti anii,
în numâr destul de mare.
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2 1 . Numenius arquata �-) (Culic mare) - Observat în zbor, în
stoluri mari (Râdule!iti 6.X.l 969). Exemplare le colectate la Mîndre!iti
(1 6.VIII. l 956 !ii 20.VIII .1 959) se gâsesc in colectia muzeului.
22. Limosa limosa (L,) (Sitar de mal) - Destul de frecvent in
pasaj, mai ales in bâltile putin adînci (Mîndre�ti 2 1 . IX.1960, 2.VIII.1964,
Doaga 14.IX. 1 9 77).
23. Tringa erythropus (Pall.) (Fluierar negru) - Frecvent în toata
lunca Siretului, dar in numâr mie de exemplare.
24. Tringa nebularia (Gunn.) ( Flui erar picior-verde) - In grupuri
izolate, de 4-8 indivizi (Mindre!iti 19.IX.l 952, 20.IX. l 952, Suraia
1 7.VIII.1973).
25. Tringa ochropus (L.) (Fluierar de zâvoi) - Pasajul de toamnâ
în lunca Siretului e dovedit de douâ exempl are împu!icate la Mîndre!iti
la data de 23.IX. 1959 !ii 1 2.VIII. 1963.
26. Tringa glareola (L.) (Fluierar de mla!jtinâ) - Frecvent in toatâ
lunca.
27. Tringa stagnatilis (Bechst.) (Fluierm· de lac) - Un exemplar re
mltat la Hîngule!iti (30.IX . 1 954).
28. Calidris ferruginea (Pont.) (Fugaci ro!icat) - Exemplarele aflate
în colecti e , recoltate la Mîndre!iti (5.X. l 960, 30.VIII. l 963, 15.IX. 1 963)
dovedesc trecerea acestei pâsâri în pasajul de to amnâ, pe valea Siretului.
29. Calidris alpina (L.) (Fugaci de tarrn) - Destul de frecvent. Mîn
dre!iti (23.VIII. 1958, 5.X.1960, 1 5.IX. l 963, 7.IX. l973), Hingule!iti (17.X.
1958), Bili e!iti (14.X . 1 9 76).
30. Calidris minuta (Leisl.) (F ugaci mi e) - Pasajul se intinde toamna
pînâ la sfîf!iitul ·lui octom brie. Mînd�ti ( 1 6.IX . 1 960, 5.X. 1960, 7.X.1973),
Câlienii Vechi (27.X. l 971), Râdule!iti (1 8.IX. 1 977).
3 1 . Phi(omachus pugnax (L.) (Bâtâu�) - Frecvent in tati anii. Exem
plare colectate ·la Bili e�ti (6.IX. 1951 , 7.IX. l951), Mîndr�ti ( 15.IX. 1960,
1 5.IX. 1 964).
.
32. Larus minutus (PaU) (Pesd\ru!i mie) - Destul de rar, prezenîa
e doveditâ de douâ exemplare colectate la Mind·�ti (5.VIII.1964) !ii
Bilie�ti (6.X. l 965). Observat !iÏ la Cill!ilea ( 1 3 !ii 14.X . l 971).
33. Asio otus (L.) (Ciuf de pâdure) - Mîndre!iti (10.VIII. 1963).
34. Motacilla flava flava (L.) (Codobaturâ galbenâ) - Doaga (3.X.
'
1 969).
35. Anthus pratensis (L.) (Fisâ de luncâ) - Un exemplar colectat
la Ciu!ilea (10.IX.1 958).
36. Phylloscopus . collybita (Vieill) (Pitulice m icâ) - !ii
37. Phylloscopus trochilus (L.) (Pitulice fluierâtoa re) - In grupuri
mixte, cu mare numâr de indivizi (Râdule!?ti 4.X.1 969), Doaga (27.X.1 976).
Observat in vii, in impre
38. Turdus iliacus (L.) (Sturz de vii)
jurimile localitâtilor BHie�ti �i Suraia (29.IX.1971). Sem nalat !ii la Râ
dule!iti (18.IX. 1 977).
39. Sturnus vulgaris (L.) (Graur) - Observat in stoluri de zeci de
mii de exemplare, poposind seara în stufâri!iul bâlti lor B ili e�ti !ii Suraia.
Colectat la Mindre!?ti (22.X. 1960).
-
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CONCLUZII
1. Numàrul mare de specii de pasaj semnalat in pasajul de toamnà
în zona cercetatà, demonstreazà cà valea Siretului constituie o principalà
arterà de migratie.
2. Din totalul de 39 specii semnalate, din punct de vedere al apar
tenentei zoogeografice, 1 4 sint specii europene (34,5%), 9 specii sibe
riene (24,6%), 5 mongoloïde (12,8%), 5 transpalearctice (1 2,8Ufo), 5 asiatice
(12,8%) �i 1 mediteranianà (2,5%))
3. Fatà de proportia lor in fauna tàrii noastre, formele europene �i
mediteraniene apar in numàr redus, ca specii de pasaj pe cur-sul mij
lociu al Siretului, majoritatea fiind specii siberiene �i arctice care mi
greazà în masa spre sud, in cartirele de iernat.
4. Aparitia �i frecventa unor specii in aceastà zona, e strins legata
de variatile anuale ale climei nordice, iar durata �ederii e determinata
de conditiile locale (elima, cantitatea de hrana, etc.).
5. Se constata aparitia tot mai rarà a unor rapitoare diurne, al caror
numàr e în descre�tere.
6. Zona lacurilor �i a bàltilor (Mindre�ti, Bilie�ti, etc.) constituie,
pentru speciile nordice, punctul de concentrare �i papas, la trecerea
aœstora, in pasajul de toamnà, pe valea Siretului.
.

ZUSAMMENFASSUNG
Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die Arten der Durchgangevogei.
welche in ihrem Herbstflug (August-Oktober) das Tall des mittleren Sireth, ein
bedeutender Migrationsweg, überfliegen.
Die Arbeit wurde zusammengestellt auf Grund von durchgeliührten Beoba ch
tungen im Laufe mehrerer Jahre (1968-1971, 1976, 1977), auf Grund des gesam
melten und in der Abteilung des Naturwissenschaftlichen Museums des Kreises
Vrancea vorhandenen Materials, der Daten, die bei den Beringungsaktionen auf
gezeichnet wurden, auf Grund der gleichzeitigen Beobachtungen, die an den
Tagen 17, 18, 19 jedes Mona tes, Zei t eines Jahres (IX.1972-IX.1973) durchgeführt
wurden.
Von der Gesamtzahl der 39 beobachteten Arten, sind 14 europaische, 9 sibe
rianische, 5 mongoloïde, 5 transpalearktische, 5 asiatische und 1 mediterranische.
Das Auftauchen und die Hüfigkeit einiger Arten in diesem Gebiet ist eng
verbunden mit den jahrlichen Schwankungen des nordlichen Klimas ; die Zeit
ihres Aufenthaltes ist bestimmt durch die ortllchen Bedingungen lima, Nah
rungsmange, u.s.w.).
Bemerkbar war eine abfallende Anzahl an Tagesraubvôgeln.
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MONUMENrfUL DE ARm'ŒCTURA POPULARA
DIN LARGA!>ENI
VRANCEA
-

OORINEL ICHIM

Inainte de a aj unge în lunca Berheciului, �oseaua ce leagâ Adjudul
de Podu Turcului strâbate satul Làrgà11eni. Aici spâtarul Costachi Co
nachi a înAl�t in a doua jumâtate a veacului XVIII o frumoasâ bisericâ
de lemn, poate cea mai frumoasâ bisericâ de lemn, din Moldova de jas.
Atestatâ documentar la 20 apriUe 1546, localitatea apare î ntr-un
document de la Petru Rare11 care întâre�te împârteala mai multor sate
între fiii lui Oana Huru �i nepotii lui Pâtru Huhulea printre care !ii
...satul Ldrgèi.�anii pe Berheciu .. " 1.
Strânepotii lui Huru - unul din ei voinic în Lârgâ�ni, tinutul Te
cud - sint pomeniti intr-un document din 22 mai 1650, dat la Tîrgo
vl!ite, alâturi de altii, ca vinzind lui Matei Basarab satul Bâlâne�ti pe
Birlad 2• Martori din Lârgâ!j.an:i pentru vinzâri de sate �i sili�ti din
tinutul Tutova �i Fâlciu sint pomeniti într-un alt document datat cu
aproximatie 1683-1684, dat de �tefan Petru voievod (Petriceicu) 3•
La 1 3 august 1 728, intr-un document dat la Ia�i, domnitorul Grigore
Ghica dâ carte stolnicului Constantin Costachi sâ cerceteze pira pentru
Lârgâ11eni �i schitul din Corni intrucit Tofan, egumenul, a vindut dania
ce reprezenta parte din mo�ia din Lèi.rgd�iani lui �tefan Catargiul "·
Mo�ia Lârgà�ni a fast zestre a mamei spàtarului Gavril Conachi,
a Ilenei, nâscutâ Catargiu, câsâtorità cu marele vornic Constantin Co
nachi. La impâftirea intre cei trei frati a mo�iei lor pàrinte�ti, lui
Gavril i-a revenit mo�ia Lârgâ�eni din tinutul Tecuciului 5 impreunâ
cu biserica.
,

.

1 Documente prtvind istorta Rom4niei, (D.I.R.), vol. 1, 1953, nr. 425.
2 Catalogul documentelor moldovene,tt, (C.D.M.), vol. II, 1959, nr. 2123.
3 C.D.M., vol. IV, Bucur�ti, 1972, nr. 809.
t.

5

Gh. Ghibânescu, Surete fi izvoade, vol. XXIV, Ia�ii i , 1930, p. 8.
Cf. Iullu Tuducescu, �tiri noud despre famiUa Conacht, in ,Revista de isto

rie", an. V, 4-5, apr., mai, 1919, pp. 96-100.
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In Recensamintele populatiei Moldovei clin anii 1 772, 1773 !li 1 774
Làrga!ienii cu catunurile sale : Negule!iti, Sârboaia, Plopeasca, fârâ Ca
pote!iti, sint în posesia spàtarului Costachi Conachi. Situatia satului erd
urmàtoarea : 1 82 curti cu oameni, 9 pustii, 10 tigani, 7 clerici, 10 greci,
3 mazili, 1 05 moldoveni. Dintre ace!itia scuti�ii de bir erau : 3 babe và
duve, 1 1 stràmuta�i din jud. Covrului, 9 stràmuta�i din jud. Putna,
5 scutip ai slujeroaiei Maria Sturzoaie dupa ordinul divanului, 30 scu
ti�i ai spatarului Conachi 6.
Perioada cuprinsà între a doua jumàtate a secolului XVIII !ji primul
sfert al secolului XIX se caracterizeazà prin extinderea proprietâ�ii marii
familii de boieri conache!iti. In vederea ob�inerii unei cantitati tot mai
mari de cereale - marfà cerutâ de piata europeanà boierimea din Mol
dova acapareazà noi pamînturi în vederea màririi proprietâtii feudale
în dauna proprietâtii ràzà�e�ti. De asemenea se trece la exploatarea
intensiva a acestor pamîntw·i, màresc boierescul, înmul�esc zilele de
clacâ �i sporesc nartul . Toate acestea rezulta din a�ezàmintele domne!1ti
î ncepînd cu hrisovul pentru boieresc dat de Grigore Ghica în anul 1776,
pîna la �ezàmîntul lui Ionità Sandu Sturza !ji a Regulamentului Or
ganic.
In Condica liuzilor pe anul 1 803, satul face parte din Ocolul Berhe
ciului, 'finutul Tecuci �i are 95 birnici, fiind consemnat astfel : ,Lèirgèi
$èinii cu bresla$ii ot, a d. sale vornic Gavril Conachi, cu vii $Ï loc îndes
tul". Un numàr de 13 sâteni erau scuti�i de bir de catre Gavril Conachi 7.
La 19 septembrie 1 828 este datâ o carte de judecatà de la Departa

mentul pricinilor stràine în pricina càpitanului Joan Sultanovici, supus
rusesc, cu postelniceasa Elenca Mavrogheni clironoama (mo!?tenitoare)
.i vornicului Gavril Conachi pentru mo!iia Làrgâ!ie ni de ·la tJnutul Tecuci 8•
In harta rusa de la 1 835 Largâ!ienii nu figureazâ 9 probabil pe mot.iv
ca acesta apar�inea câpitanului Sultanovici, supus rusesc.
Domnitorul Scarlat Alexandru Calimah (1806) acordâ pentru mo!iia
Lârgà�eni dreptul de a se aduna $USe iarmaroace pe an ; acest drept
l-a avut pînâ în anul 1 821 cînd din cauza rèizvrèitirilor urmate în tara
aceasta, au contenit cu totuz to.

La 10 iulie 1836 logofâtul Costachi Conachi î ntocme�te pomelnicul
familiei de tboieri Conachi, vii �i morti, descenden�i ai ctitorilor de
biserici din Otele�ti, Lârgâ!'jo3ni �i Slobozia Zurleni, ce se aflâ in prezent
la biblioteca Academiei R.S.R.
La 18 iunie 1 839 maiorul Plitos adreseazà o j albâ catre domnie
prin\ care cere hrisov pentru reînfiintarea tîrgului de pe mo!iia sa,
Lârgà�àni, tinutul Tecuci : , ... aceastèi mo$ie trecînd acuma in ve�ica
o Moldova din epoca feudalismului, vol. III, partea 1, Edltura :?tiinta, Chi�inâu, 1975, p. 213.
7 Th. Codrescu, Uricarul, vol. I I, Ia�i, 1886, p. 317.
s Idem, vol. VI, Ia!;!i, 1875, p. 235.
9 Constantin C. Giurescu, Principatele rom4ne la inceputul secolului XIX,
Editura �tiin�ificâ, Bucure�ti, 1957, vezi jud. Tecucl.
to

Documente privitoare la istoria economicd a Romdnief. Orafe fi tîrgurt,

Moldova, seria A, vol. II, Bucure�ti, 1960, nr. 155.
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stiipînirea mea, prin cumpiiriiturii de la soacra mea, dumneaei ogoaia
Tigara $Ï voind a înjgheba un tîrgU$Or . . . " 1 1 .

La sfîr1?itul secolului XIX Largâ1?enii este mentionat ca sat ce facea
parte din comuna Nagule1?ti, plasa Berheciul, judetul Tecuci, cu o
populatie de 45 familii 1?i 1 29 suflete ce locuiau în 44 case 1 2•
In a nul 1936 Larga1?enii apar cu 430 de familii 1?i 1307 suflete 13 .
In prezent satul este component al comunei Corbita 1?i face parte
din judetul Vrancea .
Monumentul istoric biserica din bîrne cu hramul Adormirea Maicii
Domnului este o ctitorie boiereascâ, apartinînd spatarului Costachi Co
nachi, stapîn al mo1?iei Larg�eni (Fig. 1 ). Dupa Nicolaie Stoiescu bise
rica este construita ante 1 759, datare pe care o consideram drept valabila
daca tinem cont 1?Ï de Constantin Solomon 13 care stabile�te anul ctito
riei 1 759. Nu putem fi de acord cu datarea m ult mai tîrzie a bisericii
1?i anume anul 1 785 dupa cum reiese din Marele dictionar geografic al
României, ceea ce ar îndeparta-o de data aproximativ adevarata 1?i nici
cu anul 1 760 trecut în td osarul monumentului la întocmirea lui, in
anul 1 963.
Pentru. stilul original 1?i frumos în care este prezentatâ de Constan
tin Solomon în 1 940, reproducem în continuare un pasaj : ,0 cararuie
urcâ dinl drumul larg, tot mai sus pîna pe tâ�anul unde se înaltâ
biserica ,duratâ" din bîrne groase de stejar, de1?i unele putrezite pe
la tura dinspre miaza noapte - totu1?i sta impunatoare 1?Ï ,azi, . cu silueta
sa zveltâ, farâ turlâ, cu temelia 1?i mai înaltâ a clopotnitei de alâturi,
ambele dominînd peste valea ce se deschide Iarg Ia dreapta, i ar în fatâ,
spre ràsarit, perspectiva încîntâtoare a dealurilor cu ogoare în fî1?ii ce
coboara paralele de o parte 1?i de alta a rîpilor. . . " 16.
Ridicarea unei biserici din lemn de mari dimensiuni la Lârga1?eni
avea sa fie pe masura rangului boieresc 1?i a puterii economice a acestei
mari familii de boieri. Avînd în vedere preocupârile pentru cultura �i
instruirea fiilor sâi, Gavrila Conachi fiicuse pentru copiii lui o ad.evii
ratii academie la Liirgii$eni 17. C. Solomon aprecia ca ,ar fi greu sli. se
giiseascii în orice tarii din acest timp o mai bogatèi. colectie de înviitli.tori
într-o casèi particularèi."

1 8.

Dorinta de a lasa urma1?ilor un laoa1? de cult fastuos era justificata
întrucît de aœste locuri se legau amintirile copilâriei, tineretea spâtaru
lui 1?Ï dragostea mamei de l a care mo1?tenise mo�ia. In acest sens mentio11

Ibidem.

1� Marele dictionar geografic al României, vol. IV, 1901, p. 1 45.
1J

Anuarul Eparhiei Romanului, Bucur�ti, 1936, p. 329.
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localitiitilor �i monumente
lor medievale din Moldova, Bucure!lti, 1974, pp. 532-533.
15 Constantin Solomon, Biserica �i mo�ia Condche�tilor de la Liirgiifeni-Tecuci,
Extras din ,Analele Moldovei", an I I, nr. 1-2, Ia�i, 1942.
16 Ibidem, p. 1.
17 C . Conachi, Scrieri alese, E.P.L., Bucure�ti, 1963, p. IX.
18 C. Solomon, op. cit., p. 29.
H
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nam insemna1�a gasitâ pe Cartea de invatatura a lui Varlaam : ,.Aciasta
carte ci sèi chiamii Pauceniie am cumparat-o pentru trebuinta Bisericii
mele din Lèirgii$eni (ce) ia$ti la tin(u)t Tecuci" w.

Dupâ obiceiul ctitoriilor domn�ti vornicul Gavrilâ Conachi decedat
in 1 8 1 1 , a fost ing.ropat in pridvorul bisericii pinâ in 1 8 1 8 ci nd a\ fost
dus la manâstirea Agapia. Aœasta este confirmatâ �i de N. Iorga care
consemna : , GavrLl Conachi a m urit la 22 iunie 1 8 1 1 , fiind î n mormintat
la Lârga�eni, in judetul Tecuci" 21).
De-a lungul vremii monumentul a avut de suferit din cauza stârii
de ruina in care a ajuns in mai multe rinduri . In 1 840 Iancu Plitos
i mp1�unâ cu poporânii au fâcut unele repacatii bisericii, dupa cum re
zultâ din insemnârile de pe Cartea de invâtaturâ a lui Varla�m de la
aœas.tâ bisericâ.
Cazind in ruina, cu birnele putrezite, biserica nu a mai putut fi folo
sità pentru oficierea slujbelor dinainte de 1 886 �i pinâ in anul 1940
cind a fost renovatâ, adica mai bine d e jumatate de veac. Preotul paroh
la 1 886 spunea câtre Protoieria Tecuci : .. �i biserica inchisâ din cauza
ruinei" 21. In 1 936 biserlca se afla i n completa ruina 22 œea ce a deter
m i nai pe sâteni �i ·pe œi trei preoti sâ înceapâ stringerea fondurilor �i
materialelor necesare refacerii.
Renovarea s-a fâcut i ntre anii 1940-1943 cînd a fost acoperità cu
�indrila adusa de la SchÏitu F�umoasa (jud. Bacâu) de câ,tre Constantin
Arnaut �i Alexandr1u Pochipn �i bâtutâ de càtre Ilie Chicire. Tot atunci
au fast înlocuite stravele Cbîrnele} putrede, tèilpoaiele f;Î au fost comple
tate pietrele la temelie. Partea de nord �i de apus a peretilor bisericii
!';i scheletul clopotnitei a fost i nlocuit complet cu birne de stejar. Reno
varea a fost fâoutâ de catre preotul Murgulet impreunâ cu satenii, a
durat din anul 1 940 pina in 1 943, fiind folositi �i prizonieri ru�i.
In prezent starea de conservare este buna cu exœptia �indrilii care
s-a uzat. Prin pozitiaJ �i înaltimea sa domina întreg satul, fünd vâzutll
pînà departe pe valea Berheciului.
Din punct de vedere al tipologiei planimetrice monumeilltul se i nca
d:reazâ in tipul moldovenesc ou pl�Bn trilobat, avind absidele laterale �i
absida altarului pentagonale. 0 particularirtate a acestui tip, ce se poate
observa :la biserica d i n Lârg�eni, o constituie faptul câ pe Hngâ decro
�area tabsidei alta:rului, pridvorul, ca parte integrantâ a constructiei, este
�i el decro�t (Fig. 2).
Temelia din piatra de ri u �i càrâmidâ ro�ie, a�ezata pe lat �i legatâ

cu mor:tar confera monumentului stabilitate �i trâinicie. Pozitia terenului

u!7Qr in panta a fâcut ca temelia sa aibâ o inaltime vari:abilâ, i n tre 0,501 ,50. Tot pentru o mai buna stabilitate a monumentului pe 'latura œn
tralà a absidei a ltarului �i pe Iatui"a nordicâ au fost ziditi doi contraforti
din acela�i material cu temelia.
19

21

Ibidem, p. 13.
Nicolae Iorga, Noi contributif la istoria bisericii naastre, p. 9.
C. Solomon, op. cit., p. 22, nota 3.
22 A nuarul Eparhiei Romanului, Bucure:;; ti, 1936, p. 329.
20
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Tâlpoaiele din birne groase de stejar, intre 40-50 cm sustin pe retH
d i n bî rne muchite, î ncheiate , i n câte i " (Fig. 3). Intrucit planul este f.reg
mentat de d e cro�âri �i abside nu a fost neœsar ca birnele sa fie înnâdite,
ci doar fixate î n cepuri ascunse .
Ceea œ n e s w·prinde in arhitectura monumentului este i nâltimea
l u i i n compa r atie cu a œlorlalte biserici din zona. Dacâ bisericile din
lemn din zona, majoritatea ctitorii ob!?te!?ti ale râzâ�Hor din colinele
Tutovei, au o în â ltime medie, monumentul de la Lârgâ�ni are numai
peretii d e 6 m la care se adaugâ un acoperi!? œ se cuprinde de 3,5 ori
in in â l ti me . A ceasta a fâcut ca peretii foarte inalti sâ nu fie protejati
indeajuns de acoperi!? �i sâ se deterioreze in repetate rindmi. Se pare
câ a fost luat drept model i n constructie biserica .de zid fa:pt pentru
care me!?te r i i care au luorat aici au trebuit sâ-!?i punâ la contributie
toate cunol?ti n tele lor in tehnica prelucrâdi lemnului. Nu avem l?tiri
exacte care sa confirme numele lor, dar presupunem câ ace!?tia au fost
d i n satele ce apartineau de mo�ia Lârgâ!?eni. Nu este exclus ca la o
astfel de lucrare sâ fi participat l?i Enache Petrariu, Ion Calaipod stOler,
Dumitru cèirèimidar !?i altii pe oare ii intilnim cu 13 ani mai tirziu i n
Recensèimintele populatiei Moldovei din anii 1 772, 1 773 � i 1 774, ca apar
tinind satului Lârgâ�eni 2.1.
Acoperi�ul

i n patru ape,

cu boldw·i �i cruci la cele doua capete

ale coamei e ste u�or bombat în dreptul absidelor laterale. BoldurHe de

lemn, i ntocmai ca la casa târâneascâ, au cite 6-8 ari pi de forma seg
mentului de cere �i sint armate cu cercuri metalice.
U!?a de la i ntrare, formata din patru scînduri �i incadratâ de 3 �ri
Lati de cite 40 cm fiecar,e, a avut încuietoare din .lemn de stejar care a
fost distrusâ de turci. Prin ea se ajunge in pridvorul bisericii ia:r aici
se a flâ o scarâ œ duce in cafas unde dnta corul. Cafasul, de forma unui
balcon cu d eschizâtura unei scene, este p:revâzut in fats . cu un grllaj
de zâbrele pe care se atirnâ de obicei coroanele mortuale. Aici a existat
un mormin t zidit din carâmida unlde a fost ingropat vornicul Gavril .
Conachi. I n pridvor se gâse1;te icoana Sfîntului Gheorghe care ucide ba
laurul, avi n d pictura deterioratâ. Plafonul, cafasul Iii geamurile noi au
fost adâugate la o datâ ulterioara , probabil pe la 1 840. P:ridvorul este
despârtit de pronaos printr-un perete comun care are in partea superioara
ba lco nul ca fasului &i in partea i nferioara! o intrare largâ, de forma ro
tundâ, decul patâ i n birne (Fig. 4).
In pro na os se intîlnesc alâturi de strana arhiereascâ �i patru strane
mici confectionate cu cheltuiala satenilor ; �tergare cu flori provenite
de la feme i l e satului acoperâ icoanele vechi intocrnai ca in casele bâtri
n e i?ti (Fig. 5).
Naosul cu œle d oua abside pentagonale adaposte!ite un tetraedru
cu cruce d e lemn, icoane vechi , sfei?nice, iconostasul !ii mai mlulte candile
de lemn. Acestea din urmâ au fost confectionate în totalitate din lemn
(inclusiv la ntu r ile ) de câtre Costicâ Popa din Boghe!?ti-Vrancea. Ele
2:1 Motdora în epoca feudalismului,

vol. VII, partea I, pp. 592-593.
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reprezintâ motivul animorf sub forma pâsârilor dispuse la cele !?ase ca
pete ale diagonalelor !'ii orientate spre exterior.
Ceea ce are mai de pret !'ii mai valoros biserica din Lârga!ieni este
catapeteasma (Fig. 6). Pe spatele ei este seris cu ro!?U a nul 7269 ce
corespunde anului 1761 de la !sus Cristos. Sub aceastâ data se poate
deslul?i cu greu o însemnare scrisa marunt !'ii în parte l'itearsa ,Ispravit
de zugrâvit.. . Apostol". Avem de-a face cu doua elemente foarte pre
tioase privind anul zugravelii, 1761 !'ii numele zugrevului Apostol. Bise
dca din Larga!'ieni detine una din cele mai frumoase lucrari de pictura
din aceastâ parte a Moldovei, realizatâ in stil bizantin.
In anul 1 955 catapeteasma a fast data jos l?Î spalata !'ii s-a retul'iat
regi.strul de jos, celelalte registre pâstreaza pictura originala. Tot atunci
a fost desprinsa foita d e alur de pe o buna parte d i n sculptura. Datoritâ
spalârii icoanelor, o buna parte din însemnarile de pe verso, executate
cu carbune, au fost l'iterse ceea ce a ingreunat desdfrarea lor. Cele trei
registre de icoane sint dispuse într-o maniera originala. Un registru
de icoane mari, este încadrat î ntre doua registre sub forma unor meda
Iioane. Ramele l?i chenarele catapetesmei sînt o adevaratâ sculptura in
lemn a unor forme artistice reul?ite ce reprezintâ combinatii de frunze
de stejar, ramuri !?Î volute, invelite in foita de aur. Renuntînd la expu
nerea pe un singur plan artistul a obtinut un efect multiplicat ca urmare
a modificarii liniei orizontale, monotone. Ridicînd icoanele centrale fata
de cele laterale s-a obtinut un efect de profunzime dar !?Î de deta!?are
a centrului compozitiei care iese astfel mai mult in evident-a (Fig. 7).
De o parte !'ii de alta a crucii imparatel?ti, situatâ in partea centralâ
a catapetesmei, sint dispuse doua l?iruri de heruvimi.
Contemporane cu catapeteasma sint U!?ile diaconel?ti l?i U!?ile impa
ratel?ti (Fig. 8) care sint lucrate in aceeal?i maniera, de acelal?i mel?ter.
Sculptura in lemn, traforarea formelor intr-o simetrie l?Î armonie perfecta
se combina intr-un mod fericit cu cele patru medalioane pictate de pe
Ul?ile imparate!'iti. Mai adaugam la toate acestea icoanele cu picturi de
mare valoare cum sint cele reprezentind pe Constantin l?i Elena, Maica
Domnului cu pruncul, Mintuitorul pe tron l?i altele (Fig. 9). In altarul
de forma pentagon.ala se afla sfînta masa din piatra. Pe unul din pereti
se afla o pictura pe pînza (epitaf) reprezentînd pe !sus mort, vegheat
de alte personaje biblice. De jur împrejur se afla o inscriptie cu continut
biblic.
Tot in altar sint mai multe textile care apartin interiorului taranesc :
l?tergare, scoarte i n roate, o scoartâ cu pomul datatâ 1907, veritabile
piese de arta populara, reprezentative pentru sat.
Ridicatâ o data cu biserica, clopotnita reprezintâ o constructie i n
dependenta, cu planul patrat, cu latura de 5 m. Parterul zidit din piatra
l?Î cârârnida rol?ie, cu zidul gros de 0,80 rn l?i cu o ocnita in partea de
nord, este prevazut cu o U!?â mica de unde se intra in interior (Fig. 10).
Aceasta incâpere se pare sa fi avut l?Î un rol de apârar·e. Sistemul acesta
de constructie soUda, mai rar intîlnit în zona, a dat nal?tere unei expresii
folositâ de localnici (atunci cînd se certau) : .,Ai sa traie�ti cît chiatra
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lui Conach i " . In clopotnitâ se aflâ o lespede de marmurâ alba, orna
mentatâ cu chenar l?i cu doua vase de flori sâpate în relief, în colturile
de jos. Este pomelnicul pe care vornicul Gavrilâ Conachi a pus sâ se
sape numele mortilor l?i la urmâ l?i numele lui, cu cm-actere mari, în
chirilicâ : ,Atot pomelnicul mortilor. Constantin Monahia Prazia : Cos

tachi Ileana �i fiii lor : Manolachi Nastasica �i fiii l0r Manolachi Maria
lui Dumitra cu Ileana �i fiii lor Joan : Manolachi Safta, Todosiica : Ga
vrilèi, Conachi Vornic" 24.
0 scarâ cu balustradâ duce spre podul de scînduri care se sprijina

pe peretii de zid. Patru grinzi groase, încheiate la capete, formeazâ o
baza solidâ pe care se sprijina cei patru stîlpi verticali, Ul?Or înclinaii
în intedor. Ace�tia sînt întâriti de cite doi stîlpi dispu!?i sub forma de
diagonale. 0 scarâ duce idin podul I în podul II unde scheletul de bîrne
ce formeaza un trunchi de piramida se repeta. Cele patru ferestre cu
grilaj de fier au ancadramentul de deasupra în întâriturâ curba. In par
tea superioarà, între cele trei bîrne groase, sint fixate doua cl opote.
Acoperi�ul din !?indrila, în patru ape, e prevazut in vîrful piramidei cu
ùn bold în care este fixatâ o cruce.
Pe clopotul
chirilice : ,Auzi

mare

este

imprimata

in

bronz

o

inscriptie

în

litere

doamne glasul robilor tèii Gam·il Conachi �i a Mariei
Conac hi an 1 808 iulie " . Pe cela lalt clapot in seri ptia este tot cu li tere
chirilice, dispuse invers î n fiecare cuvint, caracterele fiind l?Î ele inver
sate, ceea ce face ca descifrarea sa fie difici lâ : ,Acest clopot s-au fèicut

la biserica Precisti(i) ot Lèirgèi�an(i) prin darea cuc(onului) Gavril Conachi
sul(ger)". Satenii spun l?i astâzi câ atunci cînd bat clopote1e sunetul lor
parcâ pomenel?te numele lui Conachi .

Monumentul istoric de la Largal?eni-Vrancea reprezintâ una din cele
mai frumoase l?Î mârete constructii de lemn din Moldova de sud. Impu
natoare prin dimensiunile sale mai putin obil?nuite constructia este o
expresie a stârii sociale în ascensiune a marii familii de boieri cona
chel?ti care detinea un rol de frunte printre boierimea moldoveana. Con
structie trainicâ dar l?i mâreatâ sub aspect arhitectural, biserica de lemn

din Largâl?eni este o veritabilâ opera a arhitecturii populare.

Mel?terii lemnari ai locului ale câror nume n-au fost dâltuite pentru
a nu-l umbri pe cel al

boierului au ,durat"

din

bîrne de stejar,

cu

multâ pricepere l?i migalâ, o constructie mareata care ni s-a transmis
ca un mesaj in timp pinâ astazi. Dacâ pentru a raspunde gusturilor sale
rafinate Conachi a comandat o astfel de catapeteasma, pentru ridicarea
edificiului

s-a folosit de

mel?terii

populari localnici care l?tiau bine a

dura din bîrne constructH arhitectonice de mare valoare.
Valoarea ei crel?te cu atît mai mult întrucît adâpostel?te o piesa de
.Jrta cuita !?i anume catapeteasma, o capodoperâ care îmbinâ într-un mod
fericit pictura bisericeasca cu sculptura în stilul epocii.
21 G.
T. Kirileanu, Testamentul $i pomelnicul marelui logofèit C. Conachi,
Bucure�ti, 1909, extras din Convorbiri Literare, 1908, nr. 12.
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LE MONUMENT D'ARCHITECTURE POPULAIRE DE LARGA$ENI-VRANCEA

L'auteur décrit monographique, l'eglise en bois du village de Lârga�eni-Vran
cea, construite en 1759 par Costachi Conachi.
Au commencement on présente l'évolution de la propriété des boyards de
la famille Conachi sur le domaine Lârgiü;>eni, conformément aux actes et aux
documents historiques.
Le monument se present avec un plan trilobé, ayant comme particularité le
décrochement de la veranda. La massivité de la construction en bois de chêne,
son hauteur particulière la détache nettement d'autres eglises paysannes de la
zone. Le grandiose monument historique du sud de la Moldavie abrite l'icônostas
peint en 1761, un chef d'oeuvre de l'art médieval. Disposés en registres et plans
différents, les icônes de l'icônostas sont peintes en style bizantin et elles ont
les cadres sculptés artistiquement. A côté de l'eglise se trouve la tour du clocher
ayant le fondement en pierre et en brique avec les murs gros pour la défense.
Réparée et restaurée entre 1 940-1943, elle est l'un des plus grandioses et
des plus importants monuments historiques de ce genre du sud de la Moldavie.
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Fig. 1 . a. Biserica de lemn � i turnul clopotnitâ din Lârgâ�eni-Vrancea (vedere
din est). b. Biserica (vedere din sud) .
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Fig. 2. Biserica de lemn Lârgâ�eni-Vrancea. a. elevatia. b. planul. c. plan de
situatie.
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Fig. 3. Absida laterala !li detaliu la talpoaie la biserica din Làrga�eni-Vrancea.

4l:l4

Fig. 4. Peretele ce desparte pridvorul de pronoas la biserica din Lârgâ�eni

Vrancea.
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l:''l(J. 5 . Icoanâ cu �tergar la biserica din Largà!i)eni-Vrancea.
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Fig. 8. U�ile împarate�ti la biser ica din Larga�eni-Vranrea.
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Fig. 9. Icoane d!n biserlca Largà�en!-Vrancea.

500

Fia. 1 0 . Turnul ùe

clopolnita

ùe l a bise r i ca L:l rgft�eni -Vrancea.

PICTURA PE LEMN DIN COLECTIA
MANASTIRH VIZANTEA
LELIA PAVEL

ln comuna Vizantea-Livezile, la intrare in sa tu l Vizantea Mânâsti
reascâ, pe piriul Vizautul Mare, se afla biserica fostei mânâstiri Vizan
tea, ctitorita de domnitorul Moldovei - Ieremia Movilâ(( 1 . Biserica a
[ost ridieuta pe teritoriul care apartine domniei, a�a cum gâsim mentio
nat intr-un ispisoc de la Petru Voievod prin care, la 7092 (1 584), aprilie
1 8, intarea lui Bro�toc, staroste de Putna, un loc pustiu, in tinutul
Putnei, , . . . pe amîndouâ Vizautele, din muntele Ghergheleului, pînâ î n
dialu Su�itâi, dt este l o c domnesc" 2.
Prima mentiun e a mânâstirii Vizantea o gâsim într-un document
din 7 1 20 ( 1 6 1 2) martie , 9, prin care $tefa n Voievod în târea ,câlugârilor
de la schitul ce sa ·chiamà Vi zantie a , pè tot locul de pe amîndoâ
Vizâutiile, din gura Vizâutului celui Mie pîn â la dealul Râchita�ului din
ispisoc de cumpârâturâ de la Petru Vodâ �i de la . Aron Vodâ" 3.
Dacâ la 1 584 pe Vizâute era un loc pustiu, iar la 1 6 1 2 apare mentio
nut schitul Vizantea, ca proprietar al acestui teritoriu, putem afirma
câ mânâstirea dateazâ din Ümpul domhie i l ui Ieremia Movili:t care a
întemeiat-o la în teputul secolului al XVII -lea .
Pe un triptiC-pomelnic, datînd de la sfîr�itul secolului al XVII- le a,
este mentionat în ·rîndul ctitorilor numele voievodului ,Gde po (� ters) ...
lon Eremiia Moghila Voevoda i gpdja ego Elisafta i ciad ih. Ion $tefan
Voevoda . . . " !., urm î n d apoi numele episcopilor, egumeni lor, boierilor �i al
monahilor mânâstirii.
t A. Sava, Documente putnene, v ol . I , Foqani, 1929, p . 8, 1 1, 85, 82, 141, 149 ;
Monografia judetului Putna, Focl)anl ,1943, p. 175 ; C. Bilciurescu, Manastirile �i
bisericile din România cu notite istorice �i gravuri, Bucure11ti, 1 890, pp. 202-203 ;
E. Giurgea, Vrancea - ghid turistic, Editura Sport-turism, Bucure�ti, 1977, p. 93.
� A. Sava, op. cit., p. 7.
3 Idem, p. 8.
" Ibidem, p. 1 4 1 .
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Ctitoria Movilel'jtilor a fost construitâ din lemn de stejar pe temelie
din bolovani de riu, cu i ncintâ fortificatâ, men�inindu -se pinâ in anul
1 9 1 6 cind a ars, fiind in apropierea frontului austro-un�ar.
Astâzi se mai pot vedea doar urmele vechii temelii de piatra, pre
cum l?i por�iuni din zidurile de i n cintâ foarte înalte pe alocuri l'ji boita
ce asigw·a intrarea in curtea mânastirii .
I n anul 1 777, ca multe alte biserici din �ârile române, a fost închi
nata mânastirii Gregorie de la Muntele Athos, devenind metohul aces
ieia în timpul domnitorului Grigore Ghica l'ji a mitropolitului Calimah,
cum de altfel se men�ioneazâ in hrisov..Il ce poartâ aceastâ ldatâ : ,Prin
prezentul nostru hrisov Domnesc facem cunoscut celui drept... in dorin�
de a arâta recunol'jtin� noastrâ câtre M-rea Grigorie... a dedica l'ji in
china acestei M-ri Grigorie una din M-t-ele acestei tari, ce sunt inde
pendente, ce nu sunt supuse altui loc, numita Visantia in �inutul Putnei,
cu toate averile ei mil'jcatore l'ji nemi!?câtore" 5.
A!?a ne putem explica faptul ca la Vizantea apar câlugarii greci
care zidesc din piatrâ o noua mânâstire cum de altfel consemneaza
l'ji pisania de deasupra Ul?ii de intrarè in pronaos : ,Cu cheltuiala Mo
nahului Visarion 185 8" .
Daca luam î n considera�ie documentul de inchinare mentionat m a i
sus, aflâm ca maniistirea avea ,avere mil'jcâtoare !?i nem!?icâtoare", deci
era la vremea aceea de�inatoare de paminturi intinse l'ji exploata �arâ
nimea dependenta.
A vind in vedere ca in evul mediu biserica a fost o institutie de
bazâ a societâ�ii feuldale românel'jti, oare avea menirea sâ intâreascii
aoeasta orinduire 6, ea constituia in acelal'ji timp o puternica bazâ sociala,
un suport ideologie pentru sustinerea fiintei statelor feudale românel'jti.
De aceea domnitorii au dat sprijin substantial funda�iilor religioase,
acestea devenind un mare feudal œre se bucura de domenii intinse
lucrate cu taranii dependenti, cu venituri ce se asemanau sau le intrP. 
ceau pe cele ale marii boierimi.
Datoritâ sprijinului acorrlat d e domni, mànastirile au devenit in
timp scurt adevârate centre economice œt-e exploatau domenii, sate,
balti, pàduri, rabi l'ji vite.
Al'ja ne putem explica faptul câ mânâstirea Vizantea detinea pâmin
turi intinse, .realitate confi<rmatâ �i de d ocumentele din 1 754 de la
Matei Ghica prin care ,egumenul de Vizantiea" sa fie ,volnic a$ apara
mo!j>iea i poenile !;'i gropile de fînat" 7 ; anaforaoa divanului lui Grigore
lon Calimah din 1 768 ii intârea stâpinirea ,unui •loc ci esti de fînat din
lacul cu Loziile . . " 8 sau cartea domnului Grigore Alexandru Ghica din
.

6

C. Bilciurescu, Op. cft., p. 202-203.
P. P. Panaitescu, V. Costachel �� A. Cazacu, Viata feudald in Tard. Romd 
neascii �i Moldova (sec. XIV-XVIII), Editura 1$tiintifica, Bucure�ti, 1 957, p. 447.
7 A. Sava, op. cit., p. 82.
6

s Idem, p. �9.
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1 776 9 prin care întârea dreptul mânâstirii de a stapini pâminturile
cumparate de mânâstire �i vadul unei mori, danii primite de la staros
tele Putnei pe numt! Bro�tog.
Pe l î ngâ domenii întinse, se bucura �i de unele privilegii cum ar
fi în cazul nostru dreptul de a exploata petrolul de pe Piriul Pâcurii to.
In afara de înzestrarea cu pâ m înt, mânâstirile mai primeau danii
de la ctitorii lor obiecte care foloseau cultului, dar care aveau �i darul
de a infrumuseta interiorul laca�ului de cult.
Biserica de la Vizantea adâposte�te o bogatâ colectie de bunuri
culturnle, datînd din v,r emurile întemeierii, cum ar fi : carte veche
româneascâ, argintârie de cult �i o valoroasâ colectie de icoane pe lemn,
de care ne- vom ocupa in studiul de fata.
Pictura pe lemn provine de la vechea catapeteasmâ a bisericii inâl
tate de Ieremia Movila, i nca drin du se in s til ul pictural al secolului al
XVII-lea. Col ecti a cuprinde un numâr de �?apte icoane impârâte�ti, zece
icoane prazn icare, friza apostolilor �i un fragment (malena cu chipul
Mariei) provenit din coro na men t ul iconostasului.
Interesante !?i asupra carora vom insista sint icoanele i mpâ râ te$ti
cu cimp central l?i cu scene marginale in numar de douâsprezeœ, din
ca re fac parte icoanele împârâtel?ti ,Sfinta Tmitâ", ,Deisis" l?i icoana
. ,Maicii Domnului cu pruncul". Stratul pictural a fost realizat in culori
tempera, avînd ca !=;Uport un strat de grund, o pî nza care acoperâ cele
doua scinduri din lemn, dupa un contur inc i z at in s tratul de preparatie.
Cîmpul central al i coanei ,Sfinta Troitâ" (fig. 1) este d omi na t d e
f i gu ri l e lui Isus �i Dumnezeu, înfâti�ati l?ezînd pe un tron rro�u. fâra
demrati i, întors unul spre celalalt, tinînd cu o mina o cruce patriarhalâ.
Cel din stînga, inve�mîntat în tunica gri, peste care poarta o mantie
�u-vermillon, executa cu min a dreaptâ semnul alocutiunii. Conform
iconografiei este red a t ca un personaj bâtrîn, cu pletele l'ii barba albe.
I n d reapta, lsus i nvel?m în ta t i ntr-o tunica ro$ie-vil?inie, cu mîneci largi.
pe d easupra purrtînd o mantie gri, tine in mina stîngâ o carte deschisi'i
t:U textul îri l imba sla vona. Cutele vel?mintelor sint marcate cu alb l'ii
negru. u rm i nd structura anatomicâ a trup\JJl'ilor.
-

·

Chipuri le sint realizate prin utilizarea ocrului,
ochi, nas �i b uze sint trasate ou n egro �i rol'iu.
Capetele

sint

încinse de nimburi orucigere,

In

aurii

iar

contururile la

.

jumatatea superioara apare i maginea Porumbelului
simbolul
Sfîntului Duh, iar de o parte l?i alta a crucii dol ingeri zburind, re
dati bust.
-

In partea inferioara apar doua personaje i n genunchi, cu pri viirea
indreptata spre cele doua personaje din cimpul central al icoanei. Adam
in ve�minlte ,gri l?Ï Eva i n tunidi rol?ie, purtind vâl alb pe œp, sint
dispu�i pe un fundal negru. Fondul, chenarul cimpului central executat

in

relief,

a vin d ca

elemente

9 A. Sava, op. cit., p. 149.
to E. Giurgea, op. cft., p. 93.

decorative

funia

împletitâ, sint

aurite.
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Pe cadrul escavat din suport sint redati 1 2 apostoli cuprin�1 111
cîmpuri dreptunghiulare, pe fond auriu. Conform iconografiei sint în
fâti�ati in picioare, batrîn i sau tineri, inve�mintati in tunici, togi sau
feloane, purtind intr-o mina insemnele caracteristice fiecâruia, iar cu
cealaltâ mina comentind prezicerile lor.
Pe fondul de aur al cîmpului central, este caligrafiata inscriptia,
cu ro�u. in limba slavona : ,VAZVIJENIE" , ,ISAIA'', �i ,ARH" (anghel)
In partea inferioara, in fata celor doua personaje întilnim inscriptia
care indica numele ·lor, caligrafiatâ ·cu alb pe fond negru ,ADAM" �i
,IVA " . In cîmpurile aurii ale scenelor marginale a par caligrafiate numele
proorocilor, cu ro�u, fi ind lizibile doar citeva din ele : Grigorie, Teofan,
Pahomie.
Din punct de vedere al conservarii, icoana prezinta o degradare
avansata, fiind rupta la Œlturi datorita insectelor xilofage care au
actionat asupra suportului din lemn transformindu-1 intr-un material
spongios.
Din aceea�i categorie face parte f?i icoana cu chipul Mintuitorului
(tipul Pantocrator). ln cîmpul central (fig. 2) Isus Cristos l?ezind pe un
jilt asemânator cu tronurile domne�ti, ornamentat cu motive geometrice
ro�ii pe fond orange ; cu dreapta face gestul retoriului, iar in stinga,
sprijinita pe genunchi, tine o evanghelie deschisa, cu textul caligrafiat
in limba slavona.
Este redat conform iconografiei cu pârul �i barba î mpartite in cele
doua f?Uvite traditionale. Chipul prelung este pietat cu tonuri de ocru,
utilizindu-se pentru umbre rozul-trandafiriu �i brunul. Blicurile ochilor,
conturul nasului, al buzelor sint trasate cu negru �i rol?U.
Caracteristicile de mai sus amintesc de icoanele bizantine. Este dra
pat in costum antic, tunicâ ro�ie-vi�inie, mantie gri, iar cutele ve�min
telor sint marcate cu negru �i alb. Capul este incins de nimbul cruciger,
aüriu, marcat de doua cercuri concentrice incizate.
In partea superioara este încadrat de siluetele Mariei l?Î Sfintului
Ioan.
Pe latm·ile verticale (cadrul sapat in grosimea lemnului) in cele
12 cîÏnpuri dreptunghiulare sint înfati�ati proorocii, dispu�i pe fonduri
verzi in jumâtatea inferioarâ �i aurii in partea de sus.
Inscriptiile care indicâ numele personajelor, atît din cimpul central
cit l?Î din cele marginale, nu mai sint lizibile, dar facînd parte din acela�i
ansamblu cu icoana de mai sus, deducem ca ele au fost caligrafiate in
aceea�i modalitate.
Icoana prezinta fisuri pe linia de îmbinare a scindurilor �i cojiri
de straturi (pictural �i de preparatie).
Ultima din aceasta categorie este icoana Maicii Domnului cu pruncul
pe bratul stîng (tipul Hodighitria). Cîmpul central cu chipurile Mariei
!?i ale lui Isus copil au fost refacute de o mina nepriceputa, probabil pe
la jumatatea secolului trecut (fig. 3).
Pictura originala se mai pastreaza doar in scenele marginale verti
cale, care redau, pe cei 12 profeti reprezentati pîna la genunchi, pe
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fond auriu. Inscrip�iile cadrelor marginale se pastreazâ partial , fiind
caligrafiate cu negru pe fond de aur. Redam cîteva din ele : prooroc
Izichii, prooroc Aron, prooroc Eremia, prooroc Zaharia, prooroc Solomop,
prooroc Isaia.
Singulara în cadrul colectiei de la Vizantea este icoana in care se
aflâ redat Sfîntul Nicolae (fig. 4). Pictma este executata în tempera, pe
un suport de grund, pînza �i trei sdnduri din lemn, suport întârit de
cele doua traverse orizontale, îngropate. Acela�i grund a fost aplic:lt
�i pe spatele icoanei.
Central, Nicolae cu fata spre privitor, troneazâ pe j iltul orange,
binecuvîntînd în ,rit ortodox" cu mina dreapta, iar în stînga tine o
carte închisa, ornamentatâ cu ferecaturi.
Conform iconografiei este redat ca un personaj bâtrîn, cu barba
rotundâ �i pârul alb. Volumele carnatiei sint realizate în tonuri de ocru,
iar conturul ochilor �i nasului, blicurile, marcate cu negru.
Poarta un stihar ve1·de cu o decoratie florala alba �i un felon ocru
cu ornamente florale maro. Peste umeri 11i in fatâ îi cade omoforul
vernil decorat cu cruci negre. In acest caz, artistul anonim a fost un
bun observator al realitatii 11i cînd facem aceastâ aiirmatie avem în
atentie tocmai elementele vestimentare cure împrumuta din sobrietatea
�i decoratia costumului popular.
Chipul sfîntului este î ncadra t de Isus nu·e-i întinde cartea binecu
vîntîndu-1 �i de · Maria care-i oierâ omoforul . Capetele sint încinse de
nimburi circulare, aurii. Totul este redat pe un fond brun î nchis. Mar
ginea este escavatâ din suport, vopsità în culoare ro�u-orange.
De o parte �i alta a capului apare inscriptia caligrafiatâ în limba
românâ, caractere chirilice, cu ro�u pe fond maro : ,S(FE)TII NICOLA! ;
ISHS ; MR. (restul ilizibil)".
In ceea ce prive�te starea de conservare, se prezintâ cu atac inactiv
al insectelor xilofage, cojiri de stratmi pînâ la suport, iar întreaga
suprafatâ este brâzdata de o retea de cracluri.
Celelalte trei icoane împiirate�ti se încadreaza în aceea�i categorie
a icoanelor cu cîmp central, dar de data aceasta fondul aurit este
executat in relief plat, aurit, cu bogate ornamente florale, imprumutînd
din sti lul Rena�terii . i l
Pe icoana ,Maicii Domnului cu Pruncul;' (tipul Hodighitria) apare
Maria bust, drapatâ într-o tunica verde cu mînecute aurii, peste care
poartâ maforionul ro�u-vi�iniu câptu�it cu verde, tivit pe margine cu
bordurâ aurie, tinînd pe b1·atul stîng pe Isus Cristos, care binecuvîn
teazâ, avînd în mina stîngâ un rotul (fig. 5). Este inve�mîntat in tunidi
verde, tivitâ la gît cu bordurà aurie �i o mantie ocru. Faldurile ve�min
telor sint sugerate de blicuri aurii.
.
Volumele carnatiei sint realizate prin suprapuneri de straturi de
CÛloare, utilizindu-se brunul-verziu pentru umbre �i ocrul-trandafiriu
pentr-u partHe luminate.
t l Corlna
Nicolescu,
19'11, p. 35.

Icoane vechi române$tf,

Editura Meridiane, Bucure�tl,
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De o parte !'ii de alta a capului, apar siluetele a doi arhangheli
inaripati , iar pe marginile verticale, in cadre dreptunghiulare sint redati
cei 1 2 prooroci pe fonduri aurii !'ii verzi, in picioare, tinînd in miini
rotuluri desfâ!'iurate �i i nsemne.
Fondul icoanei este executat in relief plat, ornamentat cu decora�ii
florale stilizate, aurite. In aceea!'ii maniera a fost tratatâ �i inscriptia :
,MR. TU" amplasatâ pe marginea superioaril.
Aureolele sint in relief, sâpate in grosimea suportului, decorate cu
ornamente florale, stilizate !'ii marginea ro!'iie. Pe nimbul lui Isus apar
initialele : ,O.O.N." in .relief plat. Inscriptiile marginale sint caligrafiate
în limba româna cu caractere chirilice cu ro�u pe fond auriu. Distingem
doar cîteva din ele : ,APO(STOL) SOLOMON, DAVID".
Cea de a doua icoanâ î1 infâti�eazâ pe lsus (fig. 6) bust, cu fata
spre privitor, tinind in mina stîngâ o carte deschisâ cu textul in llmba
slavonâ, iar cu mina dreaptâ binecuvintind, incadrat de Maria !,ji
loan, bust.
Conform iconografiei este redat cu pârul impartit in cele doua �uvite
traditionale care-i cad pe umeri. Chipul este pietat in ocru, folosindu-se
pentru umbre �i lumini brunul-verzui �i respectiv trandafiriul.
Poartâ o tunicâ ro�ie �i o mantie verde Üvitâ cu galon auriu,
cutele ve�mintelor fiind marcate cu blicuri aurii.
Fâcînd parte din acela�i ansamblu, fondul �i aureola sint sculptate
asemenea icoanei Maicii Domnului cu pruncul.
Inscriptia : ,IS.HS" apare pe marginea superioarâ in relief plat,
auri ta.
Icoana cu chipul Sfintului Nicolae (fig. 7) ni-l redâ in picioare,
frontal, tinind in mina stingâ o carte ornamentatâ cu ferecâturi · aurii,
iar cu dreapta binecuvintind in ,rit ortodox" . Iconografic este infâti�at
ca un personaj bâtrin cu barba �i pârul albe. Volumele carnatiei reall
zate prin utilizarea ocrului �i a brunului pentru umbre.
Poartâ costum de arhiereu ; stiharul este verde inchis �i epitrahilul
auriu ; felonul ro�u este ornat cu d ecoratii aurii, tivit pe macgine cu
bordurâ b1·odata. aurie. Pe umeri �i in fata ii cade omoforul gri, decornt
cu cruci aurii. Nebedernita este aurie. Faldurile sint pictate cu auriu.
In j umâtatea superioarâ este incadrat de Isus �i Maria sustinuti de nori
stHizati, oferindu-i cartea binecuvintindu-1 �i respectiv omoforul. Aureo:
lele sint circulare, aw-ii, cu marginea formata de douâ cercuri concen
trice incizate in suport.
Fondul in jumâtatea inferioarâ verde ; jumâtatea superioarâ �i mar
ginile escavate sint decorate cu motive florale �i frunze stilizate, in relief
plat, aurite.
Pe margine, sus, apare inscriptia caligrafiatâ in limba românâ, carac
tere chirilice, cu ro�u pe fond auriu : ,S(FE)TII NICOLAE" ; ,IIS-HS .;
MR.TU " .
Cele trei icoane sint pictate in tempera, pe suport de grund �i douâ
scînduri din lemn, intârit de douâ traverse orizontale, semUngropate.
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Din punct de vedere al pâstrarii !?i conservarii se prezinta cu
cojid de straturi pina la suport mai ales in partea inferioara, atac al
insectelor !?i craduri.
Deosebit de interesantâ !?i valoroasâ este friza (de!?i se pâstreaza
frugmentar) apostolilor (fig. 8). Pe un suport din douâ scînduri de lemn
�i grund, sint pictati in tempera apostolii, înfiiti�ti pînâ la genunchi,
pUI·tînd in mîini carti sau rotuluri, comentîndu-!?i prezicerile.
Friza conserva chipurile a 1 1 apostoli, redati in cadre mârginite
in partea superioarâ de arcade semicirculare ce' se sprij ina pe colonete,
sàpate in grosimea lemnului. Partea superioarà a arcadelor este sculp
tatâ în relief, d ecorata cu motive vegetale (frunze !?Ï flori), aurite la fel
ca fondul pe care se profileaza siluetele apostolilor. Chipurile sint mode
lute in tonuri de ocru.
Sint inve!?mîntati in tunici �i togi realizate intr-o cromatica asema
nâtoare icoanelor imparâte!?ti, utilizindu-se ro!?ul, verdele, ocrul, iar re
lieful faldurilor marcat de negru !?i auriu. Aureolele se deta!?eaza din
fondu! de aur prin cercurile pictate cu ro!?u.
De o parte !?i de alta a capetelor apar i nscriptiile caligrafiate în
l imba românâ, caractere chirilice, dar greu lizibile datoritâ gradului
avansat de degradare al icoanei. Suportul din lemn atacat de carii a
devenit spongios !?Î foarte fragil.
Provenite de la vechea catapeteasma, luorate în aceea!?i maniera,
amintim cele zece icoane de tip praznicar in care sint t-edate praznicele
de peste an, i coane conservate destul de bine.
In concluzie, icoanele pâstrate in colectia manâstirii Vizantea se
pot incadra in ansamblul pictural al veacului al XVII-lea, luind in
consideratie caracteristicile stilistice, tehnice în care au fast executate,
fâcînd analogii cu icoane de acela!?i tip publicate in lucrârile de spe-·
cialitate 12.
Fac parte din categoria i coanelor cu cimp central !?i scene margi
nale, in care fondu! este sculptat, bogat ornamentat cu decoratii in
relief plat, care stilizeazâ flori !?Ï frunze, totul fiind aurit. Aureolele
personajelor au fost tratate in aceea!?i maniera, resimtindu-se influenÇa
occidentala !?i mai precis a Rena!?telii.
In Moldova sculpturn de acest gen a luat amploare incît ,câtre sfîr
!?itul seeolului al XVI-lea, dar mai ales in veacul urmator, arti!?tii
acordâ o importantâ deosebitâ fondului !?Î cadrelor icoanelor datorita
sculpturœ' 13•
Pictura pe l emn de l a Vizantea a pâstrat �i a transmis peste
veacuri maiestria me11terilor iconari din Moldova, ale caror opere repre
zintâ documente de o i nestimabilà valoare pentru patrimoniul cultural
national.
·

12 C . Nicolescu, op. cit., ; Al. Efremov, Douii
secolului al XVII-lea, în ,Revista muzeelor" , 1967,
arts mineurs en Roumanie. Icônes, vol. 1, Bucarest, '
lui Radu Diaconu Zugrav, în ,Revista muzeelor" , nr.
IJ C. Nicolescu, op. cit., p. 22.

icoane din prima jumiitate a

IV, p. 139-142 ; N. Iorea, Les
1934 ; Ana Dobjanschi, Icoanele
1, 1975, p. 52-56.
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5.0 8
LA PEINTURE SUR BOIS DANS LA COLLECTION DU
MONASTÈRE DE VIZA.NTEA

RÉSUMÉ

Le travail présente la peinture sur le bois gardée dans la collection du mona
stère de Vizantea, fondation du prince règnant Ieremia Movilâ, construite au début
du XVII-ème siècle.
Les icônes sur le bois de cette collection font parties de l'ensemble pictural
du XVI I-ème siècle, prenant en considération les caracteristiques du style et la
technique dans laquelle ils ont été exécutés.
La peinture de Vizantea a transmis jusqu'à nos jours rart de ces peintres
d'icônes, dont les oeuvres représentent des vraies valeurs pour le patrimoine cul
turel national.
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Fig.

1

-

Icoana ,.S.ftnla T�oïtâ" .
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Fig. 2

-

Jcoana ,Deisis".
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Fig. 3 - Icoana ,Maica Dom n u l u i c u pruncul" (tipul Hodighitria).
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Fig. 5

-

Icoana ,Malca Domnului cu pruncul" (ti pul Hodighitria),
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Fig.

6

-

Icoana ,Deisis".

515

Fig. 7

-

Icoana ,Sfîntul Nicolae".

MUZEOLOGIE - MUZEOGRAFIE
GEORGETA STOICA

Cu ocazia celui de-al treilea stagiu de Studii interna�ionale organi
zat in septembrie 1 958 de UNESCO, la Rio de Janeiro, participan�ii di n
diferite tari au pus in discu�ie probleme a caror analogie scoate î n
evidenta necesitatea .rezolvarii l or dupa eri terii precise !?i c u ajutorul
unor tehnici similare. Constituirea colectiilor, inventarierea operelor,
conservarea, restaurarea !?Î prezentarea operelor s-uu dovedit a fi sarcini
ale muzeelor din lumea întreaga. Problemelor cercetarii !?tiintifice !ii
interpretarii rezultatelor l r1 scopul valorificarii colectiilor in beneficiul
!;itiintei !?i al vizitatorilor !ii promovarii unui sistem educativ eficace tre
buie sa le faca fata toate muzeele.
Pre!?edintele ICOM la acea data, domnul M. Georges Henri Rivière,
care a prezidat lucrarile, a precizat cu claritate care este dupa opinia
sa rolul muzeelor in societatea contemporana evidentiind necesitatea
recunoa!;iterii necesitatii unei !?tiinte care sa se ocupe de activitatea aces
tor institutii : ,Ce n 'est vraiment qu'au cours de ce siècle que le rôle
des musées dans la comunauté et l'utilisation de leurs collections à des
fins éducatives ont pris toute leur importance. Cet aspèct de l'activité
des musées de nombreux pays a été l'un des phénomènes les plus
remarqués de ces quinze dernières années dans le monde de la muséologie.
Il est hors de doute qu'il faut voir la l'aiguillon qui a stimulé le
renouvellement de toutes les formes de travail des musées. Expositions
logiques et belles, nouvelles heures d'ouvertw·e à l'intention de public,
accroissement continuel du nombre des visiteurs - tout témoigne des
progrès de cette tendence. Les visites au musée sont devenues pour
beaucoup, sans distinction d'âge ou de formation, le but d'une expe
rience vivifiante. Une émulation chaleureuse incite les musées à concevoir
les grandes lignes de leur programmes de façon à offrir au public la
possibilité de voir et d'étudier les collections rassemblées, d'observer
et de comprendre les phénomènes de la nature, d'apprécier les réalisa
tions culturelles et techniques des hommes - qu'il s'agisse des témoig
nages primitifs du pléistocène on de l'âge glaciaire, de la pagaie sculp-
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tée d'une pirogue des mers du Sud, d'une peinture japonaise sur rouleau
on d 'un tableau de Rembrandt" 1.
Rezolvarea acestor mari probleme !?i înfaptuirea sarcinilor importante
comune care stau in fata muzeul ui contemporan poarta o notâ specificâ
in fiecnre tara dar se realizeaza pe baza unei teo.r ii, a unor metode !?i
tehnici vnlabile pentru toate muzeele indiferent de ampl asarea lor geo
grafica. Cunoa!?terea amanuntitâ a acestor probleme, ca !?i solutiile teo
retice �i practice la care au ajuns diferite tari a devenit mai necesara
ca oricînd. De aceea dr. K. Peeters spunea : ,La muséologie, s'il est
possible de l 'appeler une science, est engagée, comme toutes des autres
disciplines, dans un processus de changement continuel, qui tend à
la mêtre à même de répondre aux besoins nouveaux : ce qu'aujourd'hui
on tient pour une pratique rationelle, demain on le modifiera. Cepen
dant, les principes généraux gardent une certaine stabilité au cours
des années" 2.
Dar cunoa!?terea singura nu este suficientâ ci rezultatele ei trebuie
sa fie transpuse in practica, comunicate, difuzate. Realizarea unei lega
turi între teorie $Ï practicli este poate cea mai importantèi sarcinii a
muzeologiei. Acest deziderat se poate infaptui insa numai prin formarea
unui persona! de muzeu specializat, cunoscator al teoriei !?Ï practicii
in acela!?i timp, pregatit in domeniul ,muzeologiei" .
I n aceste conditii se poate afirma ca in ul timel e trei decenii muzeo
logia s-a impus tot mai mult ca disciplina !?Î in con!?tiinta sociala a!?a
fel incît nimeni nu mai con testa astâzi specificitatea domeniului !?i utill
tatea lui 3 • Rezultatele obtinute, succesul remarcabil <al muzeelor din
intreaga lume, ·rolul lor mereu crescînd in domeniul educatiei !?Î in
structiei au demonstrat pe deplin ca in epoca actuala muzeologia !?i-::t
CÎ!?tigat dreptul l a existentfi, contribuind la làrgirea scopurilor muzeului .
In contextul revolutiei !?tiintifice !?i tehnice, muzeele nu se mai pot
folosi dom de tehnicile descriptive !?i de metodele 'de cl asificare specifiee
unor ramuri !?tiintifice traditionale.
Cu toate acestea exista inca destui sceptici care se mai întreaba
care este ratiunea existent;ei muzeului. Cuvîntul general de ordine al
acestora este ,Quo vadis, museum ?" sau ,.I n ce scop trebuie salvate.
conservate, !?i expuse obiectele ?"
Ca urmare a tuturor acestor framîntâri drumul pe care sint anga
jate muzeele nu se mai poate parourge d ecît pe baza unor criterii pre
cise cu ajutorul muzeologiei . La rindul ei muzeologia se afla într-un
raport direct cu disciplinele $ti intifice pertinente !?i cu obiectele. Muzeo
logia indepline!?te astfel sardna de a integra cuno!?tintele obtinute de
diverse discipline, subliniind valoarea !?tiinti ficâ !?i documentaTa a obiec
teloc de muzeu.
1 George Henri Rivière, Raport au Troisième stage d'Etudes internationaux
de l'UNESCO, Rio de Janeiro, septembrie 1958.
2 K. C. Peeters, Muséologie, Louvaine, 1960, p. 2.
3 Evzen Schneider ,La voie du musée", exposition au Musée morave Brno,
în Museum, Paris, vol. XXIX, nov. 1977, p. 184.
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·Evolutia conceptiei despre muzeu a evoluat in decursul timpului
ceea ce a determinat �i evolutia aspectului filosofic al activitâtii in
cadrul muzeului precum �i al tehnicilor de punere i n valoare a operelor.
De-a lungul istoriei, activitatea muzealâ a fost nemijlocit legatâ.
de · dezvoltarea �tiintei, filosofiei �i culturii. Originea unei teorii cu
privire la muzee se situeazâ la mijlocul secolului al XVI�lea �i persona
litâti de seamâ cum a u fast : Olearius, Major, Neickelius, Linné, Mun·ay,
Treter, Coleman au contribuit la perfectïonarea �i clarificarea ei. Cu
toate ca · teoria nu s-a cris talizat la vremea respectivâ sub forma unei
ramuri separate a �tiintei, ea a contribuit in mare mâsurà la dezvoltarea
muzeelor, la definirea locului lor in societate.
In conditiile impuse de societatea maderna, reglementarea activi
tàtii muzeelor dupà norme �i criterii �tiintifice revine muzeologiei fàrà
de care aceastà activitate nu mai poate ·fi conceputà. Munca in muzeu
pe bazà de intuitie, de hazard, ori a unei experiente sau tendinte per
sonale tine de domeniul trecutului.
Revolutia �tiintei �i tehnicii a oferit muzeologiei posibilitatea de a
deveni o disciplina i ndependentà. La dezvoltarea sa au contribuit mu
zeologi contemporani eminenti cum sint : Rivière, Cameron, Bauer,
Bazin, Malinowski, Oprescu ale câror studii sint folosite in toatà lumca.
ICOM �i comitetele internationale specializate contribuie la dezvol
tarea �i punerea in practicâ a noii discipline prin facilitarea difuzârii
rezultatelor obtinute in diferite tari �i prin sprijin moral permanent.
Din punct de vedere muzeologic obiectele sînt documente autentice
cat·e ilustreazâ o anumità realitate. Piesele din muzeu trebuie sâ ilus
treze situatia originalâ pentru a putea furniw cel"intele de cunoa�tere
în scopuri instructive �i educative.
Diferitele discipline �tiintifice studiazâ obiectele ca purtàtoare de
informatii ale domeniului. Muzeologii opereazâ o selectie a pieselor in
functie de valoarea lor generalâ �i de obiectivele tematice a le muzeului,
urmàrind o i nformatie multidisciplinarâ. Colectia in ansamblu devine
astfel un rnodel al realitatii prin intermediul câreia se conserva cea
mai autenticâ documentatie. I n acela�i timp piesa de muzeu integratà
in sistemul de comunicare muzealâ îndepline�te pe aceastâ. cale vocatia
sa socialâ. Din aceastà conceptie muzeologicâ reiese : , ... que le musée
est la forme institutionnelle, qui concrétise et verifie l'approche muséo
logique de la réalité. Il en résulte que les musées doivent appliquer
les principes fondamentaux de la muséologie, à savoir la sélection, la
thesaurisation (la constitution de collections représentatives el leur enri
chissement systématique) et la communication" "·
Muzeologi·a ca ramurà obligatorie a fost i nclusâ in programele
multor universitàti din lume ca �i in Institutele de istoria artei sub
" Ibidem, p. 190.
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forma unor cursuri teoretice �?i practice ·'· Pe de alta parte personalul
din muzee se perfec�ioneaza, in multe �ari prin cursuri post universi
tare sau prin cursuri �de perfec�ionare 6•
Denumirea disciplinei care se ocupa cu teoria l?Î practica activitâtii
muzeale porne�?te de la definitia muzeului a�a cum a fost ea formulatâ
la Consiliul International al Organizârii Muzeelor : ,Muzeul este o in
stitu�ie permanenta creatâ pentru conservarea, cercetarea, punerea in
valoare prin diferite mijloace �?i mai ales expunerea pentru incîntarea,
instruirea �i educarea publicului a colectiilor de obiecte de interes artis
tic, istoric, �?tiintific �?i tehnic" .
In rezolutia celei de-al XI-a conferinte generale a ICOM avînd ca
tema, ,Muzeul in serviciul oamenilor de azi �i de mîine", aceastâ fot·mu
lare a fost reluata cu urmatoarea adaugire : , ... muzeul are ca scop
transmiterea informatiei sau cunoa�terii pentru toti prin mijloacele de
care dispune, mai ales de natura educativa, fiind mai inainte de toate
in serviciul umanitâtii.
Cu alte cuvinte obiectul muzeologiei il constituie ansamblul legilor,
principiilor, regulilor despre muzeu.
Muzeologia
a vorbi despre muzeu.
Paralel se folose�te termenul muzeogra.fie cu acelea�i întelesuri ge
nerale. Concret insa termenul de muzeografie m·e sens de aplicare prac
tica a teoriei. Din aceasta cauza prof. dr. K. C. Peeters referindu-se
la aceasta problema in cursul sau tinut la universitatea din Louvain
serie : ,Compares : ethnographie et ethnologie. La description de ce qui
existe (gr. graph6
j 'écris), l'etude de ce qui doit être (gr. logos
science).
Objet formel et matériel.
- logie (ce que noses voulons savoir)
ex. : géo-logie
- de la 1 ère partie : (la terre - les minéraux)" 7•
minéra-logie
Luînd in considerare cele de mai sus se poate spune di Muzeologia
se ocupâ de ansamblul legilor, principiilor �i regulilor despre muzee
iar ,muzeografia" cu ansamblul tehnicilor de aplicare al acestora. Am
bele domenii se afla într-o strînsa interdependenta deoarece teoria fara
practica este inutila, iar practica fara teorie nu este decît o activitate
artizanala.
Interesul fata de muzeologie l?i cunoal?terea ei ca disciplina, indife
rent de controversele terminologice se manifesta l?Î in preocuparea ICOM
de a elabora prin contributie internationala un tratat de muzeologie.
Consideram util sa informam asupra continutului viitorului tratat.
=

-

=

5 Citâm numai cîteva exemple : Institutul Superior de Arheologie �i Istoria
artei de la Universitatea din Louvain-Belgia, L'école du Louvre-Franta, Istituto
Nationale di Archaeologia e Storia dell'Arte-Roma, Inst. de Arte Plastice N. Gri
gorescu-Bucure�ti.
6 In România perfectionarea se face prin Centrul special de perfectionarea
cadrelor din Bucure�ti.
7 K. C. Peeters, op. cit., p. 6.
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ICO.l\i
Consiliul International al Muzeelor

Decemblie, 1 978.
Tratat de muzeologie

Patru volume între care sint repartizate diversele capitole prin pa
gini standard.
1 . Introclucere
Patri moniul cultural (definitie) în raport cu muzeul :
- într-o comunitate
- într-o natiune
- într-o regiune (a lumii)
in lumea întreagâ .
Patrimoniul natw-al (sâlbatec, patrimoniul natural �i patrimoniul
transformat de om) :
bunuri mobiliare
bunuri imobiliare
bunuri consumabile.
2. Scopuri $i sarcini ale muzeului fn societate, in clecursul timpului :;i
astèizi.

2. 1 .
2. 1 . 1 .
2. 1 .2.
2.1 .3.
2.4. 1 .
2. 1 .5.
2.1 .6.
2. 1 .7.
2.2.
2.2. 1 .
2.2. 1 . 1 .
2.2J.2.
2.2. 1 .3.
2.2. 1 .4.
2.2.1 .5.
2.2.2.
2.2. 2 . 1 .
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.

Muzeul î n decursul timpulu: Îl\ diterite parti ale lumii (m:.li
multe contributii pentru fiecare perioadâ din punct de vede1·e
geografic sau specializat)
In antichitate
In evul mediu
De la sfîr�itul sec. al XV-lea la mijlocul sec. al XVIII-lea
Dezvoltarea muzeului în epoca capitalistâ, a patronajului, a
colonialismului ( 1 750-1 9 1 7)
Aparitia celor ,Doua lumi" ( 1 9 1 7-1 945)
Perioada de decolonizare (de la 1 946)
Mi�carea muzeologicâ : organizatii nationale !1i internationale
Muzeul astèizi.

Muzee unidisciplinare :
arta (mai multe contributii cu diferite puncte de vedere)
!1tiinte despre om (mai multe contributii)
!1tiinte ale naturii (mai multe contributii)
!1tiinte ale universului (mai multe contributii)
muzee consacrate unor terne locale sau particulare (sau tratat.e
în cadrul sectiunii ,-cazuri deosebite" din vol. IV).
Muzee pluridisciplinare sau interdisciplinare :
muzee mixte. Muzee nationale. Muzee regionale. Muzee locale.
Muzee cu mai multe profile (mai multe contributii)
muzee memoriale �i biografice
muzee pentru public special (ex. muzee pentru copii)
ecomuzee
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3.

Muzeu \çi patrimoniu. Prima parte.

3. 1 .
3. 1 . 1 .
3 . 1 .2.

Colectiile �i cerce.t area.

G. ·STOIC.4.

Colectiile : scopul colectiei (patrimoniu, cunoa!?tere, eduœ.tie)
Tipuri de colectii (bunuti . mobiliere, care sint obiectele de mu. zeu "! Bunuri imobiliare, bunuri perisabile)
.
3. 1.3.
Politica de achizitii. Baza : cunoa!?terea �tiintificâ. Referire la
politica culturalâ la nive! national sau institutional . Achizitii
coerente çonform unui program sau plan director
3 . 1 .4.
Et ica colectionâJii (insti tutionalâ)
3 . 1 .5.
Ce colectâm "! Reguli generale. Reguli specifiee în functie de co
lectiile muzeale
3 . 1 .6.
Unde colectionâm "! (vezi de asemenea ,Etica")
3 . 1 .7.
Cum colectionâm. Obiecte. lnformatiile documentare cu privire
la obiectele colectionate
Inregistrarea (inventarierea). Documentatia. Muzeele ca institu�ii
3 . 1 .8:
3. 1 .9.
Principiile Œrcetàrii
3 . 1 .9. 1 . Ca ansamblu complet de cuno!?tinte (,unitate") : structura teo
reticâ a cercetârii !?tiintifice, programe, metode, comunicarea rezultatelor
3 . 1 .9.2. Conform disciplinelor !?tiintifièe
3. 1 . 1 0 . Relatii : gîndire !?tiinti ficâ (-) muncâ muzeologicâ. lnfluenta
asupra colectiilor de muzeu, programului muzeologic !?Ï !?tiintific,
planului director
3. 1 . 1 1 . Muzeul ca <-'t! ntm d e cercetare !ltiintificâ
3. 1 . 1 2. Comunkarea informatiilor !?iiintifice în cad rul muzeului. Diferite
categorii
3. 1 . 1 2. 1 . colectiile de muzeu : bunuri mobiliare, bunuri imobiliare, bu
nuri perisabile
3. 1 . 1 2.2. organizarea lor in spatiul muzeal : depozite (localw·i pentru
depozite, sâli de expozitie) dooumentatie, etc.
.

·

3.2.
3.2. 1 .

Conservare

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2. 7.
3.2.8.

Filosofie generalâ. · Definitie. Rol . Intretinere. Relatia muzeuconservare
Obiectele de muzeu : depozitele !?i ambientul muzeologic. Fac
tori generatori de riscuri !?i controlul lor
Examinarea obiectelor. Deg·radarea. Gre!?eli
'Dratament. Spatiul : pe teren, in muzeu
Consevare. Restaurare l?i etica restauràJii
Terenuli : parcuri naturale . Situri arheologice
Bunuri perisabile.

3.

Muzee $i patrimoniu. Partea II-a

3.3.
3.3. 1
3.3.2.
3.3.3.

Existâ un mare public al muzeului ?
Muzeele l?i pre!?colarii
Vizitatorul muzeului la vîrsta !?Col3râ

3.2.2.

Publicul muzeului
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3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3. 10.
3.3. 1 1 .
3.3. 1 2.

Muzeele !';i studentH
Societiit ile de prieteni ai muzeelor
Muzeele !';i societâtile universitare sau !';tiintifice
Handicapatii fi:ûci
Orbii
Surzii
Muzeele !';i handicapatii mintali
Serviciile muzeului pentru persoanele in virstâ
Muzeele !';i grupurile minoritare

3.4.
3. 4 . 1 .
3.4.2.

Prezentarea

3.4. 18.

Baza filosoficâ !';i obiectiva a prezentârii muzeologice
Rolul muzeologilor, conservatorilor, speciali!';tilor in domeniul
educatiei, a designerilor !?i altor speciali!';ti în programarea !';i rea
lizarea prezentârii
Tematica !';i scenariul prezentârii
Textele explicative, indusiv etichetele
Expozitiile permanente trebuie ele sâ fie permanente ?
Prezentarea bazatâ pe disciplina muzealâ
Regiunea geograficâ, bazâ a prezentiir ii interdisciplinare
Prezentarea colectiilor de studiu
Probleme ale prezentiirii in muzeele de arta
Locul expozitiei temporare în programul muzeologic
Machete, .replici !';i diorame in prezentarea muzeologica
Muz·eul mobil
Muzeul comunitâtii sau cartierului
Muzeul într-o comunitate bi sau multilingvâ
Auxiliari audio-vizuali
Prezentarea în muzeele în aer liber
Muzeele, monumentele !';i parcurile naturale, arheologice !';i is
torice
Evaluarea elementului de expozitie

3.5.

Animatie �i evaluare

3.5 . 1 .
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.
3.5 8.

Filosofia !';i practica animatiei in muzeu
Programe educative în muzeu
Imprumuturi de specimene !';i expozitii la !';COli
Programe informale !';i recreative pentru copii
Educarea adulplor in muzeu
Organizarea de eoncerte �?i conferinte
Muzeele !';i dezvoltarea studiilor pe teren
Muzeele �?i urbanismul

3.6.

Difuzare

3.6. 1 .
3.6.2.
3.6.3.

Responsabilitatea muzeului în difuzarea ioformatiilor
Muzeul !';i campania pent:ru alfabetizare
Muzeul ca editor

3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.4. 1 0 .
3.4. 1 1 .
3.4. 1 2.
3.4. 1 3.
3.4. 1 4 .
3.4. 1 5.
3.4 . 1 6.
3.4. 1 7.
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3.6. 1 6.

Colaborarea cu editurile universitare �i comerciale pentru rea
lizarea publicatiilor muzeologice
Rolul raportului anual i n difuzarea informatiilor
Catalogul �tiintific sau publicarea cercetârii
Prospecte, pliante �i ghiduri informative
Buletine �i material publicitar
Inovatii în publicatiile de muzeu : miniaturizarea �i producerea
cataloagelor cu ajutorul ordinutorului
Informatiile vizuale : cârti po�tale, fotografii !?i diapozitive î n
culori
Film, înregistrâl'i sonore �i vizuale
Amintiri �i replici
Magazinul muzeului : consideratii practice �i estetice
Relatiile publiee în muzee : mijloace de comunicare de masâ
Relatiile publiee în muzee : publicitatea pentru expozitii �i eve
nimente speciale
Muzeele, radioul �i televiziunea locala.

3.7.

Documentatia

3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.
3.6.9.
3.6.10.
3.6. 1 1 .
3.6. 1 2.
3.6. 1 3.
3.6.14.
3.6. 1 5.

·

3.7 . 1 .
In troducere, importantà, principii generale
3.7.2.
Necesitatea documentatiilor
3.7.2. 1 . Interne. Speciali�ti di feriti de muzeu ; conservatori, speciali�ti
în conservare, educatod . Terminologie
3.7.2.2. Externe. Administratie, autoritâti juridice. Marele public
Sisteme de clasificare �i �tiinta sistemelor
3.7.3.
Documentatia directa pe obiectele de muzeu
3.7.4.
3.7.4. 1 . Elemente de bazâ : identi ficare, înregistrare (registre de intrare,
etc.), cataloage, dosare asupra istoriei obiectelor (conservâri an
terioare, etc.)
3.7.5.
Documentatia indirectà pentru obiectele de muzeu din ,colectie :
bibliografie, bibl iotecâ, arhive
Problema creârii celor mai potrivite mij loace documentare
3.7.6.
3.7.7.
Tehnica informaticâ
4.

Muzeul �i arhitectura

4. 1 .
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Planificarea generalâ a noilor constructii pentru muzeu
Constructii vechi refolosite ca muzee
Monumentul istoric ca element de expozitie
Comparatie (între 4 . 1 . �i 4.3. )
Localizarea muzeului �i locul precis
Organizarea interna a spatiului (,ecograma")
Suprafata fji volumul diferitelor încâperi fji servicii, circulatia
Folosirea spatiului din jexteriorul constructiei
Posibilitâti de modificare a structurii, schimbâri sau extinderi
viitoare
Conditiile atmosferice : umiditate, temperaturâ, luminâ ; etc., atît
pentru obiecte cît �i pentru personal

4 . 1 0.
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4. 1 1 .
4. 1 2.
4 . 1 3.

Securitate : fw·t, vandalism, stricâciuni, incendiu
Echipament l'ji mobilier
,Sentiment" estetic general sau impresia produsâ de clâdire

5.

lnstitutia muzealèi

5. 1 .
5.2.
5.3.

5.5.
6.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.1 1 .
5 . 1 2.
5. 1 3.
5 . 1 4.
5 . 1 5.
5. 1 6.
5. 1 7.
5. 1 8.
5 . 1 9.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.
5.26.

Statute : legislatia nationalà, regionalâ !?Ï localâ
Conventïï internationale
Origine l'ji organe de control ale muzeului : autoritâti nationale,
regionale l'ji locale ; munici pale ; particulare (mai multe articole)
Natura posesiei colectii lor sau specimenelor ; conceptul de i nalie
nabilitate
Donatii, î m prumuturi, schimburi, etc.
Returnarea bunurilor culturale
Politica generalà l'ji culturalâ a muzeel or
Bazâ financiarâ l'ji resurse (mai multe m·ticole)
Organizare i nterna, structura l'ji politicà (organigrama)
Reorutarea personalului
Formarea persona! ul ui
Directia l'ji controlul pe1·sonalului
Schimburi de personal
Sânâtatea l'ji securitatea personalului l'ji publicului
Gestiunea financiarâ ; bugete, verificarea conturilor
Servicii administrative l'ji tehnice
lntretinere l'ji securitate
Ateliere
Bibliotecile de muzeu
Documentatia interna l'ji arhivele muzeale
Statistici
Schimburi de informatii între muzee l'ji alte institutii
Etica profesionalâ
Etica institutionalâ
Politica de achizitii (vezi l'ji 3. 1 .)
Monumente l'ji parcuri nationale, arheologice l'ji istorice

6.

Concluzie : viitorul muzeelor

6. 1 .
6.2.

,Criza" muzeului
Probleme noi
- poluarea ambientului
- întelegerea internationalâ
- lupta contra discriminârii rasiale
- lupta contra eurocentrismului cultural
- progresele tehnicii
Filosofia muzeelor pentru \'iitor
Noi conceptii l'ji noi tipmi de muzee în \'iitor
Importantâ ideologicâ
Importanta tehnicâ

5.4.

6.3.
6.4.
6.4 . 1 .
6.4.2.

G. STOICA

526
BIBLIOGRAFIE
-

O. Homburger, Museumkunde, Breslau, 1924.
A. S. Willln, The Museum, its history and its tasks ln education, London, 1949.
G. Rudolf-Hille, Hilfsbuch der Museumarbeit, Dresdaen, 1953.
M. G. Vians, Elementos de Museologia. Museologia general. Museologia aplicata,
Lisabona, 1953.
P. Salmon, De la Collection· au Musée, Bruxelles, 1958.
W. Clifford, Bibliography of Museums and Museology, New York, 1 923.
Reuni6n de expertos sobre métodos modernos para el inventario de bienes
culturales mobiliarios (Estudios Pro Arte, Barcelona, nr. 7-8, juil.-dés. 1976,
p. 106-109).
UNESCO, Regional Seminar on the adaptation of museums in Asia to the needs
of the modern world (1 2-27 March 1976 ; Tokyo and Kyoto) Final report.
Paris, UNESCO, 1976. (48) .
UNESCO, Séminaire I"égional de l' UNESCO sur une meilleure adaptation des
muées aux besoins du monde moderne (2-12 avril 1976, Bangui, République
- centrafricaine) Rapport final. Paris, UNESCO, 1976, 13 p.
Bibliographie Muséologique Internationale, ICOM, Paris/Praha 1979.

IN LEGATURA CU UNFLE OBIECTIVE TEMA'IICE
ALE EXPOZI'fllLOR ETNOGRAFICE IN ACTUALA
ETAPA DE DEZVOilfA:RE A MUZEOGRAFIEI
ROMANE.5TI

MIRCEA DVMITRESCV

Muzeul etn ografic, institu�ie cu o istorie a carei duratà, în �ar a
noastrâ, depâl?el?te cu mult î ntinderea unui secol, a pareurs un necon
tenit proces

de

autodefinire,

cadrul unei societâ�i avînd

de

precizare

a

locu lui

care

drept caz·acteristicâ, î n special

ii

revine

pentrU:

în

ulti

mele deeenii, d i n amismul.
In legâturâ cu func�iile muzeului contemporan (!?i am enumera aici
cercetarea-dezvoltarea ; conservarea-restaw·area l?Î acti vitatea cultural
educativâ) exista dej a o li teraturâ de specialitate bogatà l?Î cuprinzâ
toare, care a rezolvat aproape complet aspectele teoretice l?Î practice
presupuse

1,

a d î n ci n d

în

special

evolutia a cestor

raporturile obiecti v necesare di ntre ete

2.

func�i i,

prioritàtile

l?Î

1 Râmîne însâ de stabilit o problemâ esentialâ, dupa opmra noastrâ, pentru
stabilirea corectâ a parametrilor necesari unei discutii temeinice, !?i anume aceea
referltoare la determinismul social al aparitiei !?i evolutiei institutiei muzeale, ana
lizâ care sâ urmâreascâ atît determinarea socialâ cit �?i cea politicâ �i economicâ.
Fârâ a risca adoptarea unei pozitii care sà subordoneze factorii social-politicl
practicii economice, sintem convin�?i cà existâ încâ numeroase aspecte de aceastâ
naturà care meritâ relevate �i a câror analizâ ar fixa mai precis !?i mai complet
rolul institutiei amintite în viata socialâ.
lEste indeobl,lte intîlnitâ afirmatia potrivit câreia muzeul românesc a fost
conceput initial ca un depozit de lucruri vechi, ie�ite din uz, a caror valoare rezidâ
aproape exclusiv în vechimea �i raritatea lor, fârâ legàturâ cu viata realâ �?i in
cazul cârora referirile nu depâ�esc simpla curiozitate manifestatâ de un grup mai
mult sau mai putin restrins de speciali!?ti interesati în studierea unor vestigli
adunate !?i pâstrate oarecum la întîmplare.
Persona! considerâm cà aceastâ idee, dupa cum spuneam des întîlnitâ, trebuie
prività cu serioase rezerve, ea nefiind fâcutâ decit pentru a marca - în mod
artificial - diferenta substantialâ de continut dintre vechlul muzeu românesc �i
cel din zilele noastre. Avem de asemenea convingerea ca afirmatia amintita se
bazeazâ, în mare màsurâ, pe informatii referitoare la situatia muzeelor din unele
tari europene (Franta, Italia, Spania, Germania) ln special pentru secolele XVII
XVIII �i care nu caracterizeazâ procesul aparitiei !,li dezvoltarii muzeelor româ
nel,lti in general !,li a celor etnografice in mod special.
ExistA numeroase materiale de arhivà, pe care insA nu le vom aminti in acést
context, l!i care demonstreazà cu deosebità claritate faptul câ aceste institutli au
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Avînd în \'edere tema pe care ne-am propus-o considerâm câ se
i mpune de la bun încept precizarea câ obiectul încercârii noastre nu
îl constituie locul �i functiile expozitiilor de profil decit in mâsura în
care sint implicate în orientarea mani festârilor de acest gen, pe care
le considerâm �i noi ,fenomene �i procese �tiintifice �i politico-culturale,
dar in aceea�i mâsurà !li opere complexe de arta" :l.
Aceasta de!imitare, pe care am considerat-o necesarâ încà în pream
bulul lucràrii, nu exclude în nid un caz referirile la evolutia cercetarii
!ltiintifice sau mai exact la dezvoltarea etnologiei ca disciplina !jtiintificà,
la amplificarea �i particularizarea metodelor �i tehnicilor de cercetare,
toate conducînd - dupa cum este !li fii·esc, la o abordare superioarâ
a probl ematicii specifiee, cu urmâri nemijlocite asupra ideilor tematice
pe care muzeografii !li le propun. Ne vom ocupa, a!ladar, de analiza
obiectivelor expozitii lor etnografice, a�a cum sint ele întilnite în lite
ratw·a de specialitate. Problema ni se pare interesantâ !ji actualâ pen
tru {'a presupune atî t o rememorare, o trecere în revistâ a acestora cît
�i, poate in primul rînd, o analizâ ce urmâre!lte sa evidentieze dina
mismul obiectivelor, completatâ cu schitarea unor terne care, credem
noi, corespund actualului nive! de dezvoltare al muzeografiei române�ti.
Realitatea i mpusâ de stadiul actual �i de perspectivele cercetârli
de profil, corelatà cu învâtâmîntul, cu mij loacele de comunicare în masâ,
cu multilateralitatea implicatiilor tehnico-!?tiintifice, determina o activi
zare, in principal calitativâ, a functiei educationa le a muzeului, cu
prinderea sa într-o sferâ de preocupâri care solicità culturii in general
adaptarea imperioasâ la necesitâtile progresului " ·
Partidul !ji statu! nostru acordâ o 3tentie continua, concretizata in
sume considerabile !li în indicatii care orienteaza activitatea complexa
desfâ!jurata de institutia muzealâ ,menita in societatea socialista sâ ras
punda cu competenta tuturor cerintelor epocii �i mediului în care func
tioneazà, sà se adapteze acestora �i sa se dezvolte permanent" "·
In mod deosebit ne retin a tentia prevederile Programului de mâ
sw-1 pentru aplicarea hotarîrilor Congresului al X I-lea al P.C.R. �i ale
Congresului culturii �i educatiei social iste, în care se precizeaza cli
muzeele de arta popularâ !?i etnografie" vor pune în valoare bogatul
nostru patrimonio artistic, subliniind caracterul original �i valoarea crea
tiei 1·omâne�ti, permanentul aport al artei populare la îmbogatirea celei
avut încâ de la întemeiere o functie socialâ bine precizatâ, care depâ�ea simpla
colectare de curiozitâti sau simplul capl"iciu al unui colectionar. In elucidarea unor
aspecte ale istoriei muzeografiei românel;iti (�i în mod deosebit în ceea ce prive�te
istpria muzeului etnografic) a ramas de asemeni deschisâ problema raportului
colectie particularâ-muzeu, etape distincte ale procesului de evolutie al institutiei
rn uze ale.
a Tancred Bânàteanu, ,Conceptul de muzeu în contemporaneitate. Consideratii
privind locul �� functiile expozitiilor etnograflce in structurile culturale contem.
porane", în ,Muzeul National", II, 1975, p. 128.
4 Dr. Georgeta Stoica ,Cercetarea �� valorificarea patrimoniului muzeal", in
, Revista muzeelor ,1 monumentelor", 4/1978.
5 Ibidem,
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Obiectivele expozifiilor etnooraifce

culte, specificul artei nationalitâtilor conlocuitoore din tara noastrâ, vor
combate orice denatw·âri ale folclon.ùui'1•
InsellUlâtatea majorà a acestui docwnent, la care se raporteazà din
plin !li acti vitatea expozitionalâ, rezidà din aceea câ nu reprezintâ nu
mai un cadru general ci traseazâ dkectii concrete de actiune, preci
zeazà chiar obiective tematice dintre cele mai actuale pentru manifes
tàrile de profil ale muzeelor etnografice.
Mutatiile profunde pet.reoute în structura societâtii române�ti, mu
tatii care se fac simtite pe toate palierele vietii economice, sociale !li
politice, dau o nouâ dimensiune activitâtii sociale, al cârui obiecitv
final este - în viziunea politicii P.C.R. - dezvoltarea multilateralâ
a personalitâtii umane. Cultw·ii socialiste, activitâtii cultural-educative
în general, îi revine misiunea de râspundere de a contribui la
înlàturarea
din gîndirea !ii activitatea
oamenilor a mentalitâtïlor
!li deprinderilor gre11ite, a tarelor morale ale trecutului, a influ
entelor pe care într-un fel sau
altul le exercitâ diversele teorii
�i conceptii stràine ideologiei noastre. 'finind seama de aceste cerinte,
de amploarea activitàtii culturale desfâ11urate in tara noastrâ, de cre�
terea nivelului general de culturâ, de ansamblul schimbârilor pozitive
care au avut loc de la cuœrirea. puterii politice de câtre clasa noastra
muncitoare, mâsurile de imbunâtâtire a activitâtii ideologice �i educative
solicitâ o cre�tere calitativâ generalâ a actiunilor cultural-formative.
Pentt-u a transpune afirmatiile de mai sus la domeniul pe care îl
avem in vedere se poate spune cà �i obiectivele tematice ale expozitiilm:
etnografice trebuie sâ tinâ cont de mutatiile - cant.it.ative �i calitative care se petree necontenit în situatia diferitelor categorii �i clase sociale,
de deplasârile ca.re au avut loc in con11tiinta acestora, de tendintele ce
trebuiesc stimulate, fundamentindu-�i astfel intreaga activit.ate !1i pre
cizîndu-�i, cu sporitâ claritate, scopurile.
Este cunoscutâ �i aœeptatâ, de majorit.atea speciali!1tilor, necesi
tatea subordonârii actului cultural - oricare i-ar fi continutul �i forma unor cerinte cauzale. Sistemul de cauze al culturii este dependent de
societate (factorul obiectiv necesar) dar �i de ind.ivid (factorul subiectiv) ;
acest sistem trebuie sâ râspundâ tendintelor generale,

directiilor con

forme cu obieotivele politicii culturale, stabilite in mod �tiintific.
Muzeul etnografic (�i in acest context acœntuâm asupra functiei
sale educationale, concret.izatâ in
se

caracterizeze

în

cazul

nostru prin expozitii) trebuie sâ

prezent . printr-un accentuat dinamism al

obiecti

velor pe care intentioneazâ sâ le comunice publicului, printr-o abordare

· curajoasâ a unor terne romplexe, cu adevârat majore, definitorii în cel
mai înalt grad pentru procesul creatiei popularre materiale liÏ spirituale.
Nu au trecut decit putini ani de cînd marea majoritate a

expo

zitiilor de profil î�i propuneau, ca obiectiv tematic prioritar, sâ ilustreze
,fr\.Unusetea

a.rtei

poporului român!' .

populare române11ti,

bogâtia

sa,

geniul

creator

al
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Dupà op1ma noastrà, o asemenea formulare, caracterizata indeosebi
prin lipsà de claritate, riu precizeaza indeajuns · scopul real al ac�iunii
·
respective.
Nici o astfel de intrepriitdere nu poate fi finalizatâ ln mod cores
punzàtor dacà nu sint formulate cu suficienrtâ precizie obiectivele pe care
�i le propune : enun�area unor generalitâ�i. unor l ucruri comune sau
fixarea, dimpotrivâ, a · unor obiective pretenW>ase �i · numeroase riscâ
în cele mai multe dintre situa�ii sâ conducâ la o stare ambiguà __:_ dacii
nu cumva se poate vorbi chiar de confuzie - atît in ceea ce · prive�te
pe organizato.r cît �i, cel putin in aceea�i màsurâ, pe vizitator.
Atît ,frumusetea �i bogà�ia artei populare române�ti" �i cu atit
mai mult ,geniul creator al poporului român" pot constitui fiecare obiec
tive tematice de sine stâtâtoare �i in acela�i timp de o complexitate
care aproape exclude posibiHtatea ihistrârii lor in cadrul uneia �i ace-·
leia�i expozi�ii. Astfel formulate obiectivele este de presupus (�i situa
Wle concrete o dovedesc cu prisosintâ) cà se incearcà prezentarea pie
selor doar ca obiecte de artâ, accentuind deci aproape exclusiv asupra
valentelor artistice. Ceea ce ni se pare de retinut in aceastâ situa�ie este
faptul cà viziunea oferità este in mod inevitabil unilateralâ prin aceea
câ nu presupune prezentarea artei populare ca fapt de civiliza�ie, nu o
integreazâ deci in rindurile bunurilor rnateriale �i spirituale care con
fig.ureazà pinâ la urmâ un stil de viatâ, un mod de trai, insistind asupra
caracterului sâu artistic, doar relativ autonom.
Aceastâ perspectivâ, dusâ pînâ la capàt, riscâ sâ distingâ planul
estetic de cel al creatiei propriuzise, pentcu a încerca sà se opreascâ
numai asupra as·pectelor exterioare ale pieselor expuse.
In realizarea expozitiei nu ar trebui scâpat din vedere faptul câ
,arta - formâ relatîv aut.opomâ . in .plan cultural
se imple�te strins
in contextul civilizatiei cu intreg sistemul de - valori al epocii fatâ de
care se raporteazâ �i pe care le înfluenteazà, fiind la rindul ei influentatà
de ele, astfel încît independenta ei este in mare rnâsurâ limitatâ. Ca
subsistem al civilizat�ei epocii, ai-ta este . 0 parte a într-egului !iÏ exponent
semnificativ al sâu, fiind determinatâ de context, dar contribuind
tot·
odatâ la configurarea profilului sâu spiritual" 6•
Cu toate ca; apareni, ,dif,icultâtile sporesc cîn-d, in afarâ de operele
de artâ luâin in considerare �l operele de gîrtdirè metafizieâ sau chiar
institutii �i structurî sociale" 7, in cazul uneî expozi�ii care i�i propune
prezentarea ,frumusetii arteî populare române�ti", dificultatea pome
nitâ merita retïnutâ mâcél!r · pentru .faptul cà este în mâsurâ sà ofere
o viziune tematicâ mai amplà, in care piesele expuse sint privite ca
fapte de civilizatie. In aceastâ prdine de. idei .. mi se pare d e osebi t de
elocventâ o afirmatie cuprin� in. Ex.punerea prezentatâ de catre
Secretarul general al . partidului no,s tru - la ç_ongresul educatie.i . politice
�i al culttl!rii spcialiste. Chiar dadi dorrtnia sa nu se referea in mod
expres la expozitiile etnografice trebuie retinutâ ideea - pe deplin
.
·

-

6 Ion Pascadl, · Ar;tà �i ,clv,ilizatje; Editura Merldiane,
7 Idem, p. 6.

Bucure!Jtl,

1976, p . 7.
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valabilà li'i în cazul unora dintre aœstea - conform càreia ,s-a mani
festat uneori mai mult interes fat-A de forma artisticà a creatiei decit
fa ta de problematica ei socialà, fata de continutul de i dei" .
I n muzeografia etnograficà r
t omâneascà li' i i n mod deosebit in d o 
menml activitàtii expozitionale se impune d i n œ î n œ mai stàruitor
necesitatea reconsiderarii raportului dintre aspectul etnografic li>Ï cel
artistic, cu alte cuvinte trecerea de la o viziune prin excelenta artisticà
la o alta, etnograficà li'i istoricà. Ni se par demne de subliniat, in aceasta
directie, unele realizàri de exceptie, printre care 8li'i mentiona in primul
tind expozitia ,Ceremica - tezaur al unei existent.e li'i culturi multi
milenare, ,organizatà de Muzeul de artà popularà al R.S.R., in colaborare
cu Muzeul de istorie a R.S.R. Realizarea sa exemplarà a presupus abor
darea tematicii de pe pozitii interdisciplinare, bazate pe cunoali'terea
profundà a s peci ficulu i li'i evolutiei istoriœ a me11teli'ugului �i artei cera
mice, pe determinarea influentelor �i împrumuturilor, privite pe largi
spatii geografice.
·

Un alt obiectiv tematic pe -cure �i-l propun numeroase expozitii
etnugrafiœ, de mai micâ sau mai mare întindere, este cel care se referà
la ,ilustrarea caracterului unitar al culturii populare române11ti" , sub
Uniind in aœla!?i timp ,diversitatea genuri lor artistice, influentele !;>i
imprumuturile".
De la bun început se poate l"etine dificultatea unei astfel de in
œreâri care însâ beneficiazâ de un suport teoretic pe care il consi
derâm oarecum mai complet, in màsurà sà ii asigure li'3nse de reuli'ita.

Ne-am oprit î n pri mul rind la relevarea aspectelor de ordin teoretic
dE:ùa·rece, 311a cum spuneam, tema in sine este destul de pretentioasa,
solicitînd o pregàtire teoreticà de exœptie dar li'i un material etnograiic
expozabil extrem de bogat, �i oare sà provinâ de pe o arie largà, depà
!lind zona de c upri nd ere în general atribuitâ unuia sau altuia dintre
muzeele noastre etnografice.
Din

materialele pe oare am avut

ocazia

sâ

le

consultâm

�i

care

se refera desigtll" la subiectul discutat, l'eiese cu claritate faptul cà ilus

trarea muzeograficâ a acestei terne trebuie sâ aibe în vedere cîteva
planuri de a boroare, de fapt idei fundamentale, care corelate ar putea
prezenta intr-o sintezâ de aleasâ tinutà aœste caractere domniante ale
oulturii populare române!lti. In primul rînd, sîntem de pârere cà uni
tatea �i diversitatea culturii traditionale, oricare ar fi manifestarea con
eteta pe care o avem in vedere, trebuie motivatà, adicâ sustinutà cu
materiale convingâtoare care prin însà�i natura acestei întreprinderi
trebuie sâ depâ!?€ascà informatia strict etnograficà. Ar fi vorba deci de
folosirea unor surse istoriœ, demografioe, statistice, geografice, care,
fàrâ a schimba profilul · expozitiei respective, ·pot contribui la intele
gerea corectâ a aœstor aspecte. In încercarea d€ explica-re a factorilor
care au contribuit atît la geneza cît �i 1a mentinerea unei culturi uni
tare tematica unei astfel d€ expozitii nu trebuie sâ scape din vedere
faptul câ unitatea culturii materiale �i spirituale a apàrut �i s-a con
soUdat pe ftindalul unor conditii economiœ � i social-politice comune,
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se d is ting îo mod deosebit natura ocupatiilor, organizarea
produc�iei, nivelul tehnic atins intr-o perioadâ sau alta, legâtura cu piat-a.
Trebuiesc deasemeni luate în considerare �i cerintele s ocia l-politice atit
particulare cît �i cel e comune, ch iar dacâ acestea din urmâ într-o anume
mâsurâ difera - in caz u l comunitâtilor traditionale - in ceea ce pri
ve�te rel at ii l e cu statul sau cu stâpinii feudali. Important de retinut
�i de eviden tiat in acela�i timp ni se pare faptul câ aceste d iferenti e ri
nu modificà aproape cu nimic caracteristicile de bazâ , definitorii, in mâ
surà sa motiveze aspectele unitare ale cu ltur i i populare traditionale.
Alti factori care deasemeni trebuiesc luati în con sidera re, îi constituie
co mp oz i ti a etnicâ omogenâ a p opu l a tiei, cara c teru l u n it a r a l pt·oces ul u i

de etnogenezà.
,Unitatea de cultw·â m ate ri alâ �i spiri.tualâ trebuie explicatà nu
numai prin elemente comune de fond strâvechi daco-roman, d �i prin
aceea ca a�ezàrile ... s-au aflat in aceea�i arie de influente artistice
stràine, fie bizantine, fie occidentale exercitate de-a lungul secolelor
�i supuse de ciitre populati a localâ, unui proces de asimilare organicâ,
de adaptare �i de realizare a unei sinteze proprii" 8• Desigur insâ aceste
i nfluente stràine, o ri care le-ar fi directia �i intensitatea, constituie în
acela�i timp argume n te care explicâ diversitatea soci o- etn ograf i câ , tre
buind subliniate �i din acest punct de vedere. Exista o serie de lucrâri ,
unele destul de recente , în care accentul principal este pus pe relevarea
economiei î nchise , pe prezentarea satelor sau gru purilo r de sate ca
unitâti social-economice de sine stâtâtoare, avind legâturi mai mult
decît sporadice chiar cu zonele limitrofe. A insista asupra acestui punC't
de vedere depâ�it de cerœtarea contemporanâ implicâ riscul creionârii
unei imagini inexacte, in mâsurâ sâ oonducâ la concluzii nedorite. Sîn

tem de acord cu pâ.rerea exprimatâ de Antoine Pelletier 9 care arotâ
câ , tocma i fiindcâ achizitiilor istorice ale · omenirii le este propriu cà
se transmit pe calea perceptului �i a exemplului �i nu prin reproducere
s e x ualâ , ceea ce a dobîndit un grup dat poate fi însu�it nu numai de

generatiile 1ulterioare ale aœstui g.rup ci �i de alte grupuri cu care
acesta a i n trat în contact ; aœastâ posibilitate de dîfuzare, care con

stituie o modalitate specificâ a evolutiei tehnice �i culturale, joacii in
1·ealitate un rol atît d e important încît istoria n u cunoa�te nici o gru
pare o meneascâ al cârui tezaur cultural sâ nu comporte împrumuturi
de la alte grupâri . Ar fi deci gre�it sâ ne inchipuim câ diversitatea
culturilor exprima o izolare absolutâ a . fiecârei grupâri ; toate cerce
tàrile �·ecente tind sâ confirme întinderea �i complexitatea, incâ din œle
mai vechi epoci, a retelelor de aculturatie �i aratâ cit de iluzorie este
ideea unei comunitâti trâind fârâ legâturi cu exteriorul". In aceea�i or
cline, pentru sustinerea urutâtii �i diversitâtii socio-etnografiœ o atentie
specialâ trebuie acordatâ fenomenelor demografice, respectiv mi�dirilor
permanente de populati e, con d i tionate de factori prea numero�i pentru
8

Gh. Iordache, Unitate !il diversitate socio-etnograficli, Craiova, 1977. p. 147.
A nto i ne Pelletier, Jean Jacques Gablot, Materlallsmul lstoric 'i lstorla civiIizatii lor, Editura politicâ, Bucure!jlti, 1973, p. 1 23.
9

·
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a putea fi macar enumeratï într-o lu crare ca cea de fata, dar a diror
a mp l o a re depa!?e!?te de cele mai multe ori însemnatatea pe care sîntem
de regula tentati sa i-o acordam. In afara proeesului de migra r e dintr-o
zona in a l ta sau în cadrul aeeleia!?i zone, o atentie cel putin egala ir e 
buie acor d a ta !?i fenomenului pendularii sezoniere, comertului !li carau
!iiei. I n mod deosebit trebuie s a n e preocupe s tri ng erea i nformatïïlor
r efer i to are la apa ri t ia .c;; i dezvoltarea ,me.c;; t e!iugurilor traditionale, evolu
tia acestora de la prac ti carea lor în cadrul gos po dariei pîna la faza de
s pec ial i za re în executarea u nor produse destinate, eviçlent, schimbului.
Abordînd proble m a m i �âril or de populatie din punctul de Yedere al
ce rc e ta to r u l ui
culturii populare !?i al mu z e og r u fu l ui tematician ne va
i n tere s a atît schimbul de populatii, mil?carea ace sto r a dintr-o zona în alta,

durata stationarii l?i caracterul relatiilor dintre noii veniti !?i comuni
tatea cu ca re a u intrat î n contact, încercînd eu alte cuvinte sa stabilim
!i i sa e x e m pl i fi ca m - în masura în care a ce s t lucru este posibil - cu
material etnografic l1Ï i s tor ie ·etapele pr o ce su lui de asimilare. Sint de
pârere câ efortul principal tt·ebuie sa se îndrepte catre i l ustrarea muzeo
g t'<lfi ca a implicati i l or acestor migratii interne, ca de altfel .c;; i a celor
externe, asupra unitâtii ·culturi i !?i civilizatiei populare. Avînd în v e d e r e
stadiul d ocumentârii ca !?i preocuparea oarecum 1·ecentâ a u n or cadre
de specialitate din muzee asupra temei e1·edem ca pentru î n c e pu t ar
fi bine daca încerdirile de acest gen ar avea în ved ere zone restrînse
din punct de vedere teritorial l?i car e beneficiaza de o documentatie
istorica-etnografica mai concentratâ.
Dadi pîna a cum ne-am oprit asupra aspectelor legate de prezen
tarea expozit.ïonala a unitâtii culturi traditi ona l e, eonsideram ca 0
a te nti e egala trebuie acordatâ acelor elemente în m asu ra sa sustina,
i n m od convingator, diversitatea acestei culturi. In una dintre putinele
lucrâri de specialitate dedicata în mod special di na m i c i i fenomenelor
socio-etnografiœ, I ucrare la care de altfel ne-am mai r eferi t 1 0, Gh. Ior
dache enumera factorii in masura sâ explice div ers i tatea , aratînd ca
,izvorul primar al expresiei diferentïate a vietii materiale !li s pi ritu al e
a satelor trebuie eautat în tendinta spre originalitate a fiecarei al?ezari,
in imbinarea proprie a traditiei cu i n ovatia în osmoza acestora, care e
specifica fiecarui sat sau grup de sate" . Autorul citat arata in co nl i
nuare ca , . . . motivatia .cauzalâ a diversitâtii vietii noastre populare tre
bui e pusâ in legâtura cu . . traditia materialâ l?i spiritualâ diferita de
l a un tinut la altul l?i perpetuatâ veacuri de-a rîndul . . . cu d ifer e n te le
economico-sociale care au constituit u n suport al diversitâiii etnogra
fice . . . cu curentii de populatie . . . cu pozitia geograficâ (a al?e zâril or)
fatâ de centrele urbane sau culturale, puncte de iradiere a inovatiilor
tehnice, artistiœ etc. " .
Sarcina principalâ a mu ze ogra filo r etn og raf i care a u i n vedere or
ganizarea unor expozitii ce il?i propun sâ i lustrez e unitatea f?i diversi
tatea cultur:ii materiale l?i spirituale a poporului nostru o co n sti tuie pe
,

,



.

IO Chiar dacii. autorul are în vedere o zona geografica oarecum restrînsà con
sideram ca concluziile sale se pot gèneraliza la scara întregii tari.
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de o pa r te, sustinerea ideilor tematice cu ma te r iale boga te !li diverse,
iar pe de alta parte realizarea unei imbinàri armonioase intre docu

mentele folosite, neuitînd insâ nici un singur moment câ expozitia etno
graficâ trebuie sâ se exprime, in principal, prin , a rg ument e care ii sint

specifiee.
In preambulul marii ma j oritâtii a dosarelor de expozitii pe care
am a vut ocazia sâ le consultâm, figureazâ la loc de seamâ necesitatea
prezentârii unei linii ·evolutive a civilizatiei populare române!lti, a diver
selor genuri ale artei populare. Desigur, ideea in sine este extrem de
gencroasâ !ii perfect j us tifi catâ, prezentind strinse conexiuni cu o sar
cinâ prioritarâ a cercetârii etnografi ce române!iti !ii anume cu aport ul
pe care a ceastâ dis ciplina !itiintifica poate !ii trebuie sâ il aducâ la
r ez olvarea unei alte probleme, fundamentalâ pentru întregul ansamblu
al !)tiintelor sociale : formarea �i dezvol tarea istoricâ continua !iÏ uni
tara a poporu lu i român . ,Identificarea etupelor succesive, a datelor la
care apar sau se pierd principalele forme de civilizatie tarânea�a. ne 
cesitatea ca în paralel cu cercetarea morfo l ogi ca a civilizatiei târâne!lti
sâ se treacâ la construirea istoriei sale, î ncepind cu data la care a ceas t a
a d eve ni t -ceea ce este astâzi, a dica s-a dife rtm ti a t atît de ci vil i zatb
ora!lel or cît �i de aceea a claselor dominante 11, con s ti tu ie o di rectie ma
jora pen tru cercetarea de profil dar !li un obiectiv càruia meritâ sa i se
acorde o atentie sporitâ in expunerea muzealâ.
Ne propunem ca in contin uare sâ dez v o l tâ m aceastâ idee, analizind
în primul rînd m odul in care s-a realizat dar · �i posibilitatile unei
abordâri superioare, abordare œ se cere intem:eiatà pe o cl ara pe'rspec
tivâ istoricâ, pe folosirea in expozitia etnograficâ �i de artâ popularâ a
argumentelor �tiintelor conexe, dintre · care am enumera
în aœst coh
text arhe ol ogia istoria, demografia, s ta tistica, · geogi-a fia istori câ, l i ng vistica, toponomia, onomastica.
Fârâ îndoialâ câ o subliniere se impune de la · bun inœput �i an ume
ace ea di toa te aspectele anterior mentionate sint accepta te · din punct
de vedere teoretic de marea majoritate a muzeografi l or tematicieni iar
în unele cazuri s-a incerœt chia:r transptinerea lor in prectid (prin .
practicâ intelegînd desigur i ntegrà.rea · in êxpozitia e tnograficâ) . Exista
însâ unele a spec te care ne determina sa stâruim astiprà subiectului, in
·

·

··

·

primul rind datoritâ conceptiei de ansamblu œ treb uie avutâ in vedere,
conceptie œ re presu pune preze ntarea · fa pte lor de culturâ popuhirâ · in
perspectivâ istorica. Pe n tru a orea pre mi se mai favorabile . expunerii
punctului nostru de vedere am dori sa po mim de la o h1trebare funda.:..
mentalâ. dar al cârui cm·acter retoric mi n negâm riici un moment.
Sa încercâm sa ne imaginâin cum ni s-ar i n fâ ti !?d oare faptele de
civilizatie popularâ daca um uita sau am fi lipsiti de posibilitatea cu
n oa!lte r ii trecutului lucrurilor care fac parte din categoria mentionata.
In primul rînd am pierde capacitatea de a prevedea fiindcâ necunoscind
ceeace s-a petrecut ar ramîne n eide nti ficab i l însâ�?i sensul procesel or .

11 Radu Florescu, Muzee ale satului. Realiz:ari, proiecte, perspective, în volu
mul ,Muzee cu caracter etnografic-sociologic în Rorriânla", Sibiu, _1977.
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In al doilea rînd obiectele produse de oameni (ca iji ideile, l'epre
zentârile, cunm,;tintele) ar avea, pentru noi, o valoare nediferentiatâ sau,
altfel spus, nu ar avea nici o valoare pentru cli tocmai în trecutul lor,
care ne-ar .fi inaccesibil, se afla, ca prindpala cauza a a pa ritiei lor,
scopul càruia urmeaza sâ-i serveascà !1Î, · implicit, i m portan ta lor par
ticularâ.
Perspectiva anistorica sau poate m a i corect Hpsa unei perspective
istorice anuleazâ nu numai trecutul, a� cum am fi inclinati sa credem,
d !1Î viitorul. Desp!ins de trecutul �i de functia sa un lucru vine imediat
in prim plan �i se impune cu pregna nta dar aceasta nu înseamna nici
pe de pa rte ca î�i dezvaluie esenta �i a d evâ rat n valoare, pentru ca nu
mai perspectiva is toricâ transforma fiecare l ucr_u într-o e tapa a unui
proces. Pentru a î ntelege is t ori a artei populare nu este suficie nt sa �tii
cum sint lucrurile, ci cum au ajuns ele sa fie ceea ce sint.
In acest context mi se pare extrem de elocventa o afirmatie fiicuta
de Claude Lévi S trau ss care aratâ ca : ,A pretinde sâ reconstituim u n
trecut a cârui istorie n e este cu neputinta sa o cunoa�tem sau a voi sa
redàm istori.a unui prezent fâra trecut . constituie drama etnologiei in
orimul caz �i a etnografiei în celiilalt" 1 2.
Dupa cum am avut ocazia sa aratam, atît dimensiunile cît �i profilul
comunicâ'I'ii noastre ne îndeamna sa ne ocupam in mod special de as
pectele metodologice, de viziunea globalà impusâ de pr ez e n ta rea istoricà
a artei populare, lasînd pe u n plan oarecum secund a r el ementele critice.
Muzeograful te m atician, daca este rupt de istorie sau dacâ îi lip
se�te simtul istoric î n abordarea problemelor specifiee nu va pu tea sa
formuleze �i sa selecteze acele idei ca re trebuie sa devina puncte de
orientare, de reper, a i e temati cii respe c tive
De regulâ se constata ca ntonarea, deseori cu folos. in studierea
unui anumit fr<;1gment sau epocâ, insâ pare sâ se refuze situarea acestui.a
intr-o serie mai largâ de eve nime nte ; cercetarea detaliulul impl i ca în
egala masurâ largirea orizonhùui informational, pen tru . a tuprinde eve
nimente �i procese caracteristiçe diverselor ca tegori i ale civi li zati ei popu
lare. Putem aprecia, pe baza unui n.umar relativ mare de expozitii sau
de dosare tematice, câ de multe · eni rezultatele sint mai de grabâ com
parati s te decit istori<;e, cl)ia:r: in s it ua tii in care obiectivele declarate au
in vedere prezentarea evolutivâ a uneia sau alteia dintre ac;pectele cul
turii trad i ti onale. Orice i ncercare bine ginditâ cere un orizont istoric
nl ronceptiei �i o �mpla u ti l imrre a d ocum entatiei istorice iar expozi�iile
anistorice sint prin fort:a lucrurilor statice • sau, in cel mai bun caz, pe
te rmEme foarte scurte �i asupra tmor categorii restrînse.
·,noar printr-un act de abstractizare .care violenteazâ inutil realita
tea sod al istorica putem incerca sa i nghetam un moment îngust ca u n
tâi� d e briei. Putem, . desigur, eonstrlii astfel d e imagini statice, inguste
sau chi ar panoramice, dar nu putem încheià · munca noastra cu astfcl
de. constructii . . !;)tiind ca ceea Ce . studiein . e-Ste' s�pus schimbari. i, trebuie
,
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12 Claude Lévi-Strauss,
Antropologia structuralâ, Bucure!iti,
1 978, p. 6. ·
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M. DUMITRESCU

536

sa ne i ntrebam inca la cel mai elementar nivel descripti v care sint
tendintele dominante ? Or, pentru a .raspunde la aceastâ intrebare tre
buie sa stabilim cel putin ,de la ce" !ji ,spre ce" 13•
Exista insa o folosire a istoriei destul de frecventâ in muzeogt"dfia
etnografica actuala, folosire care, de fapt, a devenit mai mult un ritual
decit o utilizare reaHi, iar a� zisa oscilatie - prezentatâ ca o dilemâ
dintre explicatiile ('l·eprezentârile) ,functionale"' !ji explicatiile ,istorice"

·-· ·

este mai de grabâ teoretica, iar pe planul practici i expozitionale demon
streazâ, in cel mai bun caz, nesigw·anta. Cel mai adesea se recurge la
prima dintre variantele mentionate pentru ca se utilizeaza prea putin

(iar in unele cazuri se cunoa!jte prea putin) istoria realâ, devenirea in
timp a unui gen al culturii popular.e, avind desigur in vedere totalitatea
factorilor de natura economica !ji social-politica in mâsurâ sâ determine
procesul respectiv. Trebuie sâ recunoa!jtem câ de cele mai multe ol'Î
se i ncearcâ explicarea prezentului prin prezent, facînd apel la materiale
care provin dintr-o perioadâ foarte apropiatâ, nedepâ!jind durata unei
sigure generatii.

•

Indemnul lansat cu cîtiva ani in urma de W. Milles, potrivit ca1·uia
.. trebuie sa recunoal?tem l?i sa practicâm !jtii ntele sociale ca discipline
istorice" ni se pare de o actualitate stringentâ, iar a plicarea sa ar fi
i n masurâ sa modifiee conceptia întilnitâ în cazul realizarii unor ex
pozitii etnografice. Numai o astfel de viziune va permite depa!?irea si
tuatiei de-a dreptul jenante, in care �e încearcâ ilustt•area evolutiei l?Ï
perenitâtii artei populare rromânel?ti punîndu-se alâturi un vas antropo
morf de' la Cirna (Cultura Girla Mare, sec. 1 5 - 1 3 î.e.n.) l?i o piesà de
costum contemporan. A aborda in acest mod problema enuntatâ de
monstreaza de fapt nu numai o grava lipsâ de perspectiva istoricâ, nu
numai neîntelegerea sensului l?i etapelor fonnàrii �i dezvoltàrii artei
populare, in domeniile sale fundamentale, dar reliefeazâ poate în primul
rînd o saracie (de altfel inexistentà) a argumentelor, combinatà cu o
li psa de i nformare care se apropie in mod primejdios de amatorism.
In continuarea discutiei Œ"elative la prezentarea
ceea ce, cu un termen general admis, dar poate nu
este denumit cuttura popularâ, consideràm cà trebuie
!;ii o alta problema !?i anume aceea care se refera la
etnog.rafice.

l i niei evolutive a
îndeajuns nuant;at.
sa avem in vedere
colectiile muzeelor

�tim cu totii cà fonnarea acestora, oarecum sistematica !?i conform
unor scopuri definite cu claritate, poate fi plasatà abia catre mijlocul
primei jumàtàti a secolului al XIX-lea. Acestei perioade evident tirzie
pentru a se putea realiza pe baza materialului colectat macar punctarea
etapelor fundamentale ale evolutiei culturii populare i se mai adauga
!?i faptul cà asemenea initiative erau izolate, neacoperind intregul teri
toriu al târii. Nu trebuie scàpat din vedere nici aspectul potrivit càruia
doar o foarte micà parte a obiecteloc intrate atunci in colectii au mai
ajuns pîna la noi . Daca la aceste observatii mai retinem !?i un alt fapt,

13 W. Mlles, Imaginatla soçiologici, Edltura politicâ, Bucur�ti, 1975, p. 225.
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t--e feritor de data aceasta la orientarea 1 1 doar câtre anumite categorii de
piese care ,meritau" sà facâ parte din patrimoniul muzeelor de arta
popularà ale vremii, avem o imagine aproape completa a cauzelor care
determina limitarea posibilitâiii de a ilusb!:a - pe baza aetualelor co
l ecti i
evolutia unub sau altuia dintre domeniile civilatiei traditionale.
Afit·matia fâcutâ de Romul us Vuia, conform câreia ,Civilizatia noas
t ra popularà devine arhiva nescrisâ a poporului românesc in perioada
sa pentru care li psesc izvoarele �ise " , este pe depl i n valabilâ din punct
de vedere teoretic insà, dupà cum am mai ani.tat, nu poate fi sustinuta
pe deplin numai pe baza materialului aflat in colectiile muzeelor etno·
grafice. I n continuarea ideii anterior enunt.ate semnalàm o situatie pe
care o considerâm oarecum curio�â �i care tine de modul de impârtit·e
al pieselor pe colectii de istorie, artà sau etnografie. Datorita acestei
compartimentâri - explicabilâ din multe punde de vedere - dar care
nu trebuie sâ conduca, ill? a cum de multe ori se i ntimplâ, la necunoa�
terea patrimoniului intregii institutii, numeroase piese care ar putea
fi folosite in cadrul expozitiilor etnografice sint daca nu blocate macar
insu ricient cunoscute �i în orice caz aproape de loc utilizate. Pentru a
nu risca, in viitor, repetarea unei situatii asemânâtoare, in urma câreia
am fi l ipsiti de argumente temeinice �i complete pentt"U ilustrarea evo
lutiei artei populare române�ti se impune cu necesitate �i remodelarea
propriei noastre conceptii despre obiectul muzeal etnografic, despre pie
sele care ar putea fi atribuite acestei categorii . De fapt schimbarea
întelegerii privind sfera de cuprindere a obiectului muzeal etnografi c
presupune, sau mai corect spus d eriva din însa�i amplificarea proble
matieii cercetarii etnologice contemporane. Dupa cum observa profesorul
Mihai Pop ,Cercetarea moderna, depa�ind limitarea etnologiei la sfera
culturii rurale, prive�te problemele în ansamblul societâtii globale, tin
zînd, ca �i realitatea sociala, sa �tearga hotarele dinh"e oro� �i sat �i
trateaza tot mai mult temele contemporaneitâtii ca probleme ale etno
l ogiei societâtii i ndustriale". Conform acestei optici a pare nu doar re
comandabilâ constituirea în cadrul fiecârui muzeu sau sectii de profil
a u nor colectii complete. care sâ ilustreze creatia populara contemporanâ
cu întreaga sa bogatie de forme �i genuri . Din acest punct de vedere
Festivalul National Cîntarre a României, ampla manifestare a potentelor
creatoare ale întregului popor, reprezintâ pentru muzeele etnografice o
permanenta sursa de imbogâtire �i diversificare a patrimoniului, putind
oferi în acela�i timp date suplimentare referi toare la domeniile abordate
de creatorii populari, noile materiale �i tehnici folosite.
Ne-am referit, pînâ acum, la cîteva dintre cele mai des intîlnite
idei tematice pe care muzeografia noastrâ etnograficâ �i le propune
spre abordare în cadrul expozitiilor de bazâ sau temporare. Am încercat
o analizâ, desigur sumarâ, a stadiului atins dar �i o trecere in revistâ
a modalitatilor prin care unele terne �i-ar putea gâsi o rezolvare pe
eare o consideri=im mai aproape de nivelul actual al cunoa�terii, de noua
conceptie impusâ de valorificarea superioara a patrimoniului.
-

"' Nicolae Iorga, Portul popular românesc, Vâlen'ii de Munte. 1912. De ase
menea George Oprescu, , Arta popularâ româneascâ, Bucur�ti, 1980.
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S-a putut eonstata cà l i psa de informare conduce la solutii muzeo
tehnice in cat·e factorii de ordin subiectiv sint implicati într-o masurâ
mai mare decît am dori, înlocuind astiel analiza temeinicâ, bazatâ pe o
a ten tâ studiere a surselor.
Pentru a nu depâ�i prea mult spatiul de regula afectat unei comu
nicâri, vom încerca, in continuare, sà punctâm doar cîteva idei pe .carli!
muzeografii tematicieni le-ar putea avea in atentie. Din lunga serie de
posibile terne am enumera decodi ficarea mesajului artei noastre popu
lare, subliniet·ea caracterului etie al creatiei traditionale, relevarea spe
cificului sâu national, Jegâturile sale cu ci vilizatia nationalitatilor eon
locuitoat-e. Fârâ îndoialâ, sintem con�tienti de d i ficultateu unor astfel
de întreprinderi; de gradul inalt de sinteza pe care il presupun, de
multitudinea surselor la care ar urma sâ se apeleze, dar, in aceea�i
mâsurâ, trebuie �·etinut �i faptul ca expozitiile etnografice vor trebui
sa abordeze !?i astfel de terne, care ar 1-eprezenta, dupà opinia noastrâ,
un pas înainte în dezvoltarea muzeografiei de profi l .
I n afm·a aspectelor legate d e continutul concret a l unor astfel de
manifest�ri dorim sâ insistam asupra a doua probleme, ambele cu va
loare metodologica. Una dintre ele o eonstituie neeesitatea de a stabili
un raport corect intl'e scopuri :<ji mijloacele utilizate, pentru câ ,.i ntre
scopuri �i mijloace trebuie s â se instituie o consonant-à deplinâ. Oriœ
încâlcare · a ech ili b ru lui dintre ace:<jti doi termeni, orice abatere a con
sonantei, duce la consecinte nefaste, i ncalculabile,
la machiavelism
(scopul scuzà mij loacele) sau la absw·d (cind mij loacele devin scop in
sine)" 15•.
,
. Qriœ expozitie care . se dore:<jte o rew;itâ trebuie sa se sustinâ, in
prim ul -rind, prin valoarea argumentului folosit, element fundamenktl
pentr u o demonstratie al carei scop este precizat cu claritate atit pen
t ru muzeograful tematician dt !?i pentru publicul vizitator.
0 . a · doua. problema este cea a accesi bil i tâti i . retïnind faptul ca
aceasU! nu excl�de efort ul propriu de gindire al viziU!torului , neputind
fi . deci confundatâ cu simplismul, cu rezolvarea facila. Intr-o etapa in
care1 pe · planul ePUèatiei !ji instructiei partidul !?i statu! nostru fac efor
turi . ex:ceptionale inoceptate atit câtre cuprinderea intregului ti neret in
i nvâtâ,tniniul de . 1 2 ani dt �i spre consolidarea în . practica a educatiei
�n:wu-1.-ente, . nt). se mai poate porni de la premisa - evident depâ!litâ
intr-.:o . asem�nea corijunctura - ç.â publicul nu este inca în mâsurà sâ
inteleaga terne oarecum niai dificile .
. .. A vind .in ved�re sarcinile majore ce revin institutiilor cultural-edu
c�t:ïve in !Umina documentelor adoptate la cel de al XII-lea Congre:;
al P.C.R., stadiul .. a tins de rriuzeografia contemporana cit �i valoarea
pattimoniului e� istent reiese cu deosebitâ claritate faptul câ pe baza
a:c.umularilor de pinà, acum se i mpune trecerea - !ji in acest domeni1.1 la · q nouâ cali tate, concretizata printre al tele !ji in abordarea u nor terne
care sa solici:te. din plin inteligenta !?Ï fantezia creatoare a muzeografiior
·
tematicieni.
·

1:; Dumitru Ghi�e, Dimensiuni umane, Editura Eminescu, Bucuré�ti, 1929, p. 272.

UNELE CONSIDEiRATII PRIVIND ORE.5TEREA
!)1 DIVERSIFieAR,EA PATRIMONIULUI DE ISTORIE
CONTEMPORANA. CRITERII DE ORGANIZARE
EXPOZITIONALA
VENERA CABALORTA

Importanta activitatii istoricului - devenit o preze nta activa, per
manenta a zilelor noastre - se impune din ce in ce mai pregnant in
amplul proces de transformare ra pidâ a societâtii contemporane romà
ne�ti üita de ce, istoricul , prin specificul ac ti vi tatii sale de a sta
aplecat asupra trecutulu i , este cel mai in mâsurâ sa inte l eaga pre
zentul, sa s irn ta ritmul a ctu al al tuturor transformarilor �i in acela� i
timp sa intuiasca viitorul �i chiar sâ-1 prefigureze.
In zilele noastre, prin întreaga lui activitate, muzeograful devine
un factor important în actiunea de elucidare a complexelor probleme
pe care le incumba grandiosul proces de dezvoltare a târii, multilatera
Iitatea acestei dezvoltâri, cuprinderea unitarâ î n tr un mecanism dinamic
a tuturor componentelor alcàtuirii noastre sociat.:.eronomice. Prin tot
ceea ce fac, muzeografii se considera angajati in noul proces politico
ideo logic �i cultural-educativ, fiind chemati sâ râspund â cerintelor ma
jore de educare revolutionar-patriotica a inaselor, facilitînd intelegerea
prezentului prin cunoa�terea profundâ a teecutului, fâdnd totodata po
sibilâ scrutarea vi i to r ul ui Institut ii l o e m u zea le detinâtoare a valorilor
culturale le : revine sarcina , . . . sà-�i pu na in valoare într-0 mâsurà spo:
rità intregul patrimoriiu de care dispu n pent.ru educarea �tiintificâ, ma
terialist-dialecticâ �i istoeica a maselor" 1 . A�dar sarcini de mare în
seilll).âtate stau la baza intregii acti vitâti a institutiilor muzeale, atit
în ceea ce prive�te cercetarea, cît mai ales val ori ficarea �tiintificâ �i
edueativâ. Cercetarea muzeisticâ urmâre�te completarea continua a pu:
trimoniului muzeal, punindu-se aecentul atit pe temele sau perioadele.
mai putin cunoscute sau reprezentate i n suficien t, cit �i pe valorificarea
patri moniul ui existent. Aceste laturi ale cerœtarii muzeale impun o cu
noa�tere precisa a patri moni u lui a directiilor dezvoltârii lui in functie de
.

-
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1 Congresul educatiei politice �i al culturii socialiste, Bucure�ti, Editura poli
tica, 1976.
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profilul temei sau a perioadei eercetate, avîndu-se in vedere �i posibili
tâtile de realizare ale muzeului.
Muzeele, prin insâ!?i definitia lor de existentâ, sint institutii spe
cial izate in cerc:etarea �tiintifica, cunoa�terea �i valorificarea complexa a
patrimoniului cultural national, caPe i!?i inscriu activitatea în ampla
!;ii responsabila actiune de formaTe a omului nou. Activitatea muzeis
tieâ se î nscrie astàzi între noi coordonate, parasind vechile tipare,
i n tegrindu-se prin mijloace variate !;ii moderne, proprii limbajului mu
zea l, i n viata î ntreprinderilor �i uzinelor, a �colilor !?i teatrelor, trans
formîndu-se intr-un adevârat complex cultural, care faciliteaza accesul
maselor largi catre marile valori culturale �i !;itiintifice trecute !?i con
temporane. Dar, pri mii factori care determina calitatea !?i eficienta
a ctivitatii cultural-educative sint determinati de valoarea patrimoniului
si tinuta prezentàdi acestuia în cadrul expozitiilor de bazâ sau tem
porare.
Penh'U a raspunde unor imperative ale timpului, fondu! muzeistic
trebuie si\ cunoasca innoiri esentiale, care sa faca din muzeul de istorie
o i nstitutie de reflectare vie a trecutului, prezentului !?i viitorului, aceste
trei imagini neavînd viabilitate �i farta daca nu sint întregite, formînd
un tot uni tar. Alii.turi de coordonatele mai îndepartate ale istoriei. se
impun a fi ilustrate astazi marile prefaceri contemporane, muzeul reflec
tînd astfel imaginea completa !?i unitara a istoriei patriei n oastre.
Dispunîndu-se astazi de fonduri documentare sensibil mai bogate
si valoroase, constituirea patdmoniului de istorie contemporana. pro
ble-ma atît de controversata si de dificil de realizat, impune o sustinuta
activitate de depistare !?i selectare, în domenii de activitate foarte di
verse. activitàti care pun la inceroare priceperea unor m uzeografi cu
experienta. Pentru erearea unui fond muzeistic valoros, activitatea mai
sus amintitâ trebuie sâ se facâ cu mult discemâmint si cit mai temeinic.
Crearea unui oatrimoniu de istorie contemporanâ reclama o experienta
deosebitâ, de lunga durata, pentru epuizarea tuturor surselor de care
se dispune !?i pentru inlâturarea monotoniei in structura categoriilor de
materiale.
De un real folos este legea ocrotirii patrimoniului national care
define!?te !?Ï notiunea de patrimoniu de istorie contemporana, i ndicind
cu precizie cîteva criterii obiective de selectare !ii triere. Ciiile de con
stituire a unui patrimoniu de istorie contemporana sint multiple �i-!?i
var gâsi rezolvârile in ample dezbateri care au loc in paginile ,Revistei
Muzeelor", un de cercetâtorii �i muzeografii i!?i a duc o valoroasa contri
butie. Numai dispunind de un patrimon i u adecvat, diversificat, muzeul
poate raspunde chemârii lui majore, de educare revolutionar-patrioticâ
a publicului vizitator, oferind acestuia o imagine de ansamblu a intregii
istorii. Necesitatea de a fi in pas 'cu noile evenimente nationale, de a
raspunde cerintelor actuale �i de a actiona în consens cu acestea, i mpune
prezenta în muzeu a patrimoniului de istorie contemporana, în pri
mul rind in expozitia de bazâ, fiind total depâ�itâ ideea di etapa con-

Patrimoniul muzeal de istorie contemporana

541

temporanà, datoritâ caracterului dinamic al dezvoltârii, ar trebui repre
zentatâ numai în expozitii temporare, de obicei situate în centrele
social-politico-economiœ. Este deja un fapt recunoscut câ numai la
muzeu, printr-o reu�ità �i durabilâ valorificare expozitionalâ, patrimo
niul de istorie contemporanà devine rm factor activ, eficace, de con
�tientizare a maselor de oameni ai muncii. Numai printr-o expozitie
completa se pot obtine succese evidente în amplul proces de educatie
patrioticâ, culturalâ, esteticâ �i �tiintificâ a vizitatorilor. Expozitiile
temporare, desigur �i ele valoroase prin puternicul mesaj educational
pe care-l transmit, pot deveni, în sine, un prim �i elementar nucleu.
Muzeul judetean Vrancea dispune astàzi de un material documentar
bagat, necesar ilustrârii marilor momente ale istoriei contemporane a
României, - a activitâtii P.C.R., a luptei forte lor revolutionare �i demo
crate pentru libertate socialâ �i nationalâ.
Tinerele generatii, constituind un procentaj de peste 550fo din nu
mârul anual de vizitatori care trec pragul Muzeului judetean Vrancea,
trebuie sâ cunoascâ principalele com'donate ale istoriei anilor no�tri. De
aceea, muzeul nu se poate rezuma numai la o reflectare a istoriei tre
cutului îndepârtat, el trebuie sâ oglindeascâ în aceea!1i mâsurâ !1i epoca
zilelor noastre. Neadaptarea unui muzeu la contemporaneitate, indiferent
de proportiile lui, la opera de dezvoltare economico-socialâ, condamna
orice institutie muzealâ la disparitie.
Inscriindu-se în cadrul amplelor manifestàri prilejuite de sârbâto
rü·ea celei de a 35-a aniversâri a eliberârii României de sub dominatia
fascistâ !1i urmînd indicatiile date de Hotârîrea c.e. a P.C.R., privind
sârbâtorkea marelui eveniment istoric, Muzeul judetean Vrancea a ini
tiat o actiune de organizare a unei expozitii tempora-re, avînd însâ
caracterul unei expozitii de bazâ, deoarece vechea expozitie de istorie
contemporanâ nu mai corespundea cerintelor actuale de etalare �i valo
rificare a patrimoniului expozitional. ln acela�i timp, se cerea cu strin
gentâ reorganizarea tematicii, aducerea ei la zi, amenajarea sectiei într-o
conceptie grafi-câ modernâ, avînd drept scop evidentierea pieselor mu
zeistice, documentare, ca-re sâ ilus-treze principalele evenimente istorice
din aceastâ strâveche vatrâ de civilizatie româneascâ, privite in con
textul istoriei nationale. Organizarea sectiei de istorie contemporanâ,
prin amploarea �?i complexitatea problemelor ridicate, însumeazâ o noua
!1i bogatâ experientâ muzeograficâ. Trecîndu-se la elaborarea proiectului
de tematicâ �i amenajâri, colectivul de speciali�ti a avut în vedere ca
e:x>pc)zitia sâ indeplineascâ conditiile de bazâ : sâ reflecte :realitatea isto
ricâ, sâ consemneze evenimentele primordiale ale epocii contemporane
- raportate la nivel national -, punindu-se accentul pe evenimentele
locale. Definitivarea tematicii a impus in primul rînd cunoa�terea apro
fundatâ a tuturor problemelor legate de perioada 1 9 1 8-1979, din tot
cuprinsul judetului. Proiectul de tematicâ propus de colectivul de spe
ciali�ti a fast supus unor cercuri largi de dezbatere, avînd sprijinul
Comitetului judetean de partid (Sectia Propagandâ) !?Î al Comitetului de
-
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culturâ !li educatie socialistâ. In scopul realizârii tematicii, au fast efec
tuate selectàri de materiale documentare privind istoricul j udetului
Vrancea, dupa o sustinutâ activitate de cercetare �li documentare lltiin
tificà. S-au folosit fondurile documentare din urmâtoarele. institu�ii :
Muzeul de istorie a Partidului Comunist Român !li a mhjcârii revolutio
nare !li democratice din România, Biblioteca 'A cademiei R.S.R., Foto
teca Casei Scinteü, Biblioteca Muzeului Militar Central !li Arhivele Sta
tului Filiala Focllani . ln privinta consultatiilor de specialitate ne-au dat
concursul : Muzeul de Istorie a R.S.R., Muzeul Militar Central, Muzeul
judetean Galati, Intreprinderea ,Decorativa" Bucurellti, Revista Mu
zeelor, Directia judeteanâ de statisticâ !li Directia de sistematizare a
judetului Vrancea.
Avîndu-se in vedere câ e fundamental gre!litâ ideea de a se porni
la alcâtuirea unei expozitii de istorie contemporanâ, pe baza unei tema
tici, fârâ existenta unui patrimoniu (realizat �li completat in prealabil),
colectivul de specialillti a lucrat in maniere noi de investigatie, urmâ
rind realizarea unui patrimoniu diversificat. Muzeografii au fost aceia
care au mers direct in institutii !li intreprinderi, au întretinut relatii
de colaborare cu · conducerile aœstora, reullind astfel sâ realizeze achi
zipi, donatii sau numai imprumuturi cu caracter temporar, totalizînd
un numâr de piese muzeistice, cu un caracter original !li convingâtor.
Dupà operatiunea de selectare valoricâ, ce viza obtinerea unei atmosfere
muzeale, la tematica propriu-zisâ, s-a adâugat materialul complementar,
constind din g:rafice, statistici, texte de comentariu, graficâ, titluri gene
rale. Pentru redarea unei imagini cît mai reale, s-a utilizat un bogat
material documentar : originale, facsimile, relatâri din presâ, note, por
trete de personalitâp, procese-verbale etc. S-a optat în general pentru
folosirea facsimilului intrucit, aparitia lui într-o expozitie, pentru ilus
'
trarea tematicà a unei expuneri muzeistice, s-a relevat a fi întru totul
justificatà. Practica curentâ, mai putin recomandabilâ, care procedeazà
la fotografiere, duce la o nota de monotonie supârâtoare pentru tinuta
muzeului. Din pâcate, facsimilul are valoare emotionalâ, educativà nu
mai atunci cînd are acelea!?i calitâti ca !li originalul. Solutionarea difi
cilâ a multiplelor probleme pe care le implicâ obtinerea unor facsimile
care sâ corespundâ calitativ, a i mpus totu!?i folosirea, în marea lor
majoritate, a fotocopiilor.
Pentru ilustrarea cît mai veridicâ a unor evenimente sau elucidarea
unor probleme sociale !li economice, s-a apelat la diferite articole din
presa timpului (cotidiene, periodice). Marx considera, nu întîmplâtor,
presa ca reprezentind ,ochiul sever al spiritului popular. Presa tràie!fte
in mjilocul poporului !li împârtâllellte în mod sincer toate nàdejdile !fÏ
temerile lui..." 2.
Avîndu-se în vedere spatiul restrîns de numai trei sàli de care
am dispus pentru organizarea sectiei de istorie contemporanâ, era nece
sarâ gàsirea unei solutii optime. de valorificare la maximum a . spatiului
2 Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, volumul 1, Bucure�ti, Editura politlcli, 1960.

P�Jtrimoniul muzeal de istorie contemporand

543

expozitional. Tematica trebuia sa fie adecvata, concentrata sistema
tic, pentru a cuprinde toate etapele primordiale ale istoriei nationale.
S-a ajuns la solutia colectiva privind etalarea materialului m uzeistic
�i anume : în registrul superior, expunerea sa se faca pe un sistem d�
vitrine - format banda continua -, avînd o înaltime de 2 m. Pe regis
tru! inferior, un al doilea sistem de vitrine de sol a fost destinat
etalarii pieselor tridimensionale.
In prezentarea epocii oontemporane, dt:.osebit de bogata în evenimente, s-au avut în vedere urmatoarele terne :
- Formarea statului unitar român ( 1 9 1 8) .
- Importanta mi�cârii muncitore!ii t i. Crearea P.C.R.
- Lupt.:1 maselor populare (comuni!iit i, organizatii de masâ) pentru
cucerirea drepturilor !iii libertâtilor democratice.
Stadii de dezvoltare economicâ.
Lupta comuni!iit ilor în fruntea maselor populare î mpotriva peri
colului fascist.
Importanta actului insurectional din august 1 944.
Revolutia popularâ, cuceririle ei !ii i mersul impetuos al transfor
màrilor democratice.
- Lupta !iii munca oamenilor muncii din judetul Vrancea pentru
eonstruirea societatü socialiste.
rExpozitia de istorie contemporanâ d ebuteaza cu momentul apogeu
al formarii statului unitar român, anul 1 9 1 8, rod al luptei maselor largi
populare, împlinire a istoriei nationale. Pentru ilustrarea acestui eve
niment s-a realizat un montaj care sa evidentieze actul din 1 Decembrie
1918, avînd drept fundal o i magine a marii Adunâri de la Alba-Iulia,
imagine situatâ în registrul superior, peste care s�a suprapus un text
din cuvîntarea rostita de tovarâ!iiu l Nicolae Ceau!iiescu, la · 1 decerribrie
1 878. Numeroase documente situate în registrul inferior al panoului
vorbesc despre actiunile legate de înfâptuirea acestei nâzuinte seculare.
Facsimile reprezentînd Rezolutia Adunârii Nationale de la Alba-Iulia,
Decla:ratia de Independentâ, fotocopii ale relatârilor din presa vremii
(ziarele ,Tribuna", ,Ardealul " , ,.Glasul Bucovinei") întregesc i maginea
evenimentului istoric. Central, în original, este . expusâ harta Româ
niei (1 920).
In continuare, respectînd evolutia cronologicâ a evenimentelor, sint
ilustrate aspecte ale situatiei economieo-sociale !iii politice din j udetul
Vrancéa î n perioada cuprinsâ între anii 1 9 1 8 !iii 1 929. Documentele locale
evocâ efervesœnta · unor ani de pregâtiri revolutionare, reflectind în
acela!iii timp activitatea mi!iicàrii m uncitore!iiti locale, care era condusà
dé Sectiunea Partidului Socialist Foc!iia ni. Din documentele locale reiese
organizarea a numeroase întruniri de protest împotriva asasinârii lui
I. C. Frimu !iii a altor muncitori tipografi . Adrese ale politiei, referitoare
la aceste întruniri, oglindesc panica în care intrasera autoritàtHe. Nu
meroase acpuni revendicative culmineazâ cu greva generalâ din octom
brie 1 920, temeinic pregatitâ de Partidul Socialist !iii Sindicatele munci:
tore!iiti. Pe fundalul desfâ!iiu rârii grevei generale, la scara nat�q nalâ, . se
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î nscriu �i actiunile din j udetul v,rancea. Documentele vremii mentio
neazâ greva brutarilor din Foc11ani, memoriile muncitorilor grevi�ti de
la ,Chimica" Mârâ�e�ti, a tipografilor foc�âneni. Un fapt consemnat de
documentele vremii, aflate in expozitia muzeului, este actul munci
torilor ceferi!?ti de la Mârâ�e�ti, care s-au constituit într-un nucleu
grevist bine organizat.
Un panou central prezintâ Congresul General al Partidului Socialist
din mai 1 9 2 1 , câruia i-a revenit epocala misiune de a transforma Parti
dut Socialist în partid comunist. Lista organizatiilor socialiste partici
pante sau reprezentate prin mandat la congres, un aspect al sâlii în
eare s-au desfâ11urat lucrârile, ordinea de zi, fotocopii ale cartilor de
delegat, publicatii in care au apârut statutul provizoriu al P.C.R. (ziarele
,Socialismul" �i ,Dimineata�'), toate aceste documente întregesc ima
ginea istoricului eveniment, cârora li se adaugâ in mod fiesc �i cele
privind adeziunea sociali�tilor foc�âneni la actul transformârii Partidului
Socialist in partid comunist.
Alte exponate se refera în continuare la viata social-economicâ �i
politicâ a judetului între anii 1 92 1 �i 1 933, demonstrînd câ in aceasta
perioada au avut loc o serie de prefaceri economice care nu au ameliorat
cu nimic situatia maselor muncitoare. Documentele locale releva as
pecte ale mi�cârii sindicaliste muncitore!1ti din Foc�ani, generate de cauze
economice. I n acest context de efervescenta revolutionara, au loc marile
bâtâlii de clasa din 1 932-1933, ale câror ecouri se gasesc in presa
internationala a vremii.
Pe un panou, i n continuare, a fost realizat un montaj ilustrind
evolutia ora�ului Foc�ani intre anii 1 934 �i 1938. 0 lista a pagubelor de
râzboi ( 1 9 1 9) suportate de ora�ul Foc�ani, completeazâ imaginea situatiei
economice la acea orâ. Structura socialâ a populatiei, capacitatea de
productie, numârul de obiective industriale, numarul lucratorilor �i al ate
lierelor, sint redate de tabele statistice comparative. Imagini din vechiul
ora� intregesc atmosfera anilor 1 937-1 938. Capitolul rezervat agricul
turii prezintâ o listâ a ma�inilor agricole de care dispunea judetul in
anul 1 938. Este suficient sâ mentionam ca un singur tractor corespundea

la 1 2.000 ha de pâmint arabil, pentru a ne da seama de starea agricul
turii j udetului.
Un loc principal il ocupâ, in continuarea expozitiei, perioada izbuc
nirii celui de al doilea razboi mondial �i lupta pentru pâstrarea inde
pendentei, intre anii 1 939 �i 1 940. Activitatea Comitetului antifascist, lupta

lfÏ a celorlalte forte patriotice împotriva regimului de • dtc
taturâ militara, sînt probleme reliefate de documentele muzeale. I n acest

comuni�tilor

context se înscrie marea manifestatie de la 1 mai 1939. Mârturiile locale
se referâ la râspîndirea manifestelor comuniste pe teritoriul judetului,

manifeste care chemau la luptâ impotriva regimului fascist. Rapoarte
ale

politiei

din judet.

relateazâ existenta unei

sustinute

activitâti

a comuni�tilor

·
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Marelui tveniment i storic din 23 August 1 944 i s-a rezervat un
spatiu larg, a\ înd ca imagine prindpalâ, de fundal, formatiunile patrio
tiee, angajate plenar în lupta impotriva cotropitorilor fasci�ti. Alâturi
de exponatele care prezintâ înfâptuirea insurectiei armate, antifasciste
!ji antlimperialiste, în Bucurei1ti i1i în întreaga tara, documentele locale
evidentiazâ o parti ci pare ac ti va a populatiei din judetul nos tru. Flutu
I"<li1 i antifasci�ti !l'âspînditi în localitâtile j udetului, apelul adresat foc�â
nenilor cu prilejul trecerii m·matei sovietice prin ara�, fotografii înfâti
!?ind primirea soldatïlor sovietici în gara Foc�ni, sînt documente ce
i lustreazâ aspectele locale ale acestui eveniment major, din . istoria pa
triei noastre.
Urmînd o evolutie cronologicâ, un spatiu aparte a fast acordat
ilustrârii luptei pentm instaurarea puterii revolutionar-<lemocratiœ,
mersului impetuos al revolutiei democratice �i al edificârii noi orînduiri
sociale. Publicatiile locale, care constituie documente ale vremii, ilus
treazâ avîntul transformârilor revolutionare din perioada imediat urmà
toare evenimentului istoric din August 1 944 �i pînâ în finalul anului
1 947, cînd, prin proclamarea Republicii, România intrâ într-o etapâ nouâ
a dezvoltârii sale.
Panourile urmâtoare
unie al clasei muncitoare
mijloace de productie din
eooperati vizârii socialiste a

oglindesc evenimente ca fâurirea partidului
(februarie 1 948), nationalizarea principalelor
judetul Vrancea, începuturile �i desâvir�irea
agriculturii etc.

Urmàrind criteriul tematic de reflectare a perioadei constructiei
socialiste, urmâtoarele panouri au fost conœpute pentru ilustrarea eve
nimentelor : Congresul al IX-lea al P.C.R., proclamarea Republicii
Socialiste România, Congresul al XI-lea al P.C.R.
·

Ultimele douà sali de expunere au fost destinate reflectârii realizâ
rilor oamenilor muncii din judetul Vrancea, in toate domeniile de activi
tate (economie, social �i cultural), unde, într-un cadru optim de punere
în valoare, folosind numeroase exponate originale �i complementare,
au fost trecute în revistâ uria�ele transformâri ce au avut loc în ora�ul
Foc�ani, precum �i în întregul judet.
Expozïtional, tema de mai sus a fost concretizatâ in material
foto vizual (diapozitive, aspecte foto, economico-social-culturale, mate
rial documentar, date �i tabele statistice, grafice, texte), material tridi
mensional (medalii �i diplome, piese seria zero, prototipuri, insigne de
frunta� în intrecerea socialistâ).
De subliniat este faptul câ Sectia de istorie contemporanâ a Muzeu
l ui j udetean Vrancea a rezervat, în partea finalâ, un amplu spatiu, care
ilustreazâ, în numeroase imagini foto, vizita de lucru a tovarâ�ului
Nicolae Ceau�escu, efectuatâ în judetul nostru în zilele de 6-7 sep
tembrie 1 978.
Expozitia se încheia cu prezentarea evenimentului de o însemnà
tate istoricâ deosebitâ în viata patriei noastre - cel de al XII-lea Congres

al

P . C .R .

Spatiul

afectat

acestui

eveniment

va

fi

completat

ulte-
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rior, pentru reflectarea ve1:idicâ a fen�menului de aprobare deplinâ, entu
ziastâ a maselor fatA de orientârile prog;ramatice cuprinse in Raportul
tovarâ�ull.!i Nï.colae Ceau�escu, document de o profundâ analizâ, pâtruns
de o înaltâ exigentâ �i responsabilitate partinicâ. De asemenea, vor tre
bui ilustrate : expresia i m presionantâ �i profundâ a democratismului
Partidului Comunist Român - care o constituie realegerea tovarâ�ului
Nicolae Ceau�escu în functia de secretar general al pa1·tidului - �i
realizâ.rile înfâptuite de oamenii muncü în urmâtorii ani ai cincinalului.
Redînd principiile ·tematico-expozitionale, care au stat la baza orga
nizârii exP<;>zitiei de istorie contemporanâ a Muzeului judetean Vranœa,
putem conchide câ prin aceastâ activitate s-a realizat o experientâ nouâ,
pusâ în slujba permanentei munci educationale. Muzeul astfel actualizat
devine un putemic nucleu de i radiere culturalâ, bazat atît pe valoarea
patrimoniului de care dispune, cît �i pe setea de cunoa�tere a contem
poranilor no�tri.
Fiind organizatâ dupâ principii �tiintifice, expozitia de istorie con
temporanâ constituie astâzi una dintre principalele forte educative pe
care muzeul le utilizeazâ în complexul proces de instructie �i educatie
a publicului.

Le dévellopement et la diversité du patrimoine d'h istoire contemporaine, .ia
valorificatlon scientifique et éducatif, l'acroissement en permanence du patrimoine
muséale et la valorification par des méthodes propres, voici quelques questions
brûlants et d'actualité striee de l'activité muséistique.
Les questions traités dans cet ouvrage, représent les critéres de réorgani
sations de la section d'histoire contemporaine du Musée Départamental de Vrancea.
Par cette activité, le colectif qui a traillé étectivement pour solutionner les
problémes des specialités, a réalisé une nouvélle experience, au service de l'oeuvre
éducatlonal permanent.
La section d'histoire contemporaine, ainsi actualisé represent un noyau d'irra
diation culturelle, basé sur la valeur du patrimoine éxistent et sur la soif des
connaissances des contemporaine.
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Fig 2

Fi g 1
Panou din expozitia de
istorie contemporanâ a Muzeului
j udetean Vrancea, ilustrînd momen
tul apogeu al formârii statului unitar român
1918.
.

Panou central prezentînd
Congresul General al Partidului So
cialist din mai 1921, diruia i-a re
venit epocala misiune de a trans
forma Partidul Socialist in partid
comunist.
.

-

-

Fig. 3
Panou expozitional oglin- ·
dind · marile bâtâlii de clasâ (19321,933) �;�i evo1utia econ.omicâ a ora$U'
1 Ùi · Fôc�ahi înfre· anii (1934 �i 1938.
-

>

Fig, 4

-

Panou central ilustrind
lupta comuni�tilor �i a celorlalte
forte P.él,�riottce impotriva regimului
de dictaturâ militaro-fascistâ !ii in
fâptuirea insurectiei nationale anti
fasciste �;�i antiimperialiste din 23
August 1944.
-
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Fig. 5-8

lmagini din expoziPa de istorie contemporana a Muzeului judetean
Vrancea. Aspecte din sala 1-a - rezervatà pentru ilustrarea uria$elor transformàri
economice survenite în economia judetului - reflectare a perioadei de constructie
a socialismului.
-

M9

Fig. 9-10 - Panouri expoziÇïonale prezentînd realizarile oamenilor muncii
j udetul Vrancea, pe plan social-cultural.

Fig. 1 1
Panouri expozitionale
ilustdnd vizita de lucru a tovara
!)Ului Nicolae Ceau!)escu, vizita ce
a avut loc in judetul Vrancea, în
6-7 septembrie 1978.
-

din

Fig. 12
Panou central rezervat
ilustrarii even.imentului de o în
semnatate majora în istoria patriei
noastre : cel de al XII-lea Congres
al Partidului Comunist Român.
-

ASPECTE ALE COLABORMW INTERMuz,EALE
A.NINA JECU

Integrarea muzeului ,Deltei Dunàrii" din Tulcea in actualitatea �i
dinamismul dezvoltàrii economico-sociale �i culturale a judetului presu
pune raportarea permanenta a activitâtii de cercetare �tiintificà la pro
œsele �i transformàrile ce au loc.
Este �tiut cà Delta Dunârii suferâ, dar va suferi !ii in viitor, impor
tante transformâri prin modificarea echilibrului natural, prin schimbarea
faunei �i florei �i chiar prin disparitia unor elemente naturale specifiee
acestei zone.
De aceea, pentru descrierea �i elucidarea problemelor dificile, pen
tru elaborarea concluziilor, ne-am propus sâ gru pàm fortele de cerctare,
pe probleme prioritare ale Deltei Dunàrii, avind in vedere �i faptul câ
neœsitatea adîncirii specializârii reclama �i mai mult colaborarea.
A càuta efectele viitoare ale relatiei om-naturâ in Delta Dunârii
i nseamnâ previziune, cu incalculabilele implicatii de ordin utilitar.
A câuta cauzele acestor fenomene inseamnâ a tinde spre explicatii funda
mentate teoretic, rational !?i controlate practic.

Urrrûnd exemplul colaboràrii muzeelor din Tr. Severin �i Timi�a
in urmâ cu noua ani, al Academiei R.S.R., care a initiat studiul faunei
din zona Port;ile de Fier, Muzeul Deltei Dunàrii a organizat o cercetare
cu caracter i nstitutionalizat, intradisciplinarâ, ca premisâ a organizârii,
ulterior, a unei cercetâri interdisciplinare, bazatâ pe colaborarea specia
li�tilor din diferite domenii.
Pentru sporirea eficientei, cercetàrile au fost stabilite pe criterii
!itiintifice, bine determinate, efectuate periodic, sistematic, e�alonate in
timp, 3-5 ani.
Participa la aceastâ actiune de cercetare,

in

functie de conditiile

materiale, un numâr de. zece speciali!iti de la muzeele de istorie natu
ralâ din Bucure�ti. Sibiu, de la sectiile de �tiintele Naturii ale Muzeelor
din Oradea, Sighetu Mannatiei �i Tulcea, bineinteles.
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Toti cei care participa la cercetare au dovedit receptivitate la nou,
luptind contra inchistârii, a spiritului de casta, formind spiritul de echipâ,
bazat pe noi relatii umane in aceasta activitate colectiva. In cadrul
colahoràr i i �-a imbinat in mod armonios competenta �i experienta acu
mulatâ de cercetatorii cu mai multa vechime, cu entuziasmul , initia
tiva, energia �i capacitatea de munca a celor mai tineri .
Roadele acestei colaborari, stabilitâ pe baze !jtiintifice �i etico-profe
sionale, corecte, depind de o serie de factori, intre care amintim :
claritatea �i precizia obiectivelor �i raporturilor stabilite, competenta
elevata a cercetatorilor colaboratori, alegerea cu discernâmint a acestora,
îndepl inirea cu sucees a angajamentelor, avînd in vedere satisfacerea
�i respectarea intereselor ambilor parteneri in conditii echitabile.
Fara a avea pretentia unei actiuni de mare amploare, in cursul
anul ui 1 979 s-au efectuat observatii, studii �i colectari in lunile iunie,
iul ie, septembrie, in zona grindurilor Letea �i Caraorman, a rezervatiei
naturale Ro�ca-Buhaiova �i a Insulei Sahalin. Au avut prioritate, atit
în efectuarea observatiilor cit �i i n colectare, domeniul entomologiei �i
al ornitologiei, efectuîndu-se cu acest prilej �i o bogatii documentatie
fotograficâ.
Un interes �tiintific deosebit îl prezintâ pentru entologi cele mai
înalte uscaturi clin delta �i anume grindurile fluvio-maritime, în care,
pe lîngâ o flora xerofila, s-a dezvoltat o entomofauna caracteristka
stepelor est-europene, cu u�oare influente mediteraneene.
Zone geografice, cunoscute pentru fauna �i flora lor, cu multe ende
misme �i raritâti, grindurile Letea �i Caraorman au oferit un bogat
material de studiu �i colectare.
Cercetarile entomologice àu fost determinate de faptul ca , de!?i delta
î n nnsamblul sâu constituie un teritoriu atit de diferit de alte regiuni
ale tarii �i fom·te i mportantâ din punct de vede1·e !?tiintific, entomo
fau na a fost t.otu!?i putin studiata, teritoriul deltei fiind în géneral greu
accesibil . Datele pe care le gasim in li teratura sint rare, foarte disper
sate !?i nu vizeaza decît putine ordine de i nsecte. Informatiile cele mai
vecbi se refera la citeva specii de Lepidoptere capturate la Sf. Gheorghe
de A. MONTANDON, A. CARADJA, de FR. SALAY la Sulina. I. BOR
CEA publica doua specii de Tenthredinide din delta.
Datele au i nceput sâ apara cu mult mai tirziu, dupa 1 950 !ji se
refera la Coleopterele publicate de S. PANIN, M. AL. JENISTEA, N. SA
VULESCU ; Asilidele publicate de M. A. IONESCU �i M. WEINBERG ;
Himenopterele publicate de V. IUGA !?i X. SCOBIOLA ; Lepidopterele
publicate de A. POPESCU-GORJ.
De�i este prematur sâ tragem concluzii dupa numai un singur an
de studiu, totu�i. avînd în vedere conditiile bioclimatice în totalitate
diferi te de cele din alte regiuni, ne-am dat seama câ zonele studiate
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se caract.e rizeuzâ prin prezenta unor specii foarte importante din punct
de vedere zoogeografic, aici fiind de fapt locul de intilnire al unui
numur mare de elemente de stepa din sudul U .R.S.S., cu elemente pon
tice, cu numeroase elemente central-europene sau euro-siberiene, unele
Jin el<? atingînd aici limitele nordice, nord-orientale sau occidentale
ale ariei lor de râspindire.
Prezenta in componen\.a faunei entomologice a acestui numâr rnare
de el emente, exprima in mod categorie afinitatile biogeografice ale del
lei cu provincia m editeraneanâ orientala, cu Peninsula Balcankâ �i cu
ti nuturile pontice. Aceste elemente j oacâ un rol dominant in asociatiile
respective, culminînd uneori prin înlocuirea totalâ a fonnelor comune
din acest tinut. Aceasta confera deltei un aspect deosebit, interesant,
de adevârat mozai c entomofaunistic, uneori greu de descifrat in ansam
bl ul sâu.
Delta ni s-a infati�at ca un district biogeografic intermediar, cu
caracter mixt �i complex, situat la încruei�area mai multor zone bio
climatice.
S-au colectat specii dâunatoare culturilor agricole sau silvice cum
ar fi Laelia coenosa, Lepidopter, ce apare in masâ, distrugînd stuful.
Din grupul numeros al Lepidopterelor s-au gâsit mari raritati, altele
pe cale de disparitie ca Rhyparioides metelkana, ale cârui larve se
dezvoltâ pe Euphorbia palustris sau pe Caltha palustris, in locuri umede.
A l te specii sint utile, fiind polenizatoare, attele parazite S<:lU prâdatoare.
Multe specii considerate ca mari raritâti au fast gâsite în ha�macurile
Padurii Letea, uneori fiind colectate in numâ:r destul de mare.
0 plagâ a acestei regiuni o constituie tâunii �i tîntarii atît de supà
râtori pentru om �i animale, mai ales in lunile i ulie �i august.
In urma cercetari lor intreprinse s-au descoperit specii noi pentru
delta, pentru faunu tarii, pentru SE-ul Europei sau pentru entomofauna
europeanâ, altele total necunoscute.
A vîndu-se in vedere faptul câ fauna relidâ este încâ bine conser
va ta in Pâdurea Letea, este necesar sa se interzicâ orice taiere de arbori
sau plantarea altor specii, diferite de cele {"e cresc în mod spontan.
A�a cum s-a mai spus �i cu alte ocazii, cerem extinderea supra
fetei protejate prin declararea ca ,Monument al naturii" a intregii zone
a ha�mcaurilor mici dinspre Periprava, inclusiv a dunelor intermediare
pîna la malul vestic al lacului Nebunu, zone foarte importante din
punct de vedere entomofaunistic.
Accentuind i deea permanentizâtii, amplificârii, diversificârii aces
tei forme de colaborare, vom stabili �i în viitor, cu spirit de selectie
!ii discernâmînt, problemele prioritare ale Deltei Dunârii, ale muzeului
menite sâ ducâ la cr�terea prestigiului �i autoritâtii lui.
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DIE ASPEKTE DER ZWISCHEMUSEEN ZUSAMMENARBEIT
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Verfasserin bekannt.macht die Zwischendisziplin Wirkung betreffs Vo
gelfauna und I nsektenfauna des Donau Delta. Das Donau Delta-museum hat diese
Aktion mit Teilnahme der Wissenschaftler aus verschiedene Museen eingeleitet.
Die Forschungen werden 3-5 Jahren efektuieren. In 1979 Jahre die Wissenschaftler
haben die Sammlungen in Letea und Caraormangebieten, in N aturschonung Ro�ca
Buhaiova auch in die Sachalin-Insel efectuiert.
Das Donau Delta sich vorstellt solch ein I nsektenfaunischtisch Mosaik. Hier
si ch . begegnen viele I nsektarten und alle sind sehr bedeutenden flür die Insektenfauna. Diese Insektarten sind sehr wenig ausbreitet.
Es notwendig dass die schützli nge Aussenseite sich ausbreitet.
Auch musst alle Gebiete von Periprava bis die Westufer des Nebunu-See ais
Natürschütz deklarieren.

·

MUZEUL DE �TIIN'fELE NATURII
PREZEN'fA ACTIVA
IN COM·PLEXUL VIE'fll SPmm'UALE
-

AFRODITA RENEA

Documentele de partid pun in fata activitàtilor pe târî mul culturii
sarcini de o fundamentalâ i mportanta a câror împlinire este menitâ sâ
aduca· o imbunâtatire substantialâ a activitâtii ideologice �i cultural
educative, in scopul formârii con�tiintei socialiste, a convingerilor co
moniste ale tuturor oamenilor muncii .
l n infaptuirea acestor teluri un i mportant r o l revine educârii �tiin
tifico-ateiste a oamenilor muncii, înlâturârii oricâror forme de mJsticism,
a superstJtiilor ce mai dâinuie în mru,;tiinta unor oameni .
ln complexul activitatii culturale, un 1·ol deosebit îl a u institutiile
muzeale. Ele au astfel nu numai sarcina de colectionare �i pâstrare
a unor bunuri culturale, de punere a acestora la dispozitia publicului
vizitator ci de a contribui multilateral la opera de culturalizare �i ed u
care a aœstui public, în vederea ridicàrii nivelului sâu de culturâ
generala.
Prin intermediul expozitiilor de bazâ �i prin intreaga lor activitate,
muzeele actioneazâ asupra con�tiintei oamenilor, làrgind orizontul de
cunoa�tere al acestora.
.

Cele doua laturi ale activiti\tii muzeale - �tiintificâ �i cultural
educativâ - sint corelate, œa din urma nefiind posibilâ fàrâ o funda
mentare �tiintificâ iar activitatea �tiintificâ fiind pusâ in folosul societàtii
tocmai prin actiuni cultural-educative .
ln conditiile actuale ,r elatïile dintre muzeu l?i, public au câpâtat un
aspect deosebit. Vizit.'ltoml n u mai primel?te astâzi pasiv ceea ce-i poate
oferi muzeograful ci aœstuia i se oferâ ceea ce preferà, cit �i ce poate
percepe. ln aœst scop muzeograful trebuie sâ cunoascâ preferintele
�i interesele l?tiintifiœ ale publicului, sâ le studieze putindu-i apoi oferi
informatia doritâ.
·

ln acest scop, în cadrul muzeului nostru, s-au organizat sondaje
de public, in urma càrora s-au tras eoncluzii pretioa..<>e pentru activitatea
vütoare a unitâtii.
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Munca educativâ de masà a muzeului este cu atît mai eficientâ
eu miile
de oameni ai muncii.
U n i m portant capital al muncii educative de masà i l constituie
activi tatea in afara muzeului : in �coli, în treprinderi , insti tuti i, câmine
culturale, ut il izî n d u-se pi es e semnificati\·e ce nu-�i gàsesc uneori l oeul
in expozitia de bazâ.
In cadrul planului de colaborare cu alti fa c t o ri educa\ionali un lat�
fmportant revine colaborârii cu �coula, cu organizatia de pionieri. Muzeul
nostru a tinut �i tine în permonentâ o stri nsâ legàtw·â cu unitiitile !jiCO
la re din muncipiu �i j udet.
Legâtura dintre muzeu �i �coalâ se concretizeazâ in : lectii curente
�i recapitulative tinute în cadrul muzeului, îndrumare in organizarea
rnuzeelor �i laboratoarelor �colare, sprijin în expediti ile pi oniere�ti �i
in determi narea materialelor �i în alcâtuirea ierbarelor �i insectelor cu
cure pionierii parti cipa la diferite concu rs uri
Fiecare actiune organizatâ în colaborare cu �coala ne-a convins cà
muzeul este una dintre cele mai utile institutii auxiliare �colii. Aid,
însu�irea cuno�tintelor sau fixarea celor p1.·edate, capâtâ o forma atrac
tivâ, noua �i foarte eficientâ. Este bine cunoscut entuziasmul copiilor
in dorinta lor de cunoa�tere. Pentru copii este de neuitat chiar �i o
simplâ ,·izionare, cu atît mai mult l ectiile practice cu o tema data,
tinute la muzeu.
De un deosebit in teres s-au bucurat, în cadrul actiunilor organi
zate in colaborare cu �coala. serile muzeale. Ele au intrat în practica
muzeu l ui de un an de zile �i sint organizate lunar, bilunar sau sâptâ
mînal, în functie de solidtâri.
Ca activitnte de amploare, organizata in colaborare cu Subcomisia
Monumentelor Naturii Ia!?i. Inspectoratul �colar judetean, Conc;i!iul ju
detean al pionierilor, Casele pionieri lor !?i �colile de pe raza municipiu
lui �i judetului, socotim Luna ocroti rii naturii judetului Vrancea. De
,·enitâ traditional â�i ajunsâ în anul 1 9 79 la cea de a IV-a editie, cu
prinde perioada 20 mm1:ie - 20 aprilie. Mani festâri le organi zate cu acest
prilej s-au înc<tdrat in festivalul national Cintarea României . Au avut
loc simpozioane, expozitii pe tema ocrotirii naturii. concursuri pe tema
.. Cunoa�te �i ocrote�te natura", s-au tin ut expuneri pe terne adecvate
la diferite întreprinderi din municipiul Foc!?ani �i la Câminele culturale
din comunele j udetului.
Una dintre œle mai i mportante forme ale muncii cul turale de masâ
a muzeelor o eonstituie expozitiile temporare, avînd in vedere faptul
câ o muncâ educativâ de masâ cu rezultate bune nu se poate reduce
numai la expozitia de bazâ.
Pentru a veni in ajutorul vizitatorilor în formarea conceptiei mate
rialist-dialectice despre naturâ, pentru a cunoa!?te trecerea treptatâ de
la simplu la complex, de la inferior la superior, pe baza unor legi natu
rale, s-au organizat expozitii i ti nerante cu temele : ,Unitatea materialâ
a lumii vii �i diversitatea ei" ; Interdependenta organisn1-mediu" ; ,Din

cu cît se realizeazâ un contact strins �i permanent cu publicu l

.
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tainele naturii". Ele au fast itinerate in intreprinderi, in majoritatea
localitâWor din judet. Tematica expozitiilor a fast axatâ pe prezenFi
relatiilor dintre organismele din naturâ ca !;ii dintre acestea �i mediul
lor de via\â. Ele au menir·ea de a explica material itatea lumii, unitatea
chimicâ, de structura !,ii functionalâ a materiei vii. Totodatâ explicâ
procesele !?i conditiile ce au determinat mar·ea di versiU!te de forme
ale lumii vigetale !,ii animale.
In momentul de fata oamenii muncii sint preocupati de o serie
de probleme politice !,ii economice, de arte plastice !,ii muzica, de medi
cinâ, chimie, biologie etc. Pentru lâmuri.rea tuturor acestora este nece
sarâ folosirea materialelor auxiliare �i a mij loacelor tehnice moderne,
care fac posibila dezvaluirea universului in unitatea !'a dinamica.
Una din cele mai raspindite forme ale nctivitatii cultural-educative
de masâ o constituie expunerile pe terne �tiintifice, acestea ocupind
un loc central in preocupârile personalului din cadrul muzeului nostru:
El e au fost organizate sub forma de cicluri de conferinte, urmarindu-se
o inlântuire logicâ a fenomenelor expuse. Dintre problemele tratate in
eadrul acestot· cicluri mentionam : ,Universul !,ii sistemul solar�', ,Omul
!,ii universul" ; ,,Originea vietii !,ii evolutia vietuitoarelor" ; ,Stràmo!,iii
omului" ; ,Adaptarea animalelor la diferite conditii de via\â" ; ,Vietui
toare folositoare �i daunâtoare" ; ,Animale din fauna t:ârii" etc. Pentru
ca aceste expuneri sâ-!,ii atingâ scopul propus !,ii ca auditoriul sa înte
leaga fenomenele !,ii modificâri le ce au loc în naturâ, caracterul lor
evolutiv, sint insotite de numeroase mijloace complimentare ca diapozi
tive, filme, planf,ie etc.
Un mij loc important de difuzare a cuno!,>tintelor despre natura in
rîndul maselor îl constituie �i cursurile universitatii cultural-!,itiintifice.
Cursw-ile tinute de personalul muzeului la întreprinderi ca : C.P.L.,
U.M.T.C.F., Casa Armatei, Cooperativa Prestat'ea etc. prezintâ terne le
gate de ocrotirea naturii in tara !,ii in j udetul Vrancea �i in tara, polua
rea mediului inconjurator, influenta factorilor poluanti asupra echili
hrului biologie din naturâ etc.
In comunele j udetului Vrancea, personalul muzeului a desfa!,iurat
u bogatâ activitate ateist-!,>tiintificà prin propagarea cuno!,itintelor !}tiin
tifice !,ii combaterea diferitelor credinte gre!,>ite legate de fenomenele
naturale. In acest scop s-a participat la diferite forme de raspîndire a
cunof,itintelor ateist-!}tiintifice : brigada !,itiintifica, brigada !,itiintificâ
specializata (muzeala), caravana !,>tiintificâ etc. In cadrul acestor deplu
sari s-a raspuns la intrebâri le puse de oamenii muncii de la s.:1.te, s-au
prezentate terne solicitate de acef,itia, s-au prezentat !,ii comentat filme
pe terne de biologie.
Din domeniul !,>tiintelor naturii problemele cele mai des abordate
au fast : ,Originea vietuitoarelor !,iÎ a omul ui" ; ,Despre univers" ;
,Viata pe alte planete" etc. In final, dat fiind faptul ca raspunsurile
erau însotite �i de u n bogat material ilustrativ, brigâzile !,ii-au atins
scopul, satisfacîndu-se nevoia de cunoa�tere a auditoriului.
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Ori de cite ori membrii peŒ"Sonalului �tiintific s-au deplasat pe
teren pentru rolectare de material �i observatii, au luat legâtura cu
l?Colile din judet, câmine culturale, oameni ai muncii de la cabanele
forestiere, invitîndu-i sâ viziteze muzeul l?i lâmurind, la fata locului, o
serie de probleme din domeniul !'jtiintelor naturii, probleme ce intere
sau pe cei cu care se purtau discutiile.
0 preocupare a cercetâtorilor unitâtii noastre este !'ji cunoal?terea
plantelor din flora spontanâ, folosite de locuitorii judetului Vrancea
în medicina popularâ. Cu ocazia ie!'jirilor pe teren s....au purtat discutii
cu oamenii vîrstnici ai satelor, ce au astfel de preocupâri. Datele culese
au fa.st concretizate in elaborarea unor lucrâri de etnobotanicâ, adu
cîndu-se rontributii l?i completâri pretioase la literaturra de specialitate
existentâ.
Toate actiunile organizate de muzeu au dat posibilitatea persona
l ului de specialitate sâ vinâ în contact direct cu oameni de diferite
profesii, sâ lâmureascâ cu aœ!'jtia o serie de probleme, contribuind la
lâgrirea orizontului lor !'jtiintific.
Prin toate aceste activitâti se contribuie la formarea omului nou,
cu un înalt nivel cultural-!'jtiintific, cu trâ.sâturi moral-politice supe-

METODE DE CONSERVARE A MATERIALULUI

BIOLOGIC
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Spect.ru:l larg !?i dificultâtile muncii de preparaz-e !?i conservare a
materialului biologie destinat colectïïlor muzeale pune adesea muzeo
g.rafului multiple p.robleme. Aceasta, mai ale�. .in pe1ioade ale anului
cînd numeroase materiale colectate, dintr-o multitudine de cauze sufâ.r
deprecieri uneori ireversibile, ,J imit.i nd aria de adivitate a specialistului
în teren �i laborator. Analizînd parte din probleme, prezentâm î n aceastà
notA cîteva metode de preconservare !?Ï conservare a materialului bio
logie aplicate, cu rezultate pozitive, de noi.

Preconservarea $Ï conservarea materialului vegetal destinat expozitiilor
organizate în sistem dioramic
Pentru muzeografi, operatia preconservârii plantelor ierboase des
tinate scopului arâtat se impune ca o necesitate, deoarece d upa recol
tare, eliminîndu-le anumite conditii de viata, multe plante pierd turges
..:enta, devenind dificile pentru operatia de conservare. Acest impediment
se înlâturâ prin folosirea de solutii preconservante care redau prospeti
mea !?Î asigurâ o pâstrare mai îndelungatâ a pl antelor în vederea con
.;ervàrii definitive pentru expunere.
Solutia preconservantâ (a) reda prospetimea plantei adusa din te
ren. Se obtine d i n 5-6 g sulfat de sodiu, dizolvate într-un litru apâ.
Planta fasonatâ se introduce pînâ la nivelul coletului în solutie, iar dupa
1-2 ore se tr�ce în solutia preconservantâ (b).
Solutia preconservantâ (b) asigurâ pâstrarea mai îndelungatâ a
plantei. Se obtine cu urmâtoarele materiale : 1 g clorurâ de amoniu ;
0,5 g hidrochinonâ ; 250 g fructozâ ; 2 1/apâ. Se amestecâ î ntr-u n vas
clorura de amoniu, hidrochi nona !?Î 50 g fructozâ, apoi treptat î ntreaga
cantitate de fructozâ pînâ la obtinerea unui amestec omogen. Prin i ntro
ducerea a 20 g amestec în 2 l/apâ se obtine solutia în care plantele
a�ezate pînâ la nivelul coletului se pot pâstra proaspete pînâ la 3-6 zile.
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Ob�inut a<>pectul natural al plantelor, se var c()Jlserva definitiv dupa
metode cunoscute (F 1 o r e s c u E 1 e n a, 1970, colectiv, 1 976), culoarea
putînd fi întâritâ prin aplicarea unui strat de vopsea (suflai , pistol de
vopsit), (A r h i r e P., 1 973).
In cazul plantelor lemnoase (arbu!?ti, arbori, vreascuri, cioate, trun
chiuri), opera�iile de preconservare !?i conservare se \'Or aplica în \'ederea
ameliorârii lemnului, cu scopul mâririi stabi litâtii formei, durabilitâtii,
reducerii combusti bilitàtii !?i higroscopicitâtii. In general plantele lem
noase Î!?i mentin timp îndelungat forma dupà colectarea din teren (dura
bilitatea naturalà specificâ), probleme punînd doar prevenirea �i comba
terea dâunâtorilor !?i conservarea sistemului foliar.
Preconservarea materialului lemnos neviu (vreascuri, cioate, trun
chiw-i) se executa in teren. Materialul biologie depus pe o vatrâ !?i
acoperit cu o prelatâ este supus unui tratament primar. Prin arderea
unor fitile de sulfit dâunâtorii sint alungati, sau distru!?i de actiunea
insecticidu lui gazas de respiratie.
Conservarea definitivà se realizeazâ prin mai multe procedee (imer
siei, osmozei, ,cobra"), pe care le-am aplicat cu sucees.

Procedeul imersiei, constâ în scufundarea materialului vegetal în
solutie antisepticâ. Se folosesc doua câzi cu aceea!?i !iOlutie, dar la tem
peraturi diferite. Prin introdueerea alternativâ a materialului vegetal în
cele douâ câzi se înlesne!?te o pàtrundere rapidâ a solutiei antiseptice.
Procedeul osmozei , constâ in pensularea materialului vegetal cu
solutie antisepticâ, apoi întregul material tratat se acoperâ cu un mate
l'ial impermeabil (prelatâ, foi plastice, etc.), lâsîndu-se 1-2 sâptâmîni
pentru o impregnare definitivâ a solutiei în materialul vegetal.
Procedeul ,cobra" , urmâre!?te introducerea substantei antiseptice în
diferite orificii ale materialului vegetal supus conservârii (crâpâturi, ga
lerii de insecte, orificii artificiale create cu burghie fine). Se folose!?te
siringa veterinarâ cu ac otelit, iar dupà tratarea diferitelor regiuni !?l
adîncimi din lemn, orificiile se vor închide cu cearâ, sâpun, plastilinâ,
etc. ) .

Tabel 1 , cuprinde principalele solutii antiseptice folosite in operatiile
de preconservare !?i conservare a material ului vegetal.
Tabel 1
Mah•riol v�11e l al

Vreascurl, cloate ,
trunchlurl.
Arb1.14tl,
�arbori

1

Procede.ul jolo,lt

osmozei
,cobra"
lmerslei
,cobra"
osmozei

1

Solupa u n l l stpllcA

pentaclorfenolat de Na ;
carbolineum ; florurli de Na ;
prep. organofosforice
oxidifenil ; ac. borie ;
sillcat de Na ; D.D.T. ;
cuprinol ; spray inseC�tic
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Preconservnrea materialului lemnos viu (arbu�ti, arbori, ramuri,
etc.) se aplicà imediat dupa colec tare �i fasonare (eliminarea pàrplor
din plantà, ce impiedicâ expunerea corectâ, sau ocupà inutil spatiul).
Operatia constâ in pulverizarea· (suflai, pistol, vermorel, spray) pe ma
terialul proaspât a unor solutii a ntiseptice, intr-o camera, sau sub o
prel atâ impermeabilâ. In momentul cind frunzele pierd turgescenta �i
lncep a se ofili, aplicâm operatiile de conservare definitivâ in urmil
toarea ordine : - câlcarea (fi�r de voiaj) frunzelor, individual, cuprinse
lntre douâ coli de hirtie ; - vopsirea frunzelor cu un strat fin de vop
sea (culori de anilinâ) folosind suflaiul, sau pistolul de vopsit ; - tra
tarea prin osmozâ �i ,cobra" a trunch iului ; - confectionarea posta
mentului din ciment,

Preconservarea plante lor pentru culturi cle insecte fitofage
Laboratoarele muzeale specializate in cercetàrile privind bioecolo
gia unor insecte întîmpinâ adesea mari greutâti în asigurarea hranei
proaspete necesare i nsectelor în studiu. Aceasta, mai ales, în cazul in

sectelor a câror planta gazdâ nu poate fi crescutâ in dispozitive speciale
(cutii, ghivece, solar, etc.). In acest sens, pentru cercetârile amintite
se folosesc diferite parti din planta gazdâ. Acestor elemente desprinse
de planta mamâ li se va întîrzia ofilirea, totodatâ preîntîmpinq redu
cerea valorii nutritive, prin cre�tere;:t l or în solutti nutritive (pe prin
cipiul hidroponiei).
0 solutie nutritivâ

œ asigurâ hune rezultate are în compozitie :
(2 cm3) ; FeC1 (0, 1 cm:1) ; KH2P04 (2 cm3) ; Ca(N03)2(8 cm3) �
3
H20 ( 1 86 cm3). Se va avea in vedere testarea solutiei nutritiv·e pe plante

MgSO,

probâ, modificînd cantitatile diferitïlor componenti in functie de cerin
tele plantei. Se obtin rezultate pozitive în cre!iterea unor specii aparti
nind genului Salix, Alnus, Populus, Fraxinus, Rosa, Betula Sambucus
!ii altele, pâstrindu-se proaspete pînâ la

1 -3

sâptàmini.

Preconservarea materialului ornitologic

�

Subliniem necesitatea apllcàrii procedeului preconservârli
pàsârile

proaspàt ·recoltate

in

la ouiUe
teren pentru o facilitare a muncH

muzeografilor preparatori-taxidermi�ti. Aceastâ operatie se rezolvà prin

preconservarea ouiilor in solu� de clornrèi de
sodlu ; matérialeie necesare ; sare de buclitàrie (250 g/51/apl), vase sticlâ,
fOi plastic. Se depun ouàle in vase, turnindu-se fârà a pcoduœ agitatie
solutia de c lor ura de sodiu, pinli cînd depa!fe!i te cu 5 cm n i velul oulilor.

urmâtoarele metode :

Vasul se va acoperi cu o foaie de plastic. Termen de pàstrare 1-2 luni ;

preconsertiaret� oualor in solutie de acid salicilic : materiale necesare ;
solutie de acid s.a licilic (1 5-20 g/1 Vapâ), vase sticlâ. Se introduc ouâle
tn vasul cu solutla ·preconservantâ �--'"-3 ore, apoi se usuca !il depoziteazâ
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in cutii de carton. Termen de pâstrare 2-3 luni ; preconservarea ouèilor
in solutie de silicat de sodiu : materiale necesare : solutie de silicat de
sodiu (500 g silicat Na/10 1/apâ), vas sticlâ. Se procedeazâ ca �i in me
toda precedentâ. Timp de pâstrare 3-4 luni.
Se va avea in vedere înaintea fiecârei operatii de preconservare
testarea solutiilor pe ouâ de probâ, cît �i inregistrarea pe caiete, sau
pe ilustratie foto a culorii naturale proaspete. Privitor la recoltare,
determinarea prospetimii �i conservarea lor definitivâ, subliniem a se
respecta etica �i principiile acestei munci prezentate in diverse lucrâri
(P a p a d o p o 1 A., 1970 ; T â 1 p e a n u M., 1 969 ; N a d r a E., 1973).
In munca de teren pentru colectarea pâsârilor (juvenili, adulti)
destinate colectiilor muzeale, datoritâ unor conditii specifiee (distante
mari, anotimp câlduros, conditii de transport) numeroase piese devin
neprelucrabile in urma actiunii proceselor de descompunere. In aceste
condilii operatia de preconservare devine deosebit de insemnatâ (mai
ales la pâsârile de baltâ la care continutul intestinal �i tesutul adipos
subcutanat accelereazâ procesele de descompunere. Preconservarea prin
eviscerare in teren : materiale necesare ; bisturiu, pensetâ, vatâ, sare
bucâtârie, fâinâ amidon, hirtie poroasâ. Se examineazâ piesa închizin
du-se cu tampoane de vatâ orificiile naturale �i artificiale (produse la
recoltare). Cu bisturiul se executa o incizie in regiunea abdominalâ
(3-6 cm), imprâ�tiindu-se permanent fâinâ amidon, sau rumegu� fin
in deschiderea orificiului creat. Cu un cirlig confectionat anterior, sau
pe loc (Fig. 1) introdus in cavitatea abdominalâ, prin râsucire, se extrag
organele interne, evitindu-se mw-dârirea penelor (Fig. 2). Apoi se as
tupâ orificiul cu vatâ, dar nu inainte de a introduce in i nterior sare
bucâtârie. Acela�i lucru se recomandâ �i in orificiul bucal, canalul au
ditiv extern �i sub pleoape. In final piesa se depune într-un cornet de
hirtie poroasâ, protejînd penele rectrice, executindu-se �i orificii de
ventilatie. In laborator se pot pâstra la temperatura mediului : vara
3-5 zile ; iarna 5-8 zile.
Preconservarea prin injectare de solutie de clonœèi de sodiu : mate
riale necesare ; solutie de NaCl (500 g NaCL'1 l/apâ) obtinutâ prin fier
bere, siringâ cu ac mare, vatâ, hirtie poroasâ. Dupa operatiile de închi
dere a orificiilor naturale �i artificiale se injecteazâ in esofag �i abdo
men solutia preconservantâ (cantitatea se apreciazâ dupâ talla piesei).
Apoi se procedeazâ la operatiile de transport �i depozitare ca in metoda
precedentâ. Termen de pâstrare : 3-4 zile vara ; iarna 5-7 zile.
Preconservarea in alcool : materiale necesare : alcool etilic, siringâ
cu ac mare, vatâ, vase sticlâ, phoën. Se inchid orificüle naturale �i
artificiale �i se injecteazâ alcool in esofag �i abdomen. Piesa se intro
duce într-un vas cu alcool care se va inchide etan�. Conservarea finali
constâ in spâlarea pieselor într-un dW? de apâ 20-30 minute, uscarea
penajului �i operatiile de conservare pentru colectie. Termen de pâs
trare : 5-1 2 luni (s-au pâstrat corespunzâtor la noi piese pinâ la 2 ani).
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CONCLUZII

Prezentarea acestor metode de preconservare �i conservare a ma
terialului biologie a pm-nit în idea de a contribui cu experienta noastra
la îmbunâtâtirea unor tehnici de lucru a muzeografilor preparatori �i
conservatmi din unitâtile de profil, cît l?i pentru facilitarea muncii
cadrelor didactice din învâtâmîntul general, în desfâ�urarea lucrarilor
practice, sau amenajarea !?i restaurarea cabinetelor de specialitate.
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AU SUJET DE CONSERVATION DES PII:CES DESTIN ÉES AUX COLLECTION
DES MUStES

RÉSUM É
Dans cette note on expose quelque méthodes apliquées par auteurs en con
servation des pièces desti nées aux collections des musées. On insiste sur la
Pl'éconservation des materiaux perissables (des oeuf. des animaux récemment
récoltés). la conservation des plantes pour la restauration des blogrupes, diorames
et pour la culture des insectes.
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ACTIVITATEA MUZEULUI

JUDETEAN IN

1979

In anul 1 979 activitatea Muzeului j ud etea n Vranœa a urmarit con
tinuarea unor cercetari incepute în anii anteriori in domen i ul arheolo
giei , istoriei moderne �i contemporane sau etnografiei, abordi nd in ace
la�i t l mp terne noi de mare interes !?tiintific sau de mare actualitate.
Cercetârile au avut drept scop elucidarea unor probleme de istorie
l ocalâ in sh·insâ concordantâ cu i storia nationa:la, elaborarea unor stu dii
monografice care sa completeze �i sa intregeascâ pro cesu l cunoa�terii

.storiei noastre.
In secto ru l de istorie veche !?i arheologie au continuat preocupirile
legate de cunoill1 terea aspec telor de bazà ale culturii materiale apar
tt n in d neoliticului superior, culturii tm;m zului , noua, geto-daclcâ !?i sec .

IX-XI. In acest scop s-au efectuat sâpâturi arheologiœ in localitâtile :
Coroteni (com un a Slobozia Bradu l ui ) pentru epoca bronzului �i Noua
dar unde s-au d es coped t lji piese apartl n in d sec. IV-VII, Ureche!?ti
Palanca, punctul ,Titir" pentru epoca neoliticâ, cultura Cucu teni , la
Bude!1ti (comuna Cote!?ti) pentru mileniul I .

De asemenea, in colaborare c u Institutul de Istorie !? f arheologi e
.,A. D. Xe n opol " I�i. s-au continuat cercetâtile in c ea mat mare statiune
Monteoru, la Cinde11ti, co mu n a Dumbrâveni ,
unde, prin descoperirea
unui mare numar de monninte (cca. 700), caracte rlsti ce cult\lrii mai
sus men tï onat e , au fo!lt descoperite al'pecte remarcabile ale ritul u i fu
nerar din secolul al XVII-lea i.e.n.
ln scopul elaborarii repertori ului arheoloeic al judetului Vraneea,
l ucrare pr in sâ in planul Academiei R.S.R.. s-au întreprins pe ri ghe ze
!ii cercetâri de suprafatâ in localitâtile : Vizantea�Live�i. Tife�ti. Panciu.
Cimpurl, Valea Putnei, Tâtâranu, Cote!?ti etc.
Rezultatele cercetâriJor arheologiœ au constitui t bliza de inform are
în elaborarea unor lucrâri, ne-au permis completarea expoz.i�iei de bazâ
cu noi valori arheologice, ne-au facilitat organiza.rea u n or .expozitii iti
nerante apreciate de vizitatori.
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Pentru sectiile de istorie med i e, moderna �i contemporanà, activi
ta tea �ti intificà s-a axat pe terne legate de dezvoltarea economicà �i
politicà a judetului, elucidarea unor aspecte privind ob�tea sàteascà in
Vrancea, pe aparitia �i dezvoltarea mi�càrii muncitore�ti, cunoa�terea
artei �i a personalitàtilor culturale vrincene, rolul lor in dezvoltarea cul
turii nationale.
Anul 1979 a fost pentru muzeul vrîncean an de intrare in circuitul
valorilor culturale prin tipàrituri, sesiuni �tiintifice, simpozioane, parti
cipare la expozitii nationale. Astfel, au apârut doua volume de studii �i
comunicàri, o lucrare gen repertoriu i ntitulatà Monumente ale l uptei
pentru independentâ in judetul Vrancea, albumul Rezervatiei etnogrn
fice Cringul Petre�ti, pliantul sectiei de istorie, 19 1magini cârti po�tale
i l ustrate.
Muzeul j udetean Vrancea a participat la organizarea expozitii lor
interjudetene ,Geto-dacii din bazinul Siretului" �i ,Geto-dacii din Cîm 
pia Munteanâ", a organizat 2 expozitii de arta popularâ l a Galati !ji
Ialomita �i 16 expozitii pe terne diverse pe plan judetean .
Seniunile �tiintifice organizate d e muzeul nostru s e bucurà an de
an de participâri prestigioase. In acela�i timp cresc ca numâr �i valoare
purticipârile special i�tilor no!j'tri la sesiunile �tiintifice ale altor muzee.
Cu pri lejul comemorârii a 1 20 de ani de la Unirea Principatelor s-a
orgunizat la Foqani Sesiunea solemnâ a Academiei de �tiinte Social
Politice !;'i a Academiei R.S.R. La aceastâ prestigiorisâ manifesta re, Car
cadia Georgeta a sustinut comunicarea : Rolul ora!;'ului Foc�ani in lupta
pentru Unirea Principatelor.
I n cadrul difedtelor manifestari �tiintifice ale institutiei noastre sau
a altor institutii de profil din tara, s-au prezentat urmâtoarele comuni
càri elaborate de cercetâtorii nolltri :
- Victor Bobi : Forme !;'i elemente decorative ale ceramicii · epocii
bronzului în zona Carpatilor de curburâ - judetul Vr�ncea.
Hutanu Dumitru : Aspecte ale revolutiei populare din judetul
Vrancea. 1 944-1 948.
Carcadia Georgeta : Arhitectura urbanâ a secolului al XIX-lea
in lumina actiunii de evidentâ a patrimoniului cultural-national .
-- Pavel Letia : Pictura pe lemn în sec. al XVI-XVIII de la Vizan
tea-Vrancea.
Cabalortâ , Venera : Consideratii generale privind cunoallterea !Ji
completarea patrimoniului Sectiei de istorie contemporanâ a ju
detului Vranœa.
Paraginâ Anton : Date istorice !li arheologice privind viticultnra
in judetul Vrancea.
Constantinescu Gh. : Traditie !;'i inovatie in sistematizarea a�e 
zârilor rurale vrincene.
- Pavel Jean : Inovatii contemporane la instalatiile hidraulice tra
ditionale.
Arbore Virginia : Unitate !li diversitate in portul popular din
Birse�ti, Dumitre�ti !li Corbita judetul Vrancea.
·
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Mazilu Mihail : Nistore�ti, centru de industrie tarâneasca.
Ivancia Lili�or : Probleme legate de reorganizarea depozitului de
port popular.
Renea Afrodita : Studii etnobotanice în comuna Cîrligele, satul
Dalhâuti, judetul Vrancea.
Condrea Ana : Studii etnodeotanice în comuna Cîrligele, satul
Dal hàuti, jud. Vrancea.
Ivancia Nicolae �i Condrea Ana : Probleme privitoare la pâs
trarea �i conservarea materialului botanic din colectiile mu
zeale.
0 preocupare constanta a institutiei noastre se axeaza pe cercetâri
de teren �i documentare privind etnografia �i arta populare din Vrancea.
Cercetarile întreprinse au fost folosite în elaborarea unor studii de
profil , în organizarea expozitiei în aer liber de etnografie �i arhitecturà
populara vrînceana, expozitie care la ora actuala numara peste 70 de
obiective.
Speciali�tii muzeului colaboreaza la editarea Atlasului etnografic al
României (AER) prin completarea de chestionare pentru domeniile : a�e
zari - gospodarii, locuinta-interior, r:>biceiuri, ocupatii, port popular !?i
artà popularâ.
- Prin activitatea de teren, prin cercetâri �i achizitii în cursul
anului 1 9 79 patrimoniul muzeal a crescut cu 3000 obiecte constînd din
documente, arta populara, obiecte memoriale, valori arheologice.
Structurat pe trei sectu : istorie, etnografie !?Î �tiintele naturii, cu o
rezervatie de etnografie - sectie în aer liber, Muzeul j udetean Vrancea
a devenit o institutie culturala �tiintificâ importanta, al cârui prestigiu
a crescut an de an, devenind punct de referinta pe harta muzeografiei
române�ti �i un popas obi�nuit al speciali�tilor �i turi�tilor din tarâ �i
de peste hotare dornici sâ cerceteze sau numai sa admire unul din cele
mai interesante colturi din tara noastra.
Ca urmare a activitatii d esfâ�urate de muzeografi �i cu sprijinul
consiliilor populare respective, au fost organizate doua case memoriale
(Vlahuta �i Ion Roatâ la Dragosloveni �i respectiv la Cîmpuri) �i 15 co
lectii muzeale sâte�ti din care, cea de la Paltin este consideratâ a fi
printre cele mai reprezentative din tara sub aspectul valorii patrimoniu
lui �i al conceptiei muzeografice.
De asemenea, muzeul judetean coordoneazâ activitatea de speciali
tate a mausoleelor de la Mârâ�ti, Soveja, Mâra�e�ti �i Foc�ani.
In prezent muzeul detine 283 colectii etalon, grupate pe domeniile :
istorie veche �i arheologie, istorie medie, maderna �i contemporanâ, artà
nationalâ modernâ �i contemporanâ, artâ popularâ, etnografie, geologie,
botanicâ, zoologie, rezervatii.
O.J.P.C.N. înfiintat în cadrul Muzeului judetean Vrancea în 1975
conform Legii nr. 63/1974 �i Decretul 1 3/1975 a identificat peste 76.000
de piese grupate în 136.
Valorile noastre etalate în expozitii de bazi, Rezervatia etnogra
ficâ au atras un mare numâr de vizitatori
7 6.000 în cm·sul anului 1979.
·
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Activitatea eltpozitionalâ, indusâ atit în cudrul relatiilor cu pu
blicul dt �i în cea de cercetare �� conceptie muzeograficà, a cunoscut
in afara reorganizârii periodiœ a expozitiilor de bazll, o cre�tere nu
numai sub asped numeric ci �i calitativ, râspunzind unor. comanda
mente istorice, cultural-educative �i politlco-ideologice de perspectivâ
sau în functle de comemararea unor evenimente de ràsunet national �i
international.
Ca un corolar fi resc al activitâtii muzeografice conferintele bilunare,
simpoziaonele, serile mu7.eale �i larga particlpare a speciali�tilor mu
zeului in brigâzile �tiintifiee, în sustinerea lectiilor la universitatea cul
tural �tlintlfit'â, vin sà intregeascà imaginen relatiei muzeu-public.
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