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CINSTIREA PERSONALITAŢII
TOVARAŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU
ŞI A TOVARAŞEI ELENA CEAUŞESCU
DE CATRE OAMENII MUNCII DIN JUDEŢUL VASLUI,
ILUSTRATA IN EXPOZIŢIILE OMAGIALE
DE LA MUZEUL DE ISTORIE AL
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
NICOLAE PETRESCU

In aceste zile de efervescenţă revoluţionară cind intreg poporul
aclamă cu entuziasm frenetic realegerea secretarului ,general al partidului
văzînd in acest act cu profundă semnificaţie istorică garanţia s igură a
lnfăptuirii hotăririlor Congresului al XII-lea, a obţinerii unor noi şi
strălucite izbinzi i n construirea societăţii socialiste multilateral dezvolta
te, ampla manifestare organizată prin sesiunea Muzeului judeţean, con
stituie cadrul cel mai potrivit spre a evidenţia omagiul adus tovarăşului
Nicolae Ceauşescu şi tovară şei Elena Ceauşescu de oamenii muncii din

judeţul Vaslui care împreună cu intreaga suflare a ţării şi-au m anifestat
dragostea fierbinte, profunda recunoştinţă pentru sprijinul acordat spre
a propăşi pe noi trepte de civilizaţie şi progres.
Contribuţia hotărîtoare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu l a con
tinua inflorire a patriei in fiecare zonă a sa şi la ridicarea nivelului de
bunăstare al tuturor oamenilor muncii a fost apreciată in modul cel mai
elogios în mesajul adresat din partea C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat
şi guvernului R. S. România cu ocazia aniversării a 60 de ani de viaţă şi
peste 45 de ani de activitate revoluţionară :
"Ca urmare a succeselor obţinute în dezvoltarea economiei în fie
care localitate a ţării, în fiecare cămin s-au făcut şi se fac simţite nemijlo
cit numeroasele măsuri iniţiate de partid, de dumneavoastră personal
pentru creşterea continuă a nivelului de trai material şi spiritual al oa
menilor muncii de la oraşe şi sate, sporirea veniturilor populaţiei, dez
voltarea construcţiei de locuinţe, ridicarea generală a gradului de bună
stare şi civilizaţie al poporului. Intreaga naţiune vă poartă o fierbinte
recunoştinţă pentru grija deosebită pe care o manifestati faţă de îmbu
nătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi ele viaţă ale cetăţenilor pa
triei, pentru bunăstarea şi fericirea celor ce muncesc" 1•
Politica de dezvoltare armonioasă şi echilibrată a tuturor zone
lor ţării, promovată cu consecvenţă de partidul nostru, îndeosebi după
Congresul al IX-lea, politică al cărui iniţiator şi promotor neobosit este
tovarăşul Nicolae Ceauşescu a rodit din plin şi în judeţul Vaslui care
beneficiind de un volum mare de investiţii a cunoscut ritmuri înalte de
dezvoltare.
încă din anul 1 966 această zonă a ţării a intrat în atenţia directă
a tovarăşului Nicolae Ceauşescu care cu ocazia vizitei de lucru efectuată
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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la 20 mat m Birlad s-a interesat de folosirea investitiilor planificate
pentru creşterea eficienţei economice şi a calităţii produselor la Fabrica
de rulmenţi din localitate, a apreciat realizările obţinute de harnicul co
l�ctiv de muncă, frumoasele perspective ale intreprinderii 2• In aceea�i
zi oamenii muncii din oraşUl Vaslui la întîlnirea cu tovarăşul Nicolae
Ceauşescu şi-au exprimat profunda recunoştinţă pentru perspectivele
ce se deschid oraşului prin construcţia în plină desfăşurare a două mari
obiective industriale : fabrica de confecţii şi fabrica de mobilă. Salutînd
locuitorii străvechei aşezări, conducătorul partidulu a subliniat impor
tanţa momentului istoriei noi pe care o trăiesc şi o făuresc spre a da prin
faptele lor de muncă un chip nou Moldovei strămoşeşti 3•
Aceeaşi însufleţire a caracterizat şi mitingul ţinut la Cooperativa
Agricolă de Producţie Tanacu unde miile de ţărani cooperatori veniţi
şi din localităţile vecine au ascultat aprecierile făcute de cel mai iubit
fiu al ţării muncii lor harnice 4•
O dată cu constituirea sa in anul 1 968, ca urmare a grijii perma
nente a conducerii partidului şi statului, personal a tovarăşului Nicolae
Ceauşescu, judeţul Vaslui a cunoscut o adevărată renaştere economico"
sodală s.
Prin vizitele de lucru efectuate de secretarul general al partidului
în judeţ şi întîlnirile la C.C. al P.C.R. cu cadre din conducerea judeţului
tovarăşul Nicolae Ceauşescu a analizat de fiecare dată situaţia din aceas
tă zonă a patriei, a dat indicaţii preţioase pentru dezvoltarea ei multi
laterală.
.
Oamenii muncii din judeţul Vaslui greu încercaţi de inundaţiile
din mai, 1 970 prin cele 18 000 hectare şi peste 600 de case afectate au
avut la 22 mai in mijlocul lor pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu prezent ca
întotdeauna in momentele hotărîtoare în fiecare colţ de ţară, la bine şi
la rău, analizind situaţia c;.� luciditate, dind soluţii practice pentru înlă
turarea dificultăţilor şi asigurarea mersului neabătut înainte. Intimpinat
cu aceeaşi căldură de toţi cetăţenii pe unde trecut, prin calde manifes
tări de simpatie, expresie puternică a unităţii de nezdruncinat a întregu
lui nostru popor în jurul partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a în
tîlnit hotărîrea unanimă de a se asigura reluarea în cel mai scurt timp
a activităţii economice şi sociale normale 6• După ce a vizitat la Bîrlad
întreprinderea "Rulmentul" iar la Vaslui Fabrica de confecţii, tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, în cadrul consfătuirii de lucru cu adivul de partid
şi de stat, apredind că judeţul are nesecate rezerve de energie ce se
cer valorificate pe deplin a lansat un apel mobilizator pentru lichidarea
urmelor pricinuite de calamităţile naturale, pentru îndeplinirea sarcinilor
care stăteau in faţa judeţului 7•
Grija secretarului general al partidului pentru înlăturarea pagu
belor provocate de inundaţii, pentru continua dezvoltare economică a
judeţului Vaslui s-a concretizat şi prin volumul sporit de investiţii din
fondurile statului. Astfel, dacă in cincinalul 1966-1970, fondul de in
vestiţii a fost de 2,6 miliarde lei, in cincinalul 1 9 7 1-,-- 1 975, j udeţul a rea
lizat un volum de investiţii de peste 6,5 miliarde lei 8•
La intilnirea tovarăşului Nicola� Ceauşescu cu membrii biroului
judeţean de partid pe 17 ianuarie 1973 primul secretar a raportat înfăp
tuil·ea recomandărilor primite, a adresat secretarului general al partiduhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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lui în numele locuitorilor de pe plaiurile vasluiene mulţumirlle din ini
mă pentru sprijinul pe care 1-au primit în dezvoltarea economică, edi
litar-gospodărească şi culturală 9•
Aceleaşi sentimente de recunoştinţă nemărginită, aleasă stimă şi
respect le-au reafirmat oamenii muncii din judeţul Vaslui prin mesaje' l e
adresate la a 55-a aniversare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu "lnnobilaţi
în cugete de preţuirea plină de cinste şi respect pe care o manifestă faţă de
dv. oamenii din aceste locuri vă sînt din toată fiinţa lor recunoscători
se spunea în mesajul adresat de Comitetul judeţean al P.C.R. Vaslui şi vă adresează mulţumiri fierbinţi pentru politica consecventă ce o
promovaţi de ridicare la o viaţă nouă a tuturor judeţelor ţării, politică
de care judeţul Vaslui beneficiază din plin" 10• Angajamentul ferm expus
în acest mesaj - cît şi în celelalte - de a depune eforturi maxime în
îndeplinirea sarcinilor ce revin judeţului, în vederea sporirii contribu
ţiei sale la înfăptuirea politicii partidului de făurire a societăţii socialiste
mul tilateral dezvoltate a fost concretizat prin muncă susţinută, prin
succese remarcabile.
In noua vizită de lucru a tovarăşului Nicolae Ceauşescu în j ude
ţul Vaslui pe 1 8 iulie 1 975 intr-un moment important pentru dezvolta
rea economiei noastre socialiste la interferenţa a două cincinale prilej
de bilanţ al rezultatelor obţinute şi de prefigurare a izbînzilor viitoare
secretarul general al partidului la Adunarea populară din Vaslui aprecia
cu satisfacţie : "M-a bucurat faptul că oamenii muncii din industrie, ţă
rănimea, toţi cetăţeni judeţului Vaslui depun eforturi susţinute pentru a
realiza cincinalul cu ·trei luni înainte de termen" 11• Făcînd o scurtă re
trospectivă a realizărilor din j udeţ, a saltului impetuos înfăptuit în dez
voltarea economică, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a arătat că : "în zece
ani s-a realizat o creştere a producţiei de aproape patru ori, ceea ce,
fără îndoială, constituie un ritm ridicat, demonstrînd încă odată preocu
parea partidului de a asigura dezvoltarea tuturor judeţelor ţării, politica
de ridicare a bunăstării întregului nostru popor" 12• Reliefînd locul jude
ţului în viitorul plan cincinal potrivit prevederilor elaborate de Congre
sul al XI-lea al partidului, secretarul general al partidului arăta : "Ju
deţul Vaslui, ca toate judeţele ţărit urmează să cunoască o creştere pu
ternicii în cadrul programului de dezvoltare intensă a întregii economii
naţionale . Conform prevederilor din Directive cuprinse şi în proiectul
de plan, producţia industrială în Vaslui va ajunge în 1980 la circa 1 3
miliarde lei. Consider că stă în puterea locuitorilor judeţului, în frunte
cu comuniştii, cu comitetul judeţean,
să lucreze în aşa fel încît să ob
ţină chiar o producţie mai mare de 13 miliarde lei. Aceasta va ridica
judeţul pe o treaptă de dezvoltare superioară, depăşind multe judeţe
care vor atinge abia o producţie de 10 miliarde d·e lei" 13•
Vizita tovarăşului Nicolae Ceauşescu în oraşul Vaslui cu cîteva
luni inainte de sărbătorirea celor şase veacuri de existenţă a tîrgului
rămas în istorie prin bravura oştenilor lui Ştefan cel Mare in apărarea
gliei străbune dar revitali,zat prin valenţele noi conferite de industriali
zare a constituit un minunat prilej pentru locuitorii săi de a afla hotă
rîrea luată de conducerea Partidului privind decorarea oraşului Vaslui cu
ordinul "Steaua Republicii Socialiste România" clasa I. Inalta distincţie
după cum a arătat tovarăşul Nicolae Ceauşescu evidenţia : "atit existenhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ţa de 600 de ani a Vasluiului, cinstirea bătăliei purtate cu 500 de ani in
urmă de Ştefan cel Mare, cit şi aprecierea activităţii comuniştilor, a
tuturor oamenilor muncii din Vaslui in anii construcţiei socialiste, în
acest cincinal, in înfăptuirea politicii Partidului nostru" 14•
Impreună cu Diploma de onoare decernată in 1972, ordinul con
ferit reprezenta încă o recunoaştere a rezultatelor bune obţinute de oa
15
menii muncii din judeţul Vaslui în cadrul intrecerii socialiste •
La rîndul lor, oamenii muncii din judeţul Vaslui cu ocazia im
plinirii de către tovarăşul Nicolae Ceauşescu a 60 de ani de viaţă şi peste
45 de ani de activitate revoluţionară, într-o unitate impresionantă, ex
presie a voinţei intregului nostru popor in numeroase mesaje de felici
tare au reafirmat dragostea lor fierbinte pentru cel mai iubit fiu al
poporului. Fiecare din colectivele de oameni ai muncii, prin mesajul
trimis, a indeplinit o indatorire de îndreptăţită mîndrie patriotică care
reiese cu pregnanţă din telegrama trimisă de membrii cooperativei agri
cole de producţie din Huşi : "Stă de veacuri în firea poporului nostru
să-şi cinstească cu recunoştinţă pe fiii săi dragi. Cu atît mai mult la noi,
oamenii timpului de azi, sîntem mîndri de a fi contemporani celui mai
de seamă om de stat din istoria noastră modernă" 16•
ln mesajul Comitetului j udeţean Vaslui al P.C.R. şi Consiliului
popular, în rîndurile pline de admiraţie înflăcărată este cuprinsă gama
largă a sentimentelor înălţătoare ale oamenilor de pe aceste străvechi şi
eroice pămînturi româneşti care adresează conducătorului iubit vibrante
mulţumiri pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor judeţelor ţării şi în
deosebi a celor care au moştenit o stare accentuată de înapoiere econo
7
mică şi socială 1 •
Animaţi de sentimente profunde pornite din prinosul de recunoş
tinţă pentru Partid şi secretarul general, comuniştii, numeroase colecti
ve şi oameni ai muncii dn judeţul Vaslui, ca de altfel din toate zonele
ţării, au oferit tovarăşului Ncolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu,
cu ocazia vizitelor de lucru sau a unor evenimente de semnificaţie ma
joră, diferite obiecte drept simbol al dragostei şi înaltei preţuiri. Aceste
obiecte sînt prezentate marelui public vizitator în cadrul expoziţiei or
ganizată de Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România şi intitu
lată : "Dovezi ale dragostei, înaltei stime şi profundei preţuiri de care se
bucură preşedintele Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu, ale
amplelor relaţii de prietenie şi colaborare dintre poporul român şi po
poarele altor ţări" 18•
Prin numărul mare de obiecte valoroase din toatele zonele ţării
şi părţile lumii, dăruite de instituţii centrale de partid şi de stat, de co
lective sau oameni ai muncii din industrie sau agricultură, din ştiinţă şi
artă, de mari personalităţi politice din diferite state sau organizaţii in
ternaţionale, expoziţia reprezintă, cum atît de frumos a fost caracterizată,
o "cuprinzătore geografie a sentimentelor de caldă şi firească recunoş
tinţă" 19 pentru preşedintele Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena
Ceauşescu.
Obiectele, de o mare diversitate, dăruite de-a lungul anilor tova
răşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu de instituţii,
întreprinderi sau oameni ai muncii din judeţul Vaslui, indiferent de va
loarea lor intrinsecă, sînt rodul făurarilor de bunuri m ateriale şi spirihttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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tuale, şi au în ele în primul rînd inalta semnificaţie a darului - simbol
al dragostei întemeiate pe consi!deraJţie profundă, pe cea mai aleasă
stimă pentru cei dragi. În plosca 20 frumoasă din vitrină publicul vizitator
vede înainte de toate gestul de înaltă cinstire pentru cel mai iubit fiu
al ţării, întîmpinat după datina străbună cînd i-a fost întinsă, cu ocazia
primei vizite de lucru, fie de bătrînul de pe peronul gării, din Bîrlad sau
de cooperatorii din comuna Sîrbi şi Podul Doamnei în 1 966, f� la
celelalte întîlniri cu oamenii muncii din judeţ în anii următori. Machetele
Fabricii de rulmenţi din Bîrlad - aceea 21 dăruită cu ocazia vizitei de
lucru din 1 966 sau cea dedicată în 1 974 de ziua de naştere a tovarăşului
Nicolae Ceauşescu, avînd imaginea binecunoscutei întreprinderi in jurul
22
căreia gravitează gama largă a produselor sale, folosite pe tot globul,
ceasul încastrat în rulment 23, aplica decorativă 2\ şi carpeta 25 în centrul
cărora apar, cu valoare de simbol, tot rulmentul, prin care opera de in
dustrializare socialistă şi-a pus pecetea heraldică pînă şi pe stema mu
nicipiului, toate exprimă inalta cinstire, recunoştinţa pentru sprijinul
acordat de secretarul general al Partidului, în vederea modernizării şi
extinderii acestui important obiectiv industrial. Carpeta cu chipul lui
Ştefan cel Mare 26 sau macheta statuii ecvestre a gloriosului domnitor
ridicată în judeţul Vaslui 27 cu ocazia aniversării a 500 de ani de la
victoria asupra turcilor de la Podul Inalt, aduce în memoria publicului
vizitator aprecierea înaltă dată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu persona
lităţii marelui voievod : "Scut de apărare al gliei străbune, Ştefan cel

Mare, erou legendar a cărui luptă şi activitate închinată libertăţii şi
neatîrnării Patriei şi poporului, împreună cu alţi mari domnitori ai
ţării stă la baza făuririi României".

Cadrul sobru al acestor exponate este întregit de o frumoasă car
petă ţesută din lînă pe al cărui fond negru se detaşează stema judeţului
8•
Vaslui 2
Cînd pe 26 ianuarie 1978 întregul popor a aniversat conducătorul
său iubit gîndurile locuitorilor judeţului Vaslui s-au îndreptat din nou
către tovarăşul Nicolae Ceauşescu pline de adînc respect şi înaltă pre
ţuire. Mesajelor adresate, comuniştii, oamenii muncii din judeţul Vaslui
au asociat diferite daruri, fiecare din ele purtînd semnul dragostei pentru
secretarul general al partidului. Obiectele dăruite la această mare săr
bătoare sînt prezentate publicului larg vizitator în cadrul expoziţiei
organizată la Muzeul de Istorie al Republidi Socialiste România sub
titlul atotcuprinzător : "Mărturii ale dragostei, preţuirii şi adîncii recu

noştinţe manifestate de întregul partid şi popor faţă de tovarăşul Nicolae
Ceauşescu, secretarul general al P.C.R., preşedintele R.S.R., cu prilejul
aniversării a 60 de ani de viaţă şi peste 45 de ani de activitate revolu
ţionară" 29•

Din rindul numeroaselor exponate prin profunda sa semnificaţie
se detaşează albumul cu semnăturile a treizeci şi cinci de mii de oameni
ai muncii din judeţul Vaslui prezentat în semn de gratitudine şi dragoste
neţărmurită pentru tovarăşul Nicolae Ceauşescu, ca expresie a puterni
cului lor ataşament în jurul partidului 30• Tabloul în ulei intitulat "Oma

giu", 31 oferit de Comitetul judeţean Vaslui al P.C.R., albumul32 ce cu
prinde aspecte din vizitele de lucru ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu
in judeţul Vaslui, tabloul "Adunarea populară din Vaslui iulie 1 975"
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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dăruit de cercul de artă plastică "Arta Vaslui'' 33, basorelteful în bronz
"Vizita tovarăşului Nicolae Ceauşescu în Vaslui" 34, sau albumul "Oma
giul poeţilor vaslufeni" 3", toate prin limbajul lor specific : prin trăsătura .
de penel, modelarea metalului, versul înflăcărat sau memoria documen
tului fotografic, subliniază prezenţa mobilizatoare a secretarului general
al partidului în m1jlocul oamenilor muncii din judeţ in timpul vizitelor
de lucru, vizite care au devenit momente de referinţă pentru adincile
prefaceri de pe aceste meleaguri. Valoare de simbol are şi ştergarul 3tl
cu cifra jubiliară "60" înconjurată de motive naţionale din zona Vaslu
iului. Nici la acest mare eveniment dragostea oamenilor mun-cii de la
Intreprinderea de rulmenţi pentru secretarul ,general nu s�a desminţit
dăruind o sculptură inspirată din lupta legendară a lui Dragoş cu zim
brul, lucrare însoţită de dedicaţia "La a 60-a aniversare a tovarăşului
Nicolae Ceauşescu, conducătorul nostru iubit, făuritor 'de ţară nouă, în
făptuitorul idealurilor străbunilor poporului român" 37•
Cu ocazia aniversării tovarăşei Elena Ceauşescu, eminentă perso
nalitate a vieţii politice şi remarcabil militant al Partidului, strălucit
om de ştiinţă care alături de iubitul nostru conducător aduce o preţioasă
contribuţie pentru dezvoltarea continuă a patriei şi triumful idealurilor
de pace şi colaborare intre popoare, oamenii muncii din judeţul Vaslui
au adus omagii profunde de stimă şi respect, au oferit frumoase daruri .
Ia 38 cusută cu amici, marama 39 cu fir aurit ca şi faţa de pernă lO sint
rod al hărniciei şi indeminării femeilor de pe aceste plaiuri, dăruite in
semn de dragoste pentru cea mai aleasă femeie a ţării.
Sentimentele statornice şi nemărginite pe care oamenii muncii din
judeţul Vaslui le poartă secretarului general al Partidului au atins in
tensitatea elanului revoluţionar care a cuprins întreaga patrie in zilele
Marelui Forum al Comun�tilor, al întregului popor. Prin purtătorul lor
de cuvînt la cea mai înaltă tribună comuniştii din Vaslui şi-au exprimat
plenar preţuirea pentru tovarăşul Nicolae Ceauşescu, au susţinut din
convingere fermă realegerea sa ca secretar general a:l partidului, din
încrederea îndreptăţită pentru strategul viZionar sub a cărui conducere
judeţul lor "a cunoscut un ritm de dezvoltare fără precedent devenind
o zonă de referinţă in noua geografie a patriei" 41•

·
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LA CONSID:f:RATION DE LA PERSONNALIT:f:
DU CAMARADE NICOLAE CEAUSESCU
ET DE LA CAMARADE ELENA CEAUSESCU
DES OUVRIERES DU Df:PARTEMENT DE VASLUI,
ILLUSTR:f:E DANS LES EXPOSITIONES
DES FBTES AU MUStE D'HISTOIRE DE LA REPUBLIQUE
SOCIALISTE DE LA ROUMANIE
Res u me
La contribution decisive du camarade Nicolae Ceauşescu
au continu epannouissement de la patrie, pour chaque zone
C-da 5707
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a donne pleinement les meilleurs resultats aussi dans le de
partement de Vaslui qui beneficiant de l'entier souci du se
cretaire general du Parti Communiste Roumain, d'un grand
d'investition, a touche des hautes rythmes de developpement,
connaissant une v eritable rennaissance economique et sociale.
En manifestant les plus pro.fondes sentiments de re
connaissance pour le Parti Communiste Roumain et son diri
gent les travailleurs du departement de Vaslui ont offert preuve,
de tout leur coeur, au camarade Nicolae Ceauşescu et a ca
marade Elena Ceauşescu des different presents comme un
veritable symbole de l'affection et de l'haute estime. Ces
presents qui se trouvent dans l'exposition organisee et dediee
a 60ieme Anniversaire du camarade Nicolae Ceausescu et ce
dediee on camarade Nicolae Ceausescu
et c1 la cam�rade Elena
·
Ceauşescu, pres d'objets dans le pays et dans l'etranger ren
forcent dans de opinion publique des sentiments ele justifiee
fierte patriotique de l'amour et d'estime que les travailleurs
accorclent an camamde Nicolae Ceausescu et c[ la camarade
Elena Ceau.�escu et en meme temps po ur leur immense prestige
international de la Roumanie Socialiste et clu son president.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL FAUNEI DIN CULTURA CRIŞ
OLGA NECRASOV, MARIA ŞTIRBU

Studiul resturilor osoase de animale, găsite în aşezările preistorice.
precum şi în morminte din acele timpuri, prezintă un interes deosebit
din mai multe puncte de vedere. Astfel, în primul rînd prezintă un interes
de ordin biologic, în măsura în care putem obţine informaţii asupra fau
nelor naturale, contemporane cu populaţiile umane preistorice, precum
şi asupra originii animalelor domestice, a procesului domesticirii, a
evoluţiei creşterii lor de către om şi a modificărilor survenite in caracte
risticile lor in decursul acestuia. De aceea este locul să arătăm că infor
maţiile astfel obţinute asupra faunelor naturale nu se mărginesc numai
la componenţa lor, s tudiul acestora putind să ne furnizeze date intere
sante asupra repartiţiei geografice şi ecologiei diferitelor specii şi care
nu sînt totdeauna asemănătoare cu cele din zilele noastre, asupra carac
teristicilor unor forme fie definitiv stinse (ca bourul, măgarul european),
fie dispărute astăzi de pe teritoriul ţării noastre (ca bizonul, castorul,
calul lui Przewalskii, hemionul, tarpanul etc.), asupra schimbărilor de
climă şi de vegetaţie din timpurile trecute.
..
Cercetările de acest fel depăşesc insă cadrul biologic prezentînd
numeroase implicaţii de ordin social. Astfel, de exemplu, procesul do
mesticirii animalelor şi etapele sale ne interesează nu numai din punctul
de vedere al originii animalelor domestice şi al modificărilor biologice
suferite de acestea în comparaţie cu strămoşii sălbatici, ci şi sub aspectul
economiei primitive şi, în general, al modului de viaţă al triburilor pre
istorice. Tocmai prin aceasta, studiul resturilor faunistice din aşezări
şi necropole interesează pe specialiştii in arheologie şi istorie în egală
măsură ca pe biologi, în general, şi pe antropologi, în particular.
In ultima vreme s-a acordat o atenţie cu totul specială studiului
resturilor osoase de animale, datînd din culturile neolitice vechi şi mai
ales din cultura S tarcevo-Criş, dat fiind faptul că ne aflăm aici dacă
nu la primele începuturi ale revoluţiei neolitice, cind omul (la început
vînător şi culegător) din exploatator, sau prădător, al bunurilor oferite de
natură, se transformă în producător al lor (prin cultura plantelor comes
tibile şi prin creşterea animalelor), atunci cel puţin într-o etapă foarte
timpurie al acestui nou gen de viaţă.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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N"ECR.ASDV, M. STIRBU

Din nefericire însă, restmle paleofaunistice aparţinînd culturii Criş
ne-au parvenit pînă în prezent în n"J.măr relativ mic. Dacă însumăm pe
acelea de la Gura-Baciului (săp:J.tt<ri N. Vlassa), Leţ (săpături E. Zaharia),
Valea Lupului (să pături M. Dinu), Glăvăneştii Vechi (săpături E. Corn
şa) şi Pogorăşti (săpături I. Ioniţă), număntl lor se ridică în total la
abia 680 de piese, în majoritate fragmentare. Iată de ce, m aterialul osos
provenit de la Balş şi de la Trestiana (săpături E. Popuşoi) a atras în
mod deosebit interesul nostru.
1. Materialul paleofaunistic de la Balş
Resturile paleofaunistice descoperite la Balş, într-o aşezare neo
litică aparţinînd culturii Criş, este reprezentat prin 257 piese osoase.
Dintre ele 154, mai mult sau mai puţin fragmentare, au putut fi deter
minate, în timp ce alte 1 03 nu constituie decit aşchii indeterminabile
pînă la specie, dar putînd fi ah·ibuite totuşi, cu toată certitudinea, unor
mamifere.
De altfel, chiar şi materialul determinabil se află într-o stare de
mare fragmentare, astfel indt nici un os lung nu este intreg. Cu multă
probabilitate acestea au fost sparte in vederea extragerii măduvei osoa
se. Această situaţie a materialului osos atestă că sintem in prezenţa unor
resturi menajere.
In tabelul I dăm repartiţia pies�lor deterniinabile .
Tabelul 1

Repartiţia pe specii

Specia sau grupa

Bos taurus
Ovicaprinae *)
Sus scrofa domesticus
Total maniifere
domestice
Canis lupus
Sus scrdfa ferrus
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Bos primigenius
Bison bonasus
Total mamifere

săLbatice

Total mamifere
domestice şi sălbatice

a mate1·ialului

Nr. pieselor osoase
:n

paleofaunistic de la Balş

Ofo

Nr. indivizilor
maturi

.)

Nr.

indivizilor
tineri

1

20.12
4 7 42
16,88

�

73
26

1

1
1

131

84,42

10

3

1

0,64
8,44
3,24
1,28

,

6

2
1

1,28
0,64

1
3
1
1
1
1

23

15,58

8

154

100,00

13
5

2

-

�

-

*) Dat fii nd dlfictiltatea (uneori chiar irnposlbllibJ.tea) de a distjinge
fragmentele osoase . aparţinînd oii de acelea ale caprei, atn reunit, aşa
cum aceasta .se obişnuieşte, toate resturile osoase apar ţ inînd acestora,
sub termenul de "ovicaprinae".
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ptţrea cifrelor inscr:se in acest tabel ne permite sft conchidem că
toate resturile osoase aparţin ma:niferelor, dintre care marea majoritate

Fig. 1. Balş. 1-2, Bos
taurus : fragmente fa
langa 1; 3, Bos primi
genius, fragment
fa
langa 1.
Fig. 1. Balş. 1-2, Bos
taurus : fragments
de
la phalange Ie ; 3, Bos
primigenius,
fragment
de la phalange re.

Fig. 2. Balş. 1-4, Cer
vus elaphus ; 1,
cen
trotarsian ; 2, fragment
omoplat ; 3, falanga 1 ;
1 ; 4, falanga II.

Fig. 2. Balş. 1-4, Cer
vus elaphus : 1, tarsien
-centJ,?a).. ; 2. fragme�;�.t de
l'omoplate ; 3, la pha,
lange Je ; 4, la
pha
lange ne.
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provin de la animalele domestice (84,42%). Resturile celor sălbatice sînt
mult mai puţin numeroase (15,58%).
Animalele domestice sint reprezentate prin următoarele forme :
Bovinae-Bos taurus (boul) cu un procent de 20,1 2% din totalul mate
rialului, aparţinînd probabil la 4 i ndivizi, dintre care cel puţin unul era
încă tînăr.

Fig. 3. Balş. Capreolus capreolus : frag
ment de radius
Fig. 3. Balş. Capreolus capreolus: frag
ment du radius.

Ovicaprinae (oaia şi capra) cu un procent de 47,42% din totalul
materialului aparţinînd probabil la 7 indivizi, dintre care 6 maturi şi
unul tînăr. Dat fiind puternica fragmentare a acestui material nu am
putut identifica decît prezenţa oii, neavînd o siguranţă perfectă în ceea
ce priveşte prezenţa caprei.

Sus scrofa domesticus (porcul) cu un procent de 16,88% din tota
lul pleselor determinate. Extrem de fragmentate, ele par a fi aparţinut
unui singur individ.
Dintre obişnuitele animale domestice, prezente aproape în toate
staţiunile neolitice de la noi, lipsesc resturile osoase ale ciinelui. Nu
putem însă aprecia absenţa sa drept un fapt semnificativ, dat fiind nu
mărul restrîns de piese osoase provenite de la Balş.
Cîteva observaţii morfologice şi măsurători (in special lărgimi şi
di:ametre epifizare), care au putut fi executate, ne vor furniza unele
informaţii asupra caracteristicilor bovinelor �i ovicaprinelor neolitice de
la Balş, fiind înscrise în tabelele II şi III, alături de datele comparative
de care dispunem asupra materialelor similare aparţinînd culturii Cri.ş,
-din alte aşezări.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

Fig. 4. Balş. 1-4, Sus s crofa ferus:
fragment omoplat; 4, fragment humerus.

1-2, fragmente simfiză mandibulară ; 3,

Fig. 4. Balş. 1-4, Sus scrofa ferus. 1-2, fragments de la symphise ma.ndibu
laire ; 3, fragment de l'omoplate ; 4, fragment du humerus.
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Denumirea piesei osoase
Humerus :
Radius :

Metacarp :

Tibia :
Calcaneu :
Metatars :

Centro,ars :

j

Balş

J

i

·

·

-

--·

· lung. max.
.lăr.g. -epif. sup.

diam. �pif. sup.
larg. epif. inf.
Falanga II : .lung. m.ax.
lărg. epif. sup.
diam. epif. sup.
lărg. epif. inf.

61-62

6 5-66
30-33
36-39

2 7-30
47
33
34
27

6 2,0

6 5 ,3
31, 6

37;5
28,7

47,0
33,0
34 ,0
27,0

Baciului

-

-

51-62

55.8

· 65-69

67,2

.29""""'-'39
33-44
-

3 2.1
3 7,0
-

45-50
29-35
30-36

47,0

-

min-max ! Media
-

-

-

-

31.8

33,3
-

-

62 -67

-

-

-

-

-

-

3 1-60
-

5 6, 3
-

70
33

70,0
33,0

4 1 -42
2 9-30
-

23-25

44-45

76-88
48-50

-

31

78-83
84-89

-

-

-

88-90
84-88

- - - - - --- 62-63
39-42

-

1

-

31,0
41,5
29 ,5
24,0
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· 1>0
....

Vinca-Turdaş

/ alte staţiuni
Liubcova
1 min-max i Media 1- min-max �
-

--

=ţ

-d.iam · max .

'Gura

Cultura Cri.ş

Trestiana

min -max Media
min-max Media
lărg. epif. inf.
84
8 4,0
diam. epif. inf.
83
83,0
lărg. trohl.
---- -- 80 83 - 81,3
lărg. epif. sup.
7 8-1 03
88,2
diam. epif. sup.
40-57
44.1
l ung. supr. art.
73�92
79,8
lArg. epif. inf.
7 6-80
7 8 .3
diam. epif. inf.
49-52
50.3
-------- lărg. epif. sup.
58-62
59,6
diam. epif. sup.
35-36
35.6
lărg. epif. inf.
57-73
6 3,0
diam. epif. inf. ---- -30-37
33.0
63
lărg. epif. inf.
63,0
67-68
6 7,5
diam. epif. · inf.
51
49-49
4 9.0
lung. max.
138-169 1 5 7,6
lărg. max.
47-60
52.0
lărg. epif. sup.
-46-47
46,5
diam. epif. sup.
44-4 6
45,0
lărg. epif. inf.
55
53, 0
diam. epif. .inf.
32
:l�.o
-;lm!g. max.
62-i63
62.7
51 -65
58.8

-

Falanga 1 :

Tabelul II

Date biometrice privind citeva piese O!J08Se aparţinînd bovinelor

--

-33-35
68-75

53-56
135-146
50-51
47-54
47-54
5 8-6 0
34-3 6
---58-72
2 8-3 6
32-41
41-49
29-4 0
30-42
-

88,0
85 , 6
80,0

· 86 ;2

-44;5
:82,0

· -62 ; 6
40\3
64, 5
34,0

7 1;5
54,5

140;0
50,5

50,2
49,2
59;0
34; 6
63 ; 87
31,2
35,5
-44, 3

32, 5
3 3 ,8
-

i!83;2
<18'l!i6

7�87

Z>83;0

. 38--;.56

--

-4910

·62-92
�97
· · 6 3..95
..

•.

74--'82
,62-100
4 5---69
58_;;74
36....52
..
4 3-70
31J...-T42
·53_:.73
38-55

-

11U�8

44;0
" 77, 1
:n,o
"· 4,
5 2
·64;9
43, 1

57;0

34;6
62,1

46 . 0

-

-

46-59
46-59

5 1,8

49-72
32-43
-

51,2

·5 3, 6
36,7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p

z
trl
(}
=o
;:.:..
Ul
o
.<

�

Ul
>-.,]

§

c

Date
Dcn urni rea pi e s ei osoase

1

biometrice

1

Omoplat :
Humerus
Radius :

Metacarp :

Tibia :
Calcaneu :
Metatars :

Falanga I :

-

·

cîteva

piese

osoase

aparţinînd

1 Trestil ana 1 Gura l
Cultura Criş

Balş

nin.-max

M3 inf. :

privind

1

Media

nin.-max.

Media

nin.-max .

Baci u l ui
Media

lung. max
21-23
21,6
18-24
22,2
lărg. max .
7,5 -8,0
7,8
8-10
9,0
lărg. epif.
20 -32
26,6
lărg. cav. art.
23
23,0
16-27
22.1
23 -25
24,1
eli am. cav. a rt.
21
21,0
14-22
18,8
1 8-21
--... 20,0
larg. epif. inf.
26-31
28,2
lărg. trohl.
25-30
27,4
d i am. epif. inf.
22 -27
24,6
--lărg. epif. sup.
28
28,0
26-32
28.8
lung. supr. art.
25,5
25,5
25-30
26.9
diam. epif. inf.
15
14-1 7
15,0
15,4
lărg. epif. inf.
25 28
26.4
eliam. epif. inf. --- --18- 19
18,3
- --lărg. epif. s up.
19-25
20-30
22,0
22.5
d1am. epif. sup
8 -18
14-19
13,0
16,6
lărg. epif. inf.
23
22-28
23,0
25,4
eliam. epif. inf.
14
12 -f5
14,0
13,0
lung. max.
105-131 120,0
lărg . epif. inf.
23-26
24.0
diam. epif. inf.
18.8
--- --- -1 7 20
lung. max.
54-55
54,6
lărg. max.
1 7-19 _! 8�0----- -- - -lărg. epif. s up.
18
1
7
26
18,0
19,3
di am. epif. sup 1 9
1 8-21
19,0
19,5
lărg. epif. inf.
22
20-27
22,0
22,1
diam. epif. inf. 1 1
12 -13
11.0
12,4
---

·

·-

.

--·--

lung. max.
lărg. epif. sup.
di a m. ep if. su p.
lărg. epif. inf.

36
11
13
10

36,0
11,0
13.0
10,0

34-38
1 1 -12
13-15

-

35,4
11,5
14,1
-

-

-

-

-

-

-

Tabelul III

ovicnprinelor

1

alte sta ţ iuni

1in.-max. ' Media
21 -22
10 -10
-

-

-

21,5

-

-

28.7
26,6
24.0

25-30
12 -15
-

27,4
-

21 -21
15 -16
21 -24
15 -15
116
24-28
18-22
54-70
17-21
-

---

33
11
-

Liubcova
in.-max.
-

10,0
----- --- --

27-3 1
25-28
22-26

-

Vinca-Tur.daş

13,6
-

21,0
15,5
22.5
15.0
116.0
25.6
19,8

-

24 -37
23-35
20 -26
-23 -35
22-32
1 1 -1 8
26-28
16---: 2 2
1 9-23
14-17

2D--25
l:l- 16
110
-·--20-28
16- 21

59,0
18.7
-----18--2 0
1 7---2 0
-

·

-

J3,0
u .o

-

20-30
14-20
-

-

J

Media
-

-

.27,5
27,0
22;9

"'1
_p,.
c:
;tz:
:ll>
tJ

z

n
,-c:
t"'
+-3
c:
::0
·>

()
::0..
....

-Cil

27,6
25,6
14,5
26,6
19,2
20,6
14;8
21,3
14,4
-110,0
23,3
1 7,9
-

19,2
18,3
24,0
16,3
-

-

-

'"
�
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Din citirea acestor tabele conchidem următoarele :
Bovinele, ale căror resturi osoase au fost găsite la Balş, aparţin
unor animale de talie mijlocie spre mică, in comparaţie cu strămoşul
lor sălbatic, Bos primigenius. Cel puţin unul din exemplarele adulte
identificate ne apare drept mărunt, ceea ce ar putea atesta vechimea do
mesticirii bovinelor în regiunile noastre.
Ovicaprinele, mai bine spus ovinele (deoarece piesele măsurate
aparţin cu sigt•ranţă lor şi nu caprinelor), provin însă de la forme mă
runte, destul de asemănătoare cu formele găsite în alte aşezări ale
culturii Criş din ţara noastră, cu cele din neoliticul preceramic din com
plexul cultural Sesklo din Tesalia, precum şi cu cele din palafite. Putem
deci conchide că rasa oilor mărunte era foarte răspîndită la începutul
neoliticului european.
Mamiferele sălbatice sînt reprezentate prin puţine specii, care nu
epuizează nici pe departe lista acestora din fauna neolitică a regiunii.
In aceast[\ ordine de idei trebuie să subliniem că materialul osos care
ie aparţine provine din vînătoarea practicată de locuitorii neolitici de
la Balş, corespunzind astfel speciilor vînate cu predilecţie de aceştia, in
scopul completării rezervelor alimentare şi obţinerii unor materii de
uz casnic, de exemplu blănuri, coarne de cerb pentru confecţionarea să
păligilor etc. Demn de semnalat este faptul că aceşti vînători neolitici
erau destul de iscusiţi pentru a ataca animale mari ca bourul şi bizonul.
Din speciile dispărute din regiune sau definitiv stinse, menţionăm
bizonul (Bison bonasus) şi bourul (Bos primigenius), iar din cele care
şi-au restrins astăzi arealul cităm cerbul carpatin (Cervus elaphus) a
cărui repartiţie geografică in neolitic nu era legată în principal de re
giunile submontane ca in zilele noastre, ci de zone impădurite.
Numărul relativ mic de piese osoase aparţinînd animalelor săl
batice, in comparaţie cu cele domestice, ne arată că vînătoarea pierduse
deja mult din importanţa vitală pe care o avusese in paleolitic, prin
cipala sursă de- alimente de origine animală fiind cea provenită din
creşterea animalelor domestice.
II. Materialul paleofaunistic de la Trestiana
Materialul paleofaunistic de la Trestiana a fost descoperit în cea
mai mare parte in aşezarea neolitică, aparţinînd culturii Criş. La aceasta
trebuie să mai adăugăm şi cîteva piese osoase găsite in mormintele M3
şi M6, provenind de la ofrandele puse acolo în momentul inhumării.
Materialul din aşezări se ridică la 1 594 piese osoase, dintre care
520 sint fragmente indeterminabile. Şi aici, cea mai mare parte a
vaselor au fost sparte, fie pentru împărţirea cărnii, fie pentru a ajunge
la măduva osoasă. Foarte puţine piese sînt întregi. Astfel, sintem iarăşi
in prezenţa unor resturi menajere.
In tabelul IV dăm repartiţia pe specii a materialului osos deter
minat.
După cum se vede, la fel ca şi la Balş, tot materialul aparţine numai
m amiferelor, dintre care majoritatea covîrşitoare provine de la animale
domestice {99, 730fct) şi numai o infimă minoritate de la animalele săl
batice (0,270fo).
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Tabelul IV
Repartiţia

pe

Specia sau grupa

Bos

Equus sp.

scrofa

ferrus

Cervus e laphug

paleofaunistic de la Trestiana

a materialului

11
1

taurus

Ot:icaprinae

Sus

specii

1

Nr. pieselor

526
545

Nr. indivizilor maturi

dfo

osoase

1!

48,98
50,Î5

1

0,09

1

0,09

1

0,09

1

10
15
1
-

1

1

1

1

i
i

Nr. indivizilor tineri

4

5

!

1
1

1'
i

Animalele domestie:e sînt reprezentate numai prin bovine (Bos
taurus) şi prin ovicaprine, cu procente aproape asemănătoare (48,980fo
şi respectiv 50,75%) . Resturi le de bovine găsite la Tresiiana corespund
la un m inimum de 1 4 indivizi, dintre care 4 nematuri. Resturile de ovi
caprine corespund la 20 indivizi, d intre care 5 nematuri. ln materialul
care le aparţine, am putut identifica de această dată şi cîteva resturi ale

Fig. 5. Trestiana, 1-4, Ovicaprinae : radiusuri fragmentare.
Fig. 5. Trestiana. 1-4, Ovicapri ne

:

fragments des radius.
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caprei (Capra hircus), dar resturile oii sînt acele care domină. Printre
ele nu găsim nici resturile ciinelui şi nici acele ale porcului domestic.
Lipsa acestuia din urmă ar putea fi în legătură cu genul de viaţă mai
mult sau mai puţin nomad, al tribului care a locuit la Trestiana, ştiut
fiind că, creşterea porcului nu este compatibilă cu frecvente deplasări.
Bovinele neolitice de la Trestiana s!nt reprezentate prin pi,ese
atît de fragmentare încît n'.l a fost găsi t nici un os lung întreg. Dat
fiind acest fapt ne-a fost imposibil să calculăm înălţimea pînă la greabăn
nici măcar pentru un singur exemplar. Totuşi, apredind după puţinele
rlate biometrice, care au putut fi obţinute, bovinele de la Trestiana erau
în mare parte de talie mijlocie, care nu atinge nici pe departe talia
strămoşului lor sălbatic, bourul. Această c onstatare ar putea să ne ateste
faptul că procesul domesticirii lor se petrecuse cu foarte multe generaţii
în urmă şi că, cel puţin în aşezarea de la Trestiana, nu s-a procedat la
încrucişări între bovinele domestice şi bour, aşa cum această încrucişare
este atestată de descoperiri din alte aşezări neolitice.
Materialele provenite de la ovicaprine sînt mai puţin fragmentate,
deoarece am putut găsi citeva radiusuri şi cîteva metapodale întregi,
putîndu-se astfel calcula t1�ia pînă la greabăn a citorva ovine. Ea pare

Fig. 6. Tr?stiana, 1-4,
Ovţcaprine : 1 ,
radius
fragmentar ; 2-4, radiu
s�,ţri întregi.

Fig. 6. T�·estiana.
1-4,
frag
Ovicapxinae : 1,
ment du radius ;
2-4 ,
des radius complets.
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să fi variat între un minimum de 60, 15 cm şi f3,54 cm ceea ce repre
zintă o talie destul de mică. Ca şi ovicaprinele de la Balş, cele de la
Trestiana aparţineau deci la o formă relativ măruntă.
Spre deosebire de materialul de la Balş, am putut identifica în
acela de la Trestiana şi cîteva piese putînd fi atribuite cu siguranţă
caprinelor. Ele sînt însă puţine, ceea ce înseamnă că populaţia neolitică
din regiunea Bîrladului se ocupa cu creşterea oilor şi a vitelor mari şi
î n tr-o proporţie mult mai mică cu aceea a caprelor.
Dintre animalele sălbatice au fost găsite numai resturile cerbului
(o singură piesă), ale mistr-:!ţului (o singură piesă) şi ale unui cal c u
dentiţie măruntă (un singur dinte j ugal), care prezintă unele afinităţi
cu Equus scythicus, specie defi.nită, pentru prima oară de paleontologii
români, P. Samson şi C. Rădulescu, în depozitele Pleistocenului superior,
dar regăsită de ei şi în perioade mai noi.
Sărăcia materialului aparţinînd animalelor sălbatice arată că în
economia tribului care trăia în Trestiana la începutul neoliticului vî
n;Jtoarea jucase un rol minor, în activitatea de procurare a hranei de
origine animală, aceasta spre deosebire de alte aşezări datînd din aceeaşi
perioadă din ţara noastră, ca de exemplu la Valea Lupului şi la Pogo
răşti, unde ponderea vînătorii în economia primitivă a populaţiei res
pective era mai importantă, cu toate că nu atingea pe cea a creşterii
animalelor domestice. Este posibil ca situaţia de la Trestiana să fie în
raport cu vechimea şi gradul de dezvoltare a creşterii vitelor de către
tribul respectiv, care nu mai simţea nevoia de a obţine hrană de origine
animală prin practicarea vînătorii.

CONCLUZII

1 . Materialul provenit de la animalele sălbatice, obiect
a:l unei vînători întîmplătoare, descoperite atît la Balş cît şi
la Trestiana, nu ne oferă de data aceasta prea multe infor
maţii asupra componenţei faunei naturale a regiunii. Ceea
ce merită însă a fi subliniat este existenţa cerbului într-o zonă
destul de depărtată de regiunea muntoasă, ceea ce demon
strează odată mai mult că areah1l natural al acestei specii nu
este exclusiv legat de o zonă muntoasă sau submuntoasă, ci
numai de o zonă împădurită. Amintim că prin cert:etările an
terioare (0. Necrasov şi S. Haimovici) s-a putut demonstra că
in neolitic resturile cerbului se găsesc aproape in toate aşe
zările din ţara noastră inclusiv cele de pe Dunăre, de p�
Hahlui sau din Dobrogea {de exemplu în aşezările de la
Cernavodă, Techirghiol, Ceamurlia, Goloviţa). Arealul lui de
azi este astfel un areal restrins, din cauza fenomenului de
despădurire, cerbii retriigîndu-se spre zonele inontane, odată
cu "retragerea" pădurilor.
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2. Procentele înalte furnizate de materialele care provin
de la animalele domestice permit să se conchidă că în aceste
aşezări neolitice creşterea animalelor domestice era in plină
dezvoltare. Ea ocupă un loc aşa de important in economia
primitivă a triburilor aparţinînd culturii Criş şi care locuiau
în regiune, încît vînătoarea devenise o ocupaţie cu totul
secundară în procurarea alimentelor de origine animală. Este
foarte posibil ca această creştere a vitelor să fi fost favorizată
de optimumul climateric post-glaciar (perioada atlantică), c:u
o climă mai blîndă decît cea actuală, care a asigurat păscutul
şi în timpul iernii, pregătirea rezervelor de fîn fiind atunci
încă necunoscută.
3. Dezvoltarea la care a ajuns creşterea animalelor do
mestice ir timpul culturii Criş, precum şi sensibila mărunţire
a bovinel.or în comparaţie cu strămoşul lor sălbatic, bourul.
atestă că domesticirea acestora era de dat:J. mai veche.
In legătură cu aceasta trebuie să ne întrebăm care este
originea animalelor domeslice, cind şi unde a inc2put proce
sul domesticirii lor, chestiuni din cele mai importante pentru
înţelegerea fenomenului "revoluţiei neolitice" prin care omul,
din exploatator şi prădător, a devenit un producător.
Se ştie bine că strămo:ş ul sălbatic al bovinelor domestice
este bourul, Bos primigenius, care trăia pe atunci în ţara
noastră şi în general pe tot cuprinsul Europei, precum şi î n
ale regiuni. D e asemenea, este bine cunoscut că porcinele do
mesticitf' provin din mistreţ, întîlnit foarte frecvent în fauna
pleisto�enului superior ca şi în holocenul nostru, precum şi în
multe alte regiuni. Fauna sălbatică din ţara noastră dispunea
deci de stocuri ancestrale importante, pentru bovinele şi por
cînele domestice.
Şi problema O'iinelor noastre domesticite pare să se cla
rifice din ce în ce mai bine în ultima "\Teme. In adevăr, pînă
acum cîţiva ani nu se cunoşteau decît foarte puţine resturi
de ovine sălbatice, atribuite fie lui Ovis argaloides (din mus
terianul peşterilor Bordu Mare de la Ohaba Ponor şi Pono
rici), fie lui "Ovis aries fossilis" (din nivele incerte din punct
de vedere stratigrafic, din grotele Băiţa, Godineşti, Nandru,
Geoagiu etc.), fie în fi ne din mezoliticul din Peştera Hoţ.ilor
(Băile Herculane). In prezent, săpăturile realizate de Institu
tul de Speologie în peştera "La Adam", au scos la iveală res
turi mai numeroase ale unei oi sălbatice, datînd din pleisto
cen şi din mezolitic, de apartenenţă spec:fică încă nepreci
zată ("Ovis sp."), precum şi resturi mai numeroase ele oaie
domestică (Ovis aries), provenite din nivelul neoliticului pre
reramic şi din acela al culturii Hamangi a. Aceste descoperiri
ne indică, prin toată suita lor stratigrafică, prezenţa unui cen
tru de domesticire a oii în Dobrogea.
Lăsînd la o parte problema domesticirii ciinelui pe teri
toriul ţării noastre, putem conchide că pentru bovine, porcine
şi ovine au existat în fauna noastră pleistocenă şi holocenă,
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animale sălbatice care au putut constitui stocurile lor de
origine.
Rămîne deci să ne întrebăm dacă primele începuturi ale
domesticirii lor au avut loc şi pe teritoriul ţării noastre, sau
dacă primele exemplare, sau primele turme au fost aduse din
altă parte. Trelbu.i.e să discutăm deci problema existenţei unor
centre locale de domesticire.
După cum se �tie, procesul de domesticire a inceput
înaintea neoliticului cu ceramică, în unele regiuni ale orien
tului apropiat. Astfel, porcinele domestice apar pe la 6500
î.e.n. la Jarmo (Irak), bovinele domestice pe la 5800 î.e.n. la
Catal-Huyuk, iar ovinele domesticite par să fi fost deja cu
noscute pe la 9000 î.e.n., de vechile triburi care au locuit la
Zawi-Chemi Shanidar.
Caracterul foarte timpuriu al apariţiei animalelor do
mestice în Orientul Apropiat, în special în Irak, a făcut să
se nască ipoteza provenienţei orientale a animalelor domestice
în Europa în general şi deci şi în ţara noastră. În Europa
circummediteraniană, primele animale domestice cunoscute
apar în neoliticul preceramic de la Argissa-Magula (Tesalia)
unde resturile sînt foarte numeroase. Predomină ovinele (cu
84%) asupra bovinelor (cu 5%) şi a porcinelor (cu l OOJo), cîi
nele fiind şi aici foarte slab reprezentat.
Nu trebuie să uităm însă că alături de această ipoteză,
care constituie un ecou al vechii concepţii exprimate prin
dictonul "ex Oriente lux", au apărut şi alte păreri, tot aşa de
bine fundamentate. Astfel, unii arheologi şi paleozoologi so
vietici admit existenţa unui centru de domesticire a porcului
şi a ciinelui in epipaleoliticul (azilianul) din Crimeea. In
neoliticul preceramic din alte regiuni nord-pontice au fost de
asemenea descoperite numeroase resturi de animale domestice
(oaia, capra, boul, porcul). Nu trebuie să uităm de asemenea
importantele descoperiri făcute in Franţa unde, un paleofau
nist de talia lui J. Bouchud, identifică prezenţa in epimagda
lenianul din Dauphine, precum şi in unele nivele aziliene şi
tardenoisiene din Franţa a resturilor de ovine, prezentînd ace
leaşi caracteristici ca şi oile domesticite din neolitic.
Toate acestea pledează atît pentru începuturile creşterii
animalelor cu mult înainte de neolitic, poate chiar din mezo
litic şi in orice caz din neoliticul aceramic, cel puţin acolo
unde existau speciile lor ancestrale.
Toate acestea ne permit să ne gîndim că şi locuitorii
străvechi din ţara noastră au putut realiza acest pas impor
tant din punct de vedere al economiei lor. Aceasta cu atit
mai mult cu cît existenţa unui centru de domesticire a oii
in Dobrogea de Nord a fost deja bine dovedit de C. Rădulescu
şi P. Samson.
De altfel, există şi alte argumente in favoarea acestor
ipoteze. ln primul loc trebuie să subliniem existenţa şi chiar
abundenţa speciilor sălbatice de origine a principalelor forme
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

32

O. NECRASOV,

M. STIRBU

domestice de importanţă alimentară în fauna naturală a ţării
noastre. In al doilea loc, abundenţa resturilor animalelor do
mestice în neoliticul nostru timpuriu, iar pe de altă parte
caracterul gracilizat al scheletului lor, în compăl�aţie cu spe
ciile d e origine, ne dovedesc că vechimea creşterii animalelor
putea să fi fost mult mai mare pe teritoriul nostru decît în
ceputurile neoliticului cu ceramică.
In fine, deşi este birte ştiut cit de dezvoltate au fost
legăturile şi schimburile cu populaţiile din re.giunile est-me
diteraneene mereu întilnite la triburile neolitice care au lo
cuit în ţara noastră, totuşi credem că ideea domesticirii şi
creşterii animalelor utile, ca sursă de carne şi alte materii
prime, a putut să se nască mai mult sau mai puţîn paralel la
toate populaţiile preistorice, at îta vreme cît în regiune exista
fondul sălbatic necesar pentru aceasta, fără ca să fie nevoie
de a se aduce "reproducătoti" de la distanţe foarte mari .
Trebuie să adăugăm , de asemenea, că marea extensiune
a creşterii animalelor, înregistrată chiar de la începutul neo
liticului cu ceramică, a putut să fi fost favorizată de optimu
mul Climateric postgla!Ciar (perioada atlantică) cu clima sa
umedă Şi mai cal d ă decît cea actuală, care se instalează în
Europa d e Vest pe la 5500-5000 î.e.ri. şi durează pînă la
3000-25000 î.e.n. Extinderea sa şi în regiunile noastre
este bine atestată atît de analizele de polen cît şi de prezenţa
în Marea Neagră în timpul dezvoltării culturii Hamangia a
unui teleostean stenoterm de climă mediter�meană, Aurata
aurata (Dorada) ale cărui resturi au fost i d entificate de O.
Necrasov (în colaborare cu S. Baîmovid) în paieo fauna de la
Techirghiol.
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CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DES RESTES DE PALEOFAUNES
DATANT DE LA CULTURE CRIŞ
Resume

Ces restes furent exhwttes au cours des fo:lilles archeo
logiques pratiquees par le E. Popuşoi, Musee de Bârlacl, dans
deux sites neolitiques : Balş et Trestiana, appartenent a la
culture Criş.
-1 . Le site neolithique de Balş a livre 257 pieces dant
seulement 1 54 purent etre d•terminees, vu leur caractere tres
fragmentaire ("dechets de c u,Ut ne") Leur repartition seZon les
especes est donnee dans le t a bte au /. Il en resuLte que la grande
majorite (84,420!0 ) appartien� aux animaux domestiques, en
premter lteu au.1: ovicaprins (qtti dominent), en8Uite aux bovins,
suit,is par les porcins. A noter Z'absence des .estes du chien,
ce qui pourrait indiquer qu� sa chair n'etait pas consommee.
Les restes des animaux saUvages proviennent des mammi·
feres que l'on rencontre hctbituellement dans presque toutes
les stations neolithiques d'�urope, . siJtuees dans des regions
alors boisees. Bien moins nombreux que ceux des anirnaux
domestique (1 5,580/o seulement) ils viennent indiquer que la
chasse jouait un râle secondaire, dq.ns l'economie primitive de
la tribu qui y avait habite.
-2. Le site neolithiqUt! de Trestiana a livre 1 594 pieces
(dant 520 sant indetermzn hles etant leur etat extrem?ment
lon seZon les es.peces est donnee
fragmentaire). Leur repa
dans le tableau IV, dont t resulte
qu'un pourcentage encore
.
moindre qu'a Balş y revt ttt aux animaux sauvages (0,270/o,
seulement), representes pdt le cerf, le sanglier et un c heval.
Les animaux domestiques y sont representes seulement et a
.

î
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presque parite par les ovicaprins et les bovins. L'absence
de porcins y indiquerait, peut-etre, un genre de vie plutât
nomade. A noter l'absence du chien, comme d Balş.
-3. L' etude des pieces osseuses appartenant aux bovins
(tabl·eau Il), montre que ceux-y etaient de taille sensiblement
amoindrie en comparaison de leur ancetre sauvage, l'aurochs.
ce qui pourrait indiquer que le processus de leur domestica
tion n'etait point d ses commencements. Etant donnee leur
taille au garrot (tableau III), les ovins avait appartenu d une
variete de dimensions assez mediocres.
-4 . En passant en revue les resultats o btenus, dans ce
travail ainsi que dans d'awtres travaux similaires, on peut
conclure d l'existence de centres autochtones de domestication,
d l'ancienete de ce processus, ainsi qu•a l'extension prise par
l'elevage des le commencement du neolithique, ci la faveur
de l'optimum climatique post-glaciaire (periode atlantique).
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In vara anului 1 979, au fost reluate cercetările de pe Măgura din
capul Dealului Teilor de la Poieneşti, j udeţul Vaslui. La trei decenii
de la importantele săpături sistematice practicate acolo de profesorul
Radu Vulpe, cu consimţămîntul binevoitor al fostului conducător al
şantierului, o nouă echipă de cercetare îşi propune să procddeze la
dezvelirea integrală a urmelor arheologice de pe suprafaţa Măgurii, ac
centul urmînd să cadă pe investigarea celor două necropole eponime
ale culturii bastarne (Poieneşti-Lukaşevka) şi, respectiv, carpice (Poie
neşti-Vîrtişcoiu). Acest plan am plu, a cărui înfăptuire în funcţie de
mijloacele puse la dispoziţie, se va întinde pe o durată de cinci pînă
la zece ani, porneşte, pe de o parte, de la importanţa excepţională a
monumentelor de la Poieneşti pentru arheologia şi istoria veche a spa
ţiului de la răsărit Jde Carpaţi, iar pe de alta de la premisa metodologică
după care numai dezvelirea exhaustivă a acestor monumente, în spe
cial a necropolelor, poa._te oferi tameiul · documentar optim pentru o
analiză care să ducă la concluzii sigure de ordin cronologic, cultural,
etnic şi social-economic.
După cum se ştie, staţiunea de la Poieneşti a fost cercetată încă
înainte de război de către C. Cihodariu, care a şi publicat două dări de
seamă 1• Adevărate săpături ş tiinţifice, de amploare, au fost practicate
abia în 1 949, de către Radu Vulpe, care a excavat o s uprafaţă de 1 776
mp, descoperind 350 complexe din epoca neolitică (Cucuteni A), epoca
bronzului (cultura Monteoru), a doua epocă a fierului (cîteva complexe
getice din sec. IV-III î.e.n. şi 55 m orminte de incineraţie bastarne),
epoca romană şi începutul epocii migraţiilor (55 morminte de incinera
ţie în urnă, de tip carpic, 23 morminte de înhumaţie, precum şi urme
de locuire din secolele III-IV e.n.). Descoperirile au fost publicate
într-un bogat şi bine organizat raport de săpături 2 , stînd la originea u n o r
remarcabile progrese pe care arheologia românească le-a făcut în ceea
ce priveşte cunoaşterea celei de-a doua epoci a fierului şi a epocii ro
mane în partea de răsărit a Daciei. Referitor la aceste descoperiri şi la
implicaţiile lor există astăzi o bogată literatură de specialitate rom[t
nească şi străină.
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Din păcate, prima campanie de săpături sistematice de la Poie
neşti, din 1 949, a fost totodată şi ultima. Cercetările nu au mai fost
continuate în anii următori, suprafaţa săpată reprezentind, pînă astăzi,
mai puţin de o cincime din intinderea totală a monumentelor de pe
Măgură. Se poate aprecia că aproximativ acee aşi proporţie o reprezintă
mormintele bastarne şi carpke descoperite faţă �de totalul iniţial. Car
tarea acestor morminte arată că in săpătura din 1 949 a fost prinsă limita
de nord a necropolei bastarn.e şi limita de sud a celei carpice - cele
două necropole suprapunindu-se parţial şi de�ind în toaţe direcţiile
marginile săpăturii conduse de Radu Vulpe. In aceste condiţii era greu
tie spus dacă eşantionul de descoperiri ieşite la lumină in această săpă
tură este reprezentativ din punct de vedere al conţinutului cultural şi
cronologic pentru monumentele in discuţie. Probleme foarte importante,
cum ar fi cronologia relativă şi stratigrafia orizontală a necropolelor sau
raportul dintre mormintele de inhumaţie, mormintele de incineraţie
carpice şi aşezarea de tip Sintana de Mw·eş-Cerneahov 3 - au rămas
în aşteptarea unor soluţii, pe care numai o săpătură nouă, exhaustivă,
le poate oferi.

Cercetările întreprinse in 1979 constituie desigur numai un inceput
in acest sens. Fondurile restrinse care ne-au stat la dispoziţie (furnizate
de Institutul de Arheologie din Bucureşti şi lele Muzeul Judeţean din
Vaslui), ca şi imprejurarea că cea mai m are parte a Măgurii era aco
perită de un lan de porumb au făcut ca în această primă campanie să ne
propunem ţelul limitat de a verifica intinderea necropolelor şi aşezări
lor spre vest şi sud de săpătura din 1 949. Forma terenului ca şi unele
descoperiri ocazionate de construirea in anii '60 a unor remize şi graj
duri ale C.A.P. Poieneşti ne arătau oricum că centrul de greutate al
acestor monumente se afla la est de vechea săpătură, ele intinzînd.u-se
pînă pe poalele line ale Măgurii inspre valea Pîrîului Caselor.
S-a trasat, aşadar, o secţiune S.XXX, lungă de 140 m şi lată de
2 m, orientată NNE-SSV, paralelă aproximativ cu latura de vest a
săpăturii Vulpe, la circa 4-5 m vest de aceasta. In partea de sud, pe
ultimii 62 m, această secţiune a fost dublată de secţiunea XXXI (lată de
3 m), plasată între S.XXX şi vechea săpătură. După cum se vede, sec
ţiunile au fost numerotate în continuarea celor săpate de Radu Vulpe. La
fel s-a procedat şi cu complexele /descoperite, care au fost şi ele nume
rotate în continuare (începînd cu nr. 351), indiferent de epoca căreia ii
.aparţin. In acest fel se aplică consecvent un sistem care şi-a dovedit va
labilitatea în această săpătură foarte com,plicată şi se evită orice confuzii
ce ar putea rezulta dintr-o renumerotare separată a complexelor pe
epoci.
În total a fost excavată o s uprafaţă de 466 mp, ceea ce înseamnă,
desigur, destul de puţin faţă de cea săpată în 1949. Şi totuşi noile cer
cetări au prilejuit descoperiri importante, care îmbogăţesc şi precizează
cunoştinţele noastre atit in ce priv&'ite tipologia materialului, cit şi în
privinţa delimitării zonelor de locuire sau de înmormîntare din diferite
perioade de pe Măgura de la Dealul Teilor, dîndu-ne astfel indicaţii pre
ţioase pentru planificarea cercetărilor viitoare.
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In săpătura noastră s-au intilnit materiale şi complexe aparţinînd
unar epoci şi culturi identificate anterior de către Radu Vulpe : neolitic
- cultura Cucuteni (aşezare cu locuinţe de suprafaţă) ; epoca bronzului
(slabe urme de locuire) ; Latene-ul getic de inceput (un mormînt dis
trus ?) ; cultura bastarnă de tip Poieneşti-Lukaşevka (necropolă de inci
neraţie cu urne : 1 8 morminte), cultura carpică (necropolă : 2 morminte
de incineraţie şi aşezare : un lJordei) ; cultura Sîntana de Mureş Cerneahov (aşezare cu locuinţe de suprafaţă). Spre deosebire de cam
pania 1 949 notăm absenţa in săpătura noastră a mult discutatelor mor
minte de inhumaţie. Această absenţă, ca şi numărul redus de morminte
carpice (doar \(louă), faţă de cele 18 morminte bastarne se explică prin
dispunerea diferită a necropolelor respective pe suprafaţa Măgurii. Să
pătura noastră confirmă faptul că necropola bastarnă se concentrează
în principal în partea de sud şi sud-vest, iar cea carpică, ca şi mormin
tele de inhumaţie, se grupează in partea de NE a Măgurii. Aşa se face
că toate cele 18 monninte bastarne descoperite în 1979 au apărut pe
ultimii 60 m dinspre sud ai S.XXX şi în săpătura adiacentă, S.XXXI.
Aici se constată o frecvenţă ridicată şi pentru descoperirile neolitice şi
pentru cele cerneahoviene, in timp ce in jumătatea nordică a S.XXX
nu reţinem ca descoperiri mai importante decît mormintul getic timpu
riu (caroul 6) şi bordeiul carpic (carourile 1 8-19).
In cele ce urmează, prezentăm pe scurt principalele descoperiri
făcute in campania 1979 la Poieneşti :
A. Neolitic.
S tratul neolitic se află la mică adîncime şi de aceea este frecvent
deranjat de complexele mai recente precum şi de lucrările agricole mo
derne. Nivelul său de călcare este marcat in diferite locuri de complexe
de locuire formate dintr-o mare cantitate de ceramică (uneori vase spar
te in situ), lipitură de pereţi arsă, pietre, oase de animale şi, rar, lipitură
de vatră - aflate la adincimi ce variază de-a lungul şanţului intre 0, 2530 şi 0,50 m. In total s-au numerotat 1 8 astfel de complexe cucuteniene,
care se concentrează .in special in carourile 24-26, 28-29 (unde a
apArut şi o groapă-cuptor, cu pereţii ar:şi şi fundul nears, avind o formă
tronconică), 3Q-33 şi 35-36. ln toate aceste cazuri putem bănui exis
tenţa unor locuinţe de suprafaţă de dimensiuni mari, al căror plan nu
va putea fi reconstituit decît prin săpăturile viitoare.
Cea mai mare parte a inventarului cucutenian este reprezentată de
ceramică. Predomină categoric specia comună, din pastă grosieră, cu
nisip mult in compoziţie, de culoare roşie-gălbuie. Formele mai frec
vent întîlnite sînt vasele mari de provizii, vase�borcan, strachini, pahare.
lntr-o cantitate mai mică apare şi ceramica din pastă fină, bine arsă şi
exact modelată (pahare, cupe, baluri, linguri). Ornamentica nu este nici
frecventă, nici variată. Pictura s-a păstrat doar pe un număr redus de
fragmente ceramice, în special în complexul cu groapa-cuptor {cpl. 374/
402). Este foarte interesant de remarcat că printre materialele campaniei
1 979, alături de ceramica pictată Cucuteni A, au apărut şi fragmente ca
racteristice fazei AB, fără ca deocamdată să se poată face şi o separare
stratigrafică corespunzătoare.
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In afară de ceramtca, nivelul cucutenian a mai livrat şi citeva
percutoare de piatră, piese de silex, două topoare din marnă, două fre
cătoare pentru rîşniţă şi un fragment de rişniţă, două spatule de os,
precum şi cîteva fragmente de plastică antropo şi zoomorfă.
B. A doua epocă a fierului.
1. In S.XXX, caroul 6, la numai 1 5-20 cm adincime, s-au desco
perit grupate numeroase fragmente provenind din cel puţin 4 vase lu
crate cu mîna : oală-sac cu brîu în relief la baza gîtului �i cu patru
apucători semicirculare sub diametru! maxim, oală-clopot cu marginea
verticală şi oală cu m arginea arcuită spre interior, ambele prevăzute cu
brîu alveolat, strachină cu buza înclinată spre interior. . Printre cioburi
au apărut şi aşchii de oase umane calcinate. Foarte probabil avem aici
de-a face cu un mormînt distrus, a cărui datare - în lipsa unor ele
mente de inventar - 1poate oscila între sec. V şi III î . e.n. Cultural şi
cronologic această descoperire se leagă, desigur, de aşa-numitul mor
mint-cuptor getic descoperit la Poieneşti in 1 949.
2. Toate cele 18 morminte de tip Poieneşti-Lukaşevka (purtînd
numerele 375-380, 389-399 şi 407) au fost morminte de incineraţie în
urnă 4• Urnele (castroane cu buza faţetată şi cu tortiţe în X, mai rar
oale sau urcioare) sînt de obicei acoperite cu străchini, realizate din
aceeaşi pastă fină, neagră, cu luciu metalic. Toate aceste tipuri ceramice
le repetă pe cele cunoscute anterior la Poieneşti, aşa cum şi cele mai
multe piese de port şi podoabă din inventarele funerare aparţin unor
tipuri deja atestate aici : fibule de tip Kostrzewski B, Hbule cu sfere de
bronz pe arc, fibule de tip Latene tîrziu cu arcul îndoit în unghi drept
şi port-agrafa în formă de ramă, cîrligul de centură de tip "Osengilrtel
haken", spirale de bronz şi argint (saltaleoni), mărgele de sticlă, adesea
cu pojghiţă de aur la interior. In mormintele descoperite în 1979 au
apărut însă şi unele tipuri noi, de asemen�a de origin� germanică,
pentru care cele mai apropiate paralele sint cele din necropola de la
Boroseşti, j ud. Iaşi 5, o pafta triunghiulară (Plctbtengil-,1tel,hake,n), o a
doua în formă de pinten şi o a treia de tipul "Zungengilrtelhaken", o
fibulă tip Kostrzewski H, aplice de bronz rombice pentru centură, un
cuţitaş de tipul "Sichelmesser",
Din totalul de 18 morminte doar cinci erau lipsite de inventar
(trei din ele fiind practic distruse), alte nouă aveau ca piesă de port
şi podoabă doar una · sau două fibule, un mormînt avea în plus o piesă
.de centură şi, în sfîrşit, trei morminte (390, 392, 394) conţineau garni
turi mai bogate de podoabe, compuse din fibule, .paftale, saltaleoni şi
mărgele. Din punctul de vedere al combinaţiei de tipuri, aceste trei
morminte sînt foarte apropiate de mormintele 147, 149, 261 şi 339 din
campania 1949, constituind o grupă unitară. Imprejurarea că mormintele
citate apar oarecum grupat la extremităţile suprafeţei cercetate şi lip
sesc în mijloc ar putea constitui o indicaţie de natură cronologică, pe
care cercetările viitoare vor trebui să o verifice. Oricum şi după noile
descoperiri, încadrarea generală a necropolei bastarne rămîne aceeaşi,
şi anume în faza A a epocii preromane recente a fierului germanie după
H achmann, căreia în cronologia Latene îi corespunde în mare faza La
tene C2 (cea. 150-75 î.e.n., după H. Polenz). Pe de altă parte, noile des
coperiri subliniază şi mai mult relaţia directă a necropolei bastarne de
·
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la Poieneşti (respectiv a culturii Poieneşti-Lukaşevka) cu cultura ) astorf
dintre Elba şi Oder 6 •
C. Epoca romană şi începutul epocii migraţiilor.
1. ln S. XXX, carourile 28-29, la -0;35 s-a descoperit un mormînt de
incineraţie car.pic (M. 360), constînd dintr-o grămăjoară de oase cal
cinate, între care au apărut 5 cioburi fine, dintr-o căniţă roşie, un pan
dantiv-căldăruşe din fier, o mărgea cilindrică, trei fragmente de coral
şi urme de pudră roşie. ln aceea�i secţiune, în caroul 36 au apărut res
turi grupate ale unui vas cenuşiu lucrat la roată, care a putut reprezenta
urna unui mormînt carpic distrus. (cpl. 408). Ambele morminte au o
poziţie periferică {spre sud) faţă de mormintele carpice descoperite de
Radu Vulpe şi nu aduc nimic nou în ce priveşte inventarul 7•
Deosebit de important este în schimb bordeiul 356 descoperit î n
carourile 1 8-19, surprins la adîncimea d e 0,25 m : el avea o formă rec
tangulară, cu dimensiunile de 3,20 (3,40) X 2,40 m şi adîncimea fundu
lui - 1 ,06 (1 , 1 0) m. ln umplutura şi pe fundul bordeiului s-a găsit o
cantitate nu prea mare de . ceramică carpică, lucrată cu mîna şi la roată,
mult pămînt ars, bucăţi de zgură (unelte de fier), oase de animal, două
fusaiole şi o monedă de bronz bătută în Macedonia cu ocazia jocurilor
provinciale din anii 242 sau 246, sub împăratul Gordian al III-lea. O
primă clasificare a ceramicii din bordei a dat următoarele rezultate :
- ceramică de mînă : total 1 7 1 fragmente , din care 8 buze (din 5--6
oale diferite), 1 de căţuie, 4 ele castrona.ş mic, 6 fragmente de fund, 2
fragmente de brîu alveolat, 93 fragmente mici şi 57 fragmente mari din
pîntecul diferitelor vase.
- ceramică de roată locală : total 1 1 9 fragmente, predominant de culoa
rea cenuşie, între care 13 buze din cel puţin 10 vase diferite, 8 fragmen
te de fund, 22 fragmente mari şi 75 fragmente mici din corpul vaselor.
Ca forme se identifică amfora, cana (un exemplar aproape întreg chiar
pe fundul bordeiului), castronul, fructiera cu buză verticală şi cupa.
- ceramică de import : 1 1 fragmente din amfore cu pasta alburie
sau cărămizie, avînd mult nisip în compoziţie.
Această descoperire arată că pe Măgura de la Poieneşti avem de-a
face nu numai cu o necropolă ci şi cu o 1ocuire carpică, pentru care
moneda împăratului Gordian al III-lea ne oferă un terminus post quem.
Se impune deci a revizui i nterpretarea mai nouă, după care toate urmele
de aşezare de la Poieneşti ar fi de atribuit culturii Sintana-Cerneahov •
şi să dăm, măcar parţial, dreptate autorului săpăturilor din 1 949, atunci
cînd vorbea de existenţa unei aşezări carpice din sec. III e.n. Stabilirea
mai exactă a caracterului şi întinderii acestei locuiri, a raportului ei cu
necropola carpică, rămîne desigur o sarcină a viitoarelor cercetări.
2. Pe cea mai mare parte a S. XXX şi XXXI s-au descoperit urmele
unei întinse, dar inegale locuiri de tip Sîntana-Cerneahov. Este vorba
în principal de ceramica fragmentară aflată incepind de la suprafaţa
solului pînă la 0,30-35 m adîncime. Au fost descoperite şi citeva gropi,
distanţate între ele, conţinînd materiale ale acestei culturi. Cele mai
consistente urme au apărut însă concentrate in partea de sud a S. XXXI,
în carourile 43-46, unde, pe nivelul
0,25-30 m s-au descoperit două
mici pavaje din pietre arse (vetre ?), precum şi dărîmăturile din chirpic
ars masiv, feţuit, ale unei locuinţe de suprafaţă, avînd lungimea de
-
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peste 7 m. Din aceeaşi vreme provine şi o mică monedă constantiniană
descoperită la suprafaţa aşezării.
*
*

*

Cercetări de suprafaţă. ln timpul campaniei de săpături din 1979, colec-

tivul de la Poieneşti a întreprins şi unele periegheze in zona imediat
înconjurătoare, începînd cu verificarea punctelor semnalate în 1949 de
către Radu Vulpe.
1. Movilele de cenuşă, de la intersecţia Pîrîului Caselor cu Ripa
Fîntînii. Se constată că pămîntul amestecat cu multă cenuşă şi cărbune
se întinde pe o suprafaţă mult mai mare decit cea a movilelor. In ruptu
ra Rîpei Fîntînii acest strat de 0,5-1 m grosime se poate urmări pînă
la cea 5 0 m spre vest, deci spre deal de movile. O săpătură ocazională
practicată de săteni într-una din movile pînă la adîncimea de 2,50 m
nu a dat de pămîntul viu. Nu ştim care este originea acesto r movile,
cert este însă că cenuşa şi cărbunii nu provin din ruguri funerare, cum
s-a presupus, întrucît nu am putut găsi nici un fragment de os calcinat,
de pămînt ars sau de ceramică.
2. Poalele de nord ale Dealului Vărzăriei, pînă la marginea Pîrîului
Caselor (la cea 400-500 m est de Măgura) - urme de aşezare carpică,
cu ceramică de roată şi de mînă.
3. Dealul Velniţa, la sud de Ripa Fîntînii, pe panta dealului, urme
de locuire getică de epocă Latene (ceramică, chirpic) - distanţa 400500 m sud de Măgura.
4. Şipotul lui Stan, la cea 1 ,5 km sud de Măgura, pe panta
lină ce coboară spre Pîrîul Caselor, la est de fierărie, cerrun.ică tipică
Poieneşti-Lhkaşevka, atestînd existenţa unei aşezări contemporane cu
necropola eponimă. ln aceeaşi zonă, la sud şi vest de fierărie o întinsă
aşezare neolitică, cu ceramică de tip Criş şi mult chirpic ars apărind
la suprafaţă.
In afara punctelor amintite, deja cunoscute, din raza comunei
Poieneşti, putem semnala o nouă staţiune aflată la nord-vest de satul
Poiana lui Alexa (corn. Laza), pe m alul lacului de acumulare Puşcaşi
format pe cursul Racovei. Este vorba de o aşezare cu ceramică de tip
Poieneşti-Lukaşevka, carpic şi Sîntana-Cemeahov. Cantitatea mare de
chirpic ars scoasă de plug indică existenţa unei locuinţe de suprafaţă.
Fără a mai insista asupra celor arătate la începutul acestui raport
preliminar, credem totuşi că este necesar să subliniem, în încheiere,
odată în plus, importanţa cercetărilor de la Poieneşti pentru lămurirea
unor probleme majore ale preistoriei, şi istoriei noastre vechi şi să ne
exprimăm speranţa că le vom putea duce la bun sfîrşit după planul,
desigur ambiţios, dar totuşi realist, pe care ni l-am propus. Pentru aceas
ta sînt necesare mijloace sporite. Ar fi, de asemenea, necesar ca pentru
perioada întregii cercetări staţiunea să devină o adevărată rezervaţie
arheologică. Distrugerile cauzate de diferitele construcţii ale C.i\.P. Po
ieneşti şi de lucrările agricole in diferite puncte ale staţiunii nu mai
pot fi reparate şi constituie un avertisment pentru viitor. Cert este că
numai o cercetare integrală, sistematică .şi minuţions1i , poate duce la
descifrarea pe deplin satisfăcătoare a mesajului mon umen telor ele pe
Măgura de la Poieneşti.
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DIE WIEDERAUFNAHME DER AUSGRABUNGEN
IN POIENEŞTI - 1 979
Zusammenfassung
30 Jahre nach den ersten systematischen, von R. Vulpe·
durchgefii,hrten Grabungen, wurde die Untersuchung der vor
und frilhgeschichtlichen Denkmăler von Poieneşti (Kr. Vaslui)"
wiederaufgenommen. Dort sind wăhrend der Grabungskam
pagne 1 949 Siedlungsreste aus dem Neolithikum (Cucuteni
KuLtur), der Bronzezeit und dem 4 . Jh. u. Z. (Sîntana de Mu
reş-C.ernjachow-Kultur), sowie Grăber aus den 4 .-3. Jh. v u. Z.
(getische Kultur), den 2.-1 . Jh. v . u. Z. (die germanische Po
ieneşti-Lukasewka-Kultur) und aus dem 3 Jh. u. Z. (die karpische Kultur) entdeckt worden. 1 979 stl:ess man auf weitere
1 8 Urnengrăber vom Poieneşti-Lukasewka-Typus ; drei davon
zeichnen sich durch besonders reiche Grabinventare (Fibeln,
Gilrtelhaken, Spiralrohrchen, Glasperlen usw.) aus. Ausserdem
wurden zwei Brandgrăber und eine Wohngrube freigelegt, die
der einheimischen kaiserzeitlichen Bevolkerung der Karpen
zuzuschreiben sind. Die in der Wo hngrube gefundene Milnze
des Kaisers Gordianus III erlaubt eine genauere Datierung
dieser Funde in der zweiten Hălfte des 3. Jh. u. Z. Weitere
Siedlungsobjekte gehoren der Cucuteni A und der Sîntana de
Mureş-C.ernjachow-Kultur an.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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j ud. Vaslui. Urne din mormintele de tip Poieneşti-Lukaşevka :
1 M.377 ; 2 M.378.

Abb. 1. Poieneşti, Kr. Vaslui. Urnen aus den Grăbern vom Poieneşti
Typus : 1 Grab 377 ; 2 Gr. 378.
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Fir;. 2. Poicneşl i , j ud. Vaslui. Inventarul unui mormînt d e incineraţie in urni
de tip Poieneşti-Lukaşevka (M.392) : 1-2 fibule de fier cu sfere de bronz ; 3--4
res t uri din fibule de fier ; 5 spirale-saltaleoni din bronz ; 6 mârrele de atlcll cu
pojghiţă de aur la i nt eri o r
(în total 66 piese) ; 7 tablă de bronz ; 9 fra1ment cuţLt
de fier ; 8, 10-12 piese de fier, probabil de la centură ; 13 pafta de centuri,
din fier.
Kr. Vaslui. Beigaben aus einem U rnen1rab vom Polen�
Abb. 2. Poieneşli
Lukaşevka-Typus (Grab 392) ; 1-2 ciserne Fibeln mit BronzekU8eln : 3--4 Reste
vo n eisernen Fibeln ; 5 Spiralrohrehen au s Bronze ; 6 Gluaperlen mlt Ooldlolle
(msges amt 66 Stiick) ; 7 B ro nzebl eeh ; 9 Fragment einer MNK-rkllnar au11 l':l!left :
11, 1 0 -1� ei serne Beschliige, wahrscheinlich von de
CiUrlrlrJn r n l l u r , 1 ·1 • • 1 '' r n • 1
-
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Fig. 3. Poieneşti, jud. Vas
lui.
Inventarul
unui
mor
mînt de incineraţie în groa
pă, de tip carpic (M.360) : 1
pandantiv de fier ; 2 perlă
de culoare albă ; 3 perle de
coral.

Abb. 3. Poieneşli, Kr. Vas
lui. Die Beigaben aus einem
karpischen Brandgrubengrab
(Grab 360) : 1 eimer!Ormiger
Anhănger aus Eisen ; 2 weiBe
Perle ; 3 Korallen.
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CONTRIBUŢII LA STUDIUL RITUALURILOR FUNERARE
PRE- ŞI PROTOISTORICE
TIBERIU 1. MUSCA

Este un lucru cunoscut că ritul şi ritualul funerar reprezintă prin
tre puţinele elemente care permit pentru anumite epoci istorice pentru
care lipsesc informaţiile scrise, sau dacă există sint lacunare, reconstitui
rea obiceiurilor şi credinţelor ce caracterizează un popor şi nu in ultimă
instanţă ajută la atribuirea etno-culturală a unor descoperiri. Avind în
vedere această realitate vom încerca în cele ce urmează să clarificăm,
în măsura posibilului, perpetuarea unor obiceiuri funerare caracteris
tice unor spaţii etno-culturale mai vaste.
Ţinem să subliniem de la bun început că nu ne stă in intenţie şi
nici nu avem posibilitatea să epuizăm toate aspectele problemelor ce
urmează a fi discutate, ci mai mult să atragem atenţia asupra unei rea
lităţi de care în viitor va trebui să se ţină seama în interpretarea dife
riteloe complexe funerare.
Incă în deceniul trecut regretatul Gh. Cantacuzino semnala în
cadrul necropolei neolitice de la Cernica, un mormint cu un ritual deo
sebit 1 • Descoperirea şi în campaniile ce au urmat a încă două morminte
cu ritual similar 1-au determinat pe cercetătorul amintit să întocmească
două studii speciale 2•
Acest ritual funerar deosebit constă in aşezarea morţilor pe torace
-şi abdomen. Pe lîngă acest ritual în cadrul diferitelor culturi neolitice
sau eneolitice din Europa centrală, estică şi sud-estică, cit şi in ţările
din Africa de Nord şi Asia Mică in unele morminte ale acestor culturi
au fost observate practici speciale, cum ar fi legarea miinilor şi picioa
reloe şi secţionarea oaselor de la miini or picioare 3• Acest obicei fune
rar, cum arată autorul amintit reprezintă un act ritual practicat pentru
ambele sexe in proporţie redusă din neolitic şi pînă în evul mediu •.
Aceste practici funerare au fost legate de frica comunităţii de anumite
persoane, respectiv de a nu se întoarce între cei vii. In fond avem de a
face cu credinţa in strigoi 5•
Odată cu sfîrşitul neoliticului, în cadrul marilor restructurări
etno-culturale ce au avut loc, se trece la un nou rit funerar, cel al inci
neraţiei., care devine, treptat, preponderent pe spaţii geografice şi etno
culturale întinse. Conform părerii exprimate de autorul amintit mai
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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sus, "primirea şi folosirea incineraţiei, care distruge corpul omenesc
prin foc şi eliberează sufletul, reprezintă în dezvoltarea ritualului funerar
preistoric faza a Ill-a ... ,". In acelaşi timp arată că numai înainte de
această fază a putut să fie practicată ritualul inhumaţiei pe torace, care
nu-şi mai avea rostul după introducerea incineraţiei 6•
ln noul context creat de apariţia ŞI generalizarea treptată a incine
raţiei, identificarea acelui ritual funerar prin care se manifestă obiceiul
funerar amintit, în decursul secolelor ce au urmat, întîmpină greutăţi
din cel puţin două motive. Mai întîi trebuie determinat acel ritual ce
reprezintă 9ontinuarea celui din neolitic, iat· în al doilea rînd nu toţi
arheologii, chiar dacă observă anumite elemente deosebite şi ţin cont
de ele la publicare.
Incă din etapele timpurii ale epocii bronzului în cadrul diferite
lor culturi se constată un ritual funerar deosebit, cu o gamă destul de
vastă de variante, ce constă în acoperirea restmilor funerare strînse
de pe rug cu un vas sau chi:lr mai multe.
Acest ritual funerar întîlnim pe teritoriul ţării noastre pentru
prima dată, în stadiul actual al cercetărilor, în cadrul necropolei Oto
mani I 7 s au Nir 8 de la Ciumel!ti {jud. Satu Mare) şi în aceeaşi etapă
�ronologică în cadrul necropolei. de tip Monteoru (faza IC 3) de la Cîn
deşti (jud. Vrancea) 9• Pentru et::�pa mijlocie a aceleiaşi epoci, ritualul
este întîlnit în cadrul celei din urmă necropole (Cîndeşti) �\ în cadrul
culturii Otomani la Valea lui Mihai �\ cît şi pe teritoriul Republicii
Populare Ungare la Kiralyszentivan 12• In ultima etapă din evoluţia
epocii în discuţie îl reîntîlnim la Dumbrăviţa (ju'd. Bistriţa Năsăud) 13,
in cadrul necropolei de tip Wietenberg, la Miercurea Ciuc-Jigodin (jud.
Harghita) 14 şi Teiuş (jud. Alba) 15, ultimele două aparţinînd unor desco
periri de tip Noua. Pentru etapele timpurii ale primei vîrste a fierului,
în stadiul actual al cercetărilor afectate necropolelor, lipsesc datele pri
vind acest obicei funerar 16• Situaţia este similară şi pentru Hallstatt-ul
mijlociu respectiv perioada de evoluţie a culturii Basarabi, cînd ritualul
este întîlnit, după cunoştinţele noastre, doar pe teritoriul R.S.S. Mol
dovenească la Soldăneşti 17• In etapa tirzie a aceleeaşi epoci îl regăsim
la Bîrseşti (jud. Vrancea) 18 şi la Ciurelu (mun. Bucureşti) 19• Pentru
epoca geto-dacică ritualul este atestat prin descoperirile de la
Satu Nou (jud. Constanta) 20, Enisala (jud. Tulcea) � 1 şi Zimnicea (jud.
Teleorman) �2• Pentru perioada corespunzătoare stăpînirii romane şi celeL
postromane ritualul în discuţie este atestat prin descoperirile de la
Soporu de Cîmpie (jud. Cluj) 2l, Cuci (jud. Mureş) 24, Leţcani (jud.
Iaşi) 25, Mogoşani (jud. Dîmboviţa) 26, Tîrgşor (jud. Prahