VITICULTURA - ARGUMENT AL CONTINUITAŢII
POPORULUI ROMAN
ION

PUŞCA

Viticultura a consti tuit de-a lungul tim pului o ocupaţie de bază
a unor populaţii existente pe g lobul pămîntesc.
Ţinindu-s.e seama de mod ul specific de cultură a viţei de vie, opi
nez că între continuitatea activităţiii viticole ş i între st abi litatea şi con
tinuitatea de locuire a unei populaţii există ci strînsă interdependenţă
şi aceas.ta din următoarele consideraţii
- Lăsată în stare lib€ră, ncdi rijată de om, viţa de vie cultivată
p roduce, ca şi cea sălbatecă , struguri mulţi de dimensiuni mici, cu bo
biţe mărunte, must puţin şi acru, iar prin creşteri anuale rold ul se în
depărtează sistematic de sol . De aceea, pentru a preveni un asemenea
fenomen, procesele de creştere şi cele de rodire se reglează şi se con 
duc pe calea unui complex de măsuri agrotehnice, pe care numai o
popul aţie stabilă îl poate asigura. Acest lucru e demons tra t de faptul
că la popoarele antice întîlnim o tehn ologie complex ă de cultivare a
viţei de vie şi cu o ierarhizare a importanţei lucrărilor spe c ifice . Teofrast
şi Columella spun că "n ici una din lucrările aplicate viilor nu depăşeşte
în importanţă tăierea" .
- U n alt factor î n sprijinul acestei opinii î l constituie şi faptul
că o activitate viti vinicolă presupune în toate timpurile existenţa chiar
rudimentară a unor "teascuri", a u nor "recipiente" şi a unor construcţii"
- deci elemente de stabilitate. Acestea au făcut ca activitatea viticolă
să iniţieze şi să dezvolte şi o act ivitate meşteşugărească specifică , de care
a fost tot timpul strîns legată.
- Cunoştinţele legendare de cultura vi ţei de vie şi de prepararea
vinurilor acumulate, transmise şi îmbogăţite din generaţie în generaţie, au
contribuit la creşterea continuă a calităţii produselor obţinute, dînd faimă
locurilor respective pe care, de asemenea, nu mai o contin uita te de locu
ire o pu tea realiza.
- De menţionat şi faptul că pe lî ngă stabilitatea populaţiei respective
a fost necesar şi o densitate mai mare a ei, complexitatea a ctivităţ ii
viticole avînd nevoie si de multă fortă
de muncă.
·
In concluzie, putem afinna că popoarele antice cultivatoare de viţă
de vie au fost stabile, dense şi au avut un grad de civi lizaţe ridicat,
fiind în măsură să aplice complexe tehndlogii ale activităţii · viti-vini-
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cale. Din aceste considerente se desprinde clar ideea că popoarele bar
bare migratoare, în drumul lor, nu puteau avea ca ocupaţie de badt
viticultura.
Istoria culturii viţei de vie pe teritoriul României este într-o strin�ă
interdependent cu istoria poporului român, care din cele mai vechi tim
puri, începînd cu strămoşii săi geto-- daci, s-a ocupat permanent de u
ceastă cultură, viticultura constituind unul din argumentele contin u
ităţii de locuire a poporului român în spaţiul carpato-danubiano-pontic.
Vechimea acestei îndeletniciri pe teritoriul României se pi e rd e i :1
negura vremurilor, viţG sălbatică (vitis vinifera silvestris) fiind e x i s 
tentă şi astăzi pe a c este meleaguri. Cercetările academicianului Em ; l
Pop, mare botanist român, a u dus la descoperirea pe teritoriul Romi':
miei a peste 300 de localităţi unde viţa de vie se găseşte sub formă st"l l
batică, fapt pentru care se poate afirma că pe aceste teritorii viţa d e
vie din cultură (Vitis vinifera sativa) s-a găsit, d e la început, l a e a ac<� <oii.
Această constatare confirmă ideea savantului german A. G riesbach,
exprimă încă din secolul trecut în lucrarea sa "Die Vegetation der Erde
nach ihere klimatischen Ordudg", conform căreia, ,lpatria viţei de vie
trebuie căutată în ţinuturile păduroase ale Pontului şi ale Traciei, pînă
dincoace de Dunăre, ţinuturi bogate în liane".
De aceea, nu greşim cînd spunem că teritoriul în care s-a dezvcl
tat mai întîi viticultura în aceas-tă parte a Europei este Tracia, de ur: c!e
apoi s-a răspîndit în Grecia şi în Europa Centrală.
"Patria cea veche a Geto1-Dacilor, Tracia - scrie istoricul român
A.D. Xenopol
era o regiune viticolă, cauză pentru care era consi
derată ca locul de naştere a zeului vinului, Dionysos".
O afirmaţie similară a fost făcută la începutul acestui secol de c<:'i tre
istoricul francez Raymond Billird, care scrie "dintre toate piirţile Eu
ropei, Tracia a fost, poate, cea mai veche şi cea mai respectati"t pentr�1
vinurile sale şi aceea care şi-a păstrat mai mult timp prestigiul".
Interesante sînt şi precizările profesorului român I.C. Teodorescu
,,Viţa de vie s-a aflat la ea acasă în regiunile carpatice nu numai în forma
ei sălbatică, obişnuită, si chiar într-una evaluată din care se trage viţa
nobilă europeană de astăzi.. . Geto-Dacii au dezvoltat în mod deosebit
această cultură pe ambele versante ale Carpaţilor. . . Cultura viţei de vie
este deci de origine pur locală în regiunea Carpaţilor. Ea s-a dezvoltat
graţie existenţei în stare naturală a viţelor în zona din apropierea Du
nării şi a Mării Negre".
-

Numeroasele descoperiri arheologice, între care şi cele de la Cetă
ţenii din Vale, Fitioneşti, Frumuşica, Histria, Mangalia, Piscul, Crăsani
Popeşti, Sîncrăieni, Teiu, Urecheşti, Zimnicea etc., atestă cultivarea
viţei de vie pe teritoriul României din vremurile străvechi, urmele
tivităţii vinicole apărînd chiar din neolitic.
www.cimec.ro
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Homer, cu aproape două secole înainte d e era noas tră, referindu-se
la răspîndirea viticulturii pe meleagurile Tracilor, arată că Ulise, la
întofarcerea spre Itaca, în urma războiului traian, ar fi poposit în Traci a ,
l a tribul trac al Ciconilor, d e unde a lu<:� t multe chiupuri (vase d e ce
ramică de dimensiuni mari "cu v:i n" dulce şi roşu, cu care apoi l-a îm
bătat pe ciclopul Polyphemos.
Herodot (484-425 î . P.n.) a descris multe

obiceiuri ale locuitorilor

din ţinuturile Mării Negre, printre care folosirea vinului în anumite ri
tualuri, iar excepţionalele vase de tip rhyton, din argint aurit sau sculp
tate în os, demonstrează ex istenţa unui

ceremonia!

fastuos

�i

a

unui

ritual in legătură cu vinuL
Aşa de pildă, rhytanul de Lt Poiana Mare, judeţul Mehedinţi repre
zintă zeiţe sau preotese ce ţin în mîinile lor un rhyton şi o fială (vas

de libaţie).

" T r aci i beau vin neamestecat tle l oc (cu apii - n.n.) . . . şi îl împrăş
tie pc hainele lor, socotind că este o deprindere frumoasă şi aducătoare ,
de fericire" - scria Platon ( 4 2 7 - 3 47 L e.n.) 1ntr-unul din Dialogurile
sale, descriind un ritual sau un c.eremonial .

Descoperirile arheologice, precum �i menţionările documentare do
vedesc prezenţa din cele mai îndepărtate timpuri a un-ei intense pre

ocupări viti-vinicole pe aceste meleaguri , pe care se găsea, implicit, o
populaţie stabilă şi cu continuitate de locuire în măsură să
aibă ase
menea îndeletniciri.
Istoricul roman· de origine greacă. Diodor din SicHia, referindu-se
la ospăţul dat de Dromichete, conducătorul unei uniuni de triburi geto
dacice, în cinstea prizonierului său, generalul macedonean Lisimah (anul
202 î . e.n) arată că Macedonienilor li s-a turnat vin în cupe de argint
şi aur. Asemenea cupe au fost decoperite in tezaurele de la Sîncrăieni
din judeţul Harghita, Muncelul de Sus din judeţul Iaşi ş i în numeroase
alte locuri, iar una din scenele finale ale columnei împăratulu i Traian el in
Roma înfăţişează care încărcate cu tot felul de podoabe, între care cupe

şi vase de argint şi aur, despre a căror capturare menţionează şi Criton,
medicul personal al împăratului in timpul campaniilor dacice.
Menţionăm şi faptul că dlarH autohtoni au confecţi onat amfore de
tip local asemănător, ca formă şi calitate, cu amorfele greceşti, cum
sînt cele descoperite la Zimnicea, Stoeneşti, Ploieşti şi Cîndeşti.
După cum menţionează Strabon

în

lucrarea "Geografia", în timpul

regelu i geto-dac Burebista (82-44 î.e.n.), viticultura in Dacia a căpătat
o

asemenea

dezvoltare încît s-a ordonat distrugerea plantaţiilor.

Mă

sura preconizată de Burebista, la indemnul sfetnicului său Deceneu , nu
s-a implinit, citeva decenii mai tîrziu cultura acestei plante cunoscînd
din n ou o largă răspîndire.
Exilat la Tomis de împăratul Octavianus Augustus, poetul Ovidiu
(43 î.e.n. - 17 e.n.) descria Tristele şi Ponticele sale, viaţa localnicilor

geti. amintind atît "toamna . . . minjită de mw:;tul strugurilOT", cît şi ier-
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nile geroase, încît "îngheaţă vinul" de-1 s coţi în bolovani păstrînd fi
gura oalei /Şi-n loc de a soarbe spuma, mănînci bucăţi de vin " .
Din a ce as tă perioadă au rămas î n li m ba română, c a o altă dovadă
a continuităţ i i , cuvinte de orgine dacă strug ure, butuc, curpen, ter
meni caracteristici activită ţi i viticole, iar o se a mă de obiecte identi ficate
pe cale a rh edl og i că se l eagă, de bună seamă, d e cultivarea viţei de vie
Intre ele, cuţitul curb at - cosorul � şi butoaiele de vin, despre care
i stori cul Vasile Pîrvan consemna în Geti ca. O protoistorie a Daciei " În
ceea ce priveşte cosoarele de vie şi de lucru, cu lama dreaptă şi numai
cu vîrful... recurbat şi subţire. . . le găsim, poate, într-o formă deosebită
(oricum mult stilizată) în reprezentările de la Columna Traiană . . . ". In
altă parte a aceleaşi lucrări, scrie "tot de lemn, aşa cum sînt butoaiele
rp r eze n t at e pe C o l u mna lui Traian, erau desigur !'?i vasele mai mari
intrebuinţate de Geţi pentru ţinutul lichidelor apă, ulei, vin" .
Î n timpul s tăpîn i rii ro ma ne a s u p r a provi n cie i Dacia, cultivarea v i 
ţ.ei de vie a continuat cu ace eaşi mare intensitate. Astfel . medalia Da
ci ei Felix - al cărei original se păstreaz<'i la British Mu seu m , emisă în
anul 1 1 2 de împăratul Traian, poortă ca emble mă o femeie aşezată pe
o st î n că , pe ai cărei genunchi doi copii pre zi ntă un spic de grî u şi un
strugure, simbolul pri nci palelor bogăţi i ale Daciei.
Acelea')i reprezentări (spicele de grîu �i ci orchin i i de s trug u ri ) apar
�i pe em i s iun e a monetară a împ�l.ratului rom a n Dacius (249 - 25 1 ) . Un
alt exemplu este şi con sem n area referitoare la decurionul co.loniei ro
mane din Napoca, Au rcl i a n u s Ma rci<mus, care aduce omagii lui Liber
Pater, o zeitate populară a viilor.
Roman i i au căutat să măreasoit
suprafeţele cult i v a te cu viţă de
vie pe teritoriul Daciei şi s.ă introducă noi soiu ri şi unelte ma i perfec
ţionate, ca vasele (cb.lcătoare) din trunchi de lemn pentru călcatul stru
gurilor şi teascuri le de mare capacitate cu bîrnă orizontală şi şurub
Dar exemplele cele mai convingătoare ale răspîndirii acestei îndeletniciri
ni le oferă documentele (inscripţiile, tăbliţele cerate) şi repr ezen tă ri le
artistice de pe stelele fu n erar e . Un oa recare din Sucidava (Celei) lasă
p este 1 ha de vie pentru îngri jirea mormîntului său, iar sarcofagul lui
Acliw; Iulianus este aşezat între ,.tufărişuri de vi ţă " . Pe un fragment
de basorelief de la Bucovnicio-Dolj este reprezentat Silvanus (o zeitate
a vegetaţiei) ţinînd în m î nă un �r dacic, iar pe stelele funerare de
la Sucidava şi Romula apar viţa de vie �i strugurii .
Mulţi termeni proveniţi din limba latină legaţi de cultutra viţei
de vie şi de prepararea vinului din acea s tă perioadă intră în vocabu
laml l im bii române Vie (vinea), vin (vinum), viţă (vitea), must (mus
turn), coardă (cho rd a) , cep (eippus) .
C ultivarea viţei de v i e pe pămîntul României a continuat s ă fie

practica tă

de

J=Opulatia daca-romană şi după retragerea armatei
romane, Îl1 vremea lui Aurelian (27 1-27 5).

către

şi administraţiei
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Vasile Rârvan menţionează că şi în epoca migraţiilor (sec. III-XIII)
rol principal în activitatea localn i cil or de aici l-a avut viticultura : ,.In
tot acest timp, vitic ul tura a deven it principal a ocupaţie, constituind fun
d am en tul însuşi al existenţei Daco-Romanilor, in regiunile carpatice".
Continuitatea acestei îndeletniciri î n perioada migraţi.ilor este con
firmată de descoperirile arheCllogice. La Pădureni-Mărăşeşti a fost des
descoperit, alături de a lt e vestigii, un fragment cerami c aparţinîn d unei
baze d e vas d i n secolul al I II-lea e.n. ce avea ca orn ame nt doi struguri
stilizaţi. La Siml e ul Silvaniei , a fost găsi t un colier dublu de aur, ce d a
tatează
de la mijlo cul secolului al IV-lei e.n . , avîn d înşirate pe el o

seamă de pandantive, în tr e care un cosor şi o foarfecă, precum şi ci n c i
frunze de viţii st i liz ate , L tr la Jari� te<t s-a g ă si t un cosor din fier d i n
o;;e col ul al XI-lea.
Şi în al te părţi ale R o mânil'i, la Constanţa, Coşna-Floreni, Sirbi
Tifcşti, etc. s-au descoperit obic<.1: e &pecifice culturii viţei de vie ce se
încadreadt cronologic in s eco l ele I II-XIII, epoca mig ra ţiilo-r .
Croni carul
bizantin Priscus d i n P a n ion , cu ocazia trimiterii în s o
lie la c ă p e t e ni a Hunilor, Atti la , �i m ai tîrziu oan on i cul
R ogerius, re
ferin du -se la marc a i nvazie a Moogolilor, <l răhţu că popoarele migratoare
au î nt î ln it în acest spa ţi u carpato-danubian-pontic întinse plantaţii de
vii, pr e cu m şi o pop ulaţi e nu meroasă, c are se îndeletnicea cu viticultura.
Una din cele mai puternice do vezi de s p re nivelul ridicat al viticul
turii pe teritoriul actual al României este faptul că în perioada de cr is
talizare a relaţiilor feudale, numeroase documente al e timpului fac men
ţiuni d esp re viti cultori (vinitores) şi pivniceri (pivcenarii), aceştia fiind
consi deraţi ca o categorie superioară agricuturii , un fe] de sp eciali ş t i
în c ul t ura viţei de vie şi în me<itcşugul preparării vinulu i .
Des i g ur aceste categorii de speciali�ti nu ar fi existat da că nu ar
fi fost o continuitate atît de culivare a viţei de vie, cî şi de locuire a
populaţiei autohtone.
.,Cînd Ung uri i <lU cucerit acest pămînt - scria Herczegh Mihaly în
horia viticulturii ungare (Budapesta 1 896 ) (referindu-s e la Tran si lvan i a
n.a.), . . . s-au folosit de tot ce au aflat acolo. Era firesc să n u schimbe
metodele ag ri cole şi n i ci metoda viticulturii , iar Kazal Zsigmond, la
rîndul său, folosindu-se de i nfo·rm aţi i cronistice de la începutul pri
mului mH eni u , scria
,.Nu pu tem presupune că viticultura dej a dezvol
tată să fi încetat în epoca d.e m ig ra ţi e a popoarelor". El arată că în anul
1 05 1 , regele A n d re i al Ungariei i-a trimis împăratului Henric al III - l e a ,
în d ar ,, o foarte mare can t i tate de v i n " , ce nu putea proveni decît din
potgoriile autohto n e , deci ale româ nilor.
Un alt autor ungur, A. Vajkai, în lucrarea "La v i ticultu re et la vini
cation pysannes en Hongrie", publicată in Anuarul societăţii etnografice
franceze, "La vinge et la vin", nr. 1 , Paris, 1 950, arată, de asemenea ; "Cîn d
maghiarii s-au ins talat pe teritoriul a c tual , ei au găsit un pămînt care
deja avea un trecut vi ticol. " La fel botanistul german Ferdinand Pax,
in lu crarea "Grudzi.ige der Pfalanze �-verbreitung in den Karpaten " (Lep-
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zig, 1908), arată că "Maghiarii au găsit cultura viţei de vie în multe părţi"
(in Transilvania-n.a.).
Permanenta cultw·ii viţei de vie, atestată şi confirmată de nur:Je
roose izvoare istorice şi descoperiri arheologice, c o dovadă cit se poate
de convingătoare de faptul că în Transilvania triburile migratoare ma
ghiarii au găsit o populaţie românească densă şi stabilă.
Arta pregătirii vinurilor, transmisă şi îmbunătăţită din generaţie
în generaţie pe care numai o continuitate de locuire şi de preocupiiri
o putea realiza - a ajuns la un asemenea nivel, încît încă din primele
secole ale celui de al doilea mileniu vinurile românesti se considerau
printre cele mai apreciate din Europa.
Pieero Molimenti, în lucrarea sa "La vie privee a Venise dequis les
premiers temps jusqu'a la chute de la Republique" arată că pe la anul
1 1 73 vinurile obţinute ue teritoriul românesc se bucurau de un atit de
mare renume încît au fost exceptate la stabilirea preţurilor maximet1e.
Acelaşi autor mai arată că î n anul 1 293 s-au construit în aresnalul Ve:1e
ţiei 1 5 galere pentru transportul vinurilor din ţinutul carpatin.
Putem cita şi alte aprecieri făcute asupra calităţii vinurilor ro:-nâ
neşti şi a plantaţiilor viticole existente. Medicul italian Matteo Mauriano,
venit pentru a-l îngriji pe Ştefan cel Mare, scrie în "Raport din MoldoYa",
redactat şi adresat în 1 502 către d;ogele Veneţiei, că î n Moldova �e
obţin "vinuri de felul acelora din Friu!". Georg Reishersdorffer, comi
lier al împăratului Ferdinand I de H absburg, nota în lu crarea (Choro
graphia Moldovei), alcătuită pe la mijlocul secolului al XVI-lea, că aici
"nimic nu lipseşte din cele re ar putea fi de folos oamenilor", tara fi ind
bogată" în locuri de arătură, vii şi vite", iar în "Chorographia Transilva
niei", scrie, printre altele, că "locuitorii sînt foarte bogaţi in turme, ':ite
c� e tras şl în folosinţ::� pămîn [ uri lm·, ca să nu mai spun cit e de produc
tivă regiunea în vinul cel mai bun".·
Cronicarul maghiar Anton Verancsincs (1 504-1 573) ari"1 ta, în Ju
crarea Descrierea Transilvaniei, Moldovei si Ţării Române)ti, că în toate
provinciile româneşti există foart.e multe plantaţii de vie .,în tot l ocul
se ivesc dealuri acoperite de vii" , iar "vinurile, fie că le vrei tari s<1u
slabe, aspre sau dulci, albe sau roşii, sînt aşa de bune la gust şi de soi
aşa de ales, încît nu mai doreşti nici vinurile de Falern din Campanin �i
chiar comparîndu-le între ele îţi plac mai mult ace<>tea".
Tot în această perioodă, din zona viticolă de la Alba Iulia p]eca
către Statul papal vinul preferat de pontif. De reţinut că vinul procus
aici era cunoscut la Roma încă din antichitate din timpul adminisr ra
ţiei romane.
Cărturarul Sebastiam Miinster ( 1 489-1552), un reputat savant e
uropean al vremii, scria la rindul său "Lîngă tîrgul Media"? (din Tran
silvania) se fac vinurile în mare cantitate şi de aceea cimpia se nume�te
Ţara vinurilor" (vinifera regio).
Plantaţiile viticdle constituiau o mare şi nepreţuită bogăţie a ţ<1ri
lor române, ceea ce expliCă atenţia deosebită pe care Domnia, autori
tatea centrală, o acordă cultivării �i întreţinerii vinurHor, pedepsindu-i
·
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pe cei care le lăsau în parag ină şi răsplătindu-i pe cei ce îngrijeau de
bunul lor rod.
Vinul a făcut ob i ec tul unui larg comerţ între princi patele feu dal e
româneşti, Moldova, Transilvania şi Muntenia, in tot cursul evului me
diu , contribuind astfel la stringerea legăturilor
dintre ele şi la întă
rirea unităţii de neam. Carpaţii, care nu au constitui t nkiodată o ba
ieră între Români, erau străbătuţi de numeroase pasuri şi trecători din
care una, Tabla Bu ţi i , adică locul în care se făcen socoteala - tabula ouţiilor de vin, dovede.<;;te in chip evident acest lucru. "Românii au
fost pururea, fără nici-o întrerupere, o naţiune viti-vh u colă"' - scria
istoricul r omâ n B.P. Ha şdeu, cu p€Ste un secol în urmă , şi avea drep
tate.

LA VITICULTURE - ARGUMENT DE LA
DU PEUPLE ROUMAIN

CONTINUIT.F:

R e s u m e
Dans cet euvrage, l'autcur nous prescntc brievement l'occupation de Ia vi
t i culure - branche de base de ! 'economie sur le territoire de la Rouman i e des temps les plus recules j usqu'ă l'epoque feodale.
De point de vue documentaire et de point de vue archeologique, l'autcur ar
gumente une continuite de ! .habitat en partant de la viticulture ; On fait en ce
sens, une comparaison entre les peuples de l'antiquite qui cultivaint la vigne
cn appliquant des technologies complexes et les peuples des migrateurs qui n e
pratiquaient pas l a vi ticulture. D e cette remarque o n tire l a conclusion qu'en
Roumanie, en parlant de l'h istoire de la cul ture de la vigne, c'est parler de l'his
toirc des Roumains et de Ieur continuite dans ancienn e Dacie.
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Fig.

1

Vfl lC U UURA

Descoperiri arheologice care atestă prelucrarea viţei de vie pe teritoriul
Daci ei.
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ilON PUŞCA

cultura
Vrancea, Cupa cu decor policrom
1, Mănăstioara
Cucuteni ; 2, Frumuşica, jud. Neamţ, Cupa ca deoor policrom, neoli
ticul tirziu, cultura Cucuteni (mileaiul fii l.e.n.)

Fig. 2

-
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Fig. 3
1, Poiana Mare, jud. Mehedinţi - Rhyton geto-dacic din argint
aurit (sec. IV-III !:.e.n.) ; 2, Sincrăieni jud. Harghita Cupă dacică din
argint, din tezaur (sec. I l.e.J:l.) ; 3, Medalia Dacia Felix (112 e.n.) emisă
de impăratul Traian după cucerirea Daciei (Desen după originalul aflat
la British Museum)
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Fig. 4

1, Tipuri de cosoare geta.Dacice (sec. II-I f.e.n. ; 2, Ja.
riştea-Vrancea, Cosor (Sec. IX-XI e.n.)
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Fig. 5 1 , Pădureni - Vrancea, Fragment ceramic avind ca or
nament struguri stilizaţi (sec. II-IV e.n.) ; 2, Şimleul Silvaniei
jud. Sălaj, Marele colier cu pandantive - Simbol (sec. IV e.n.)
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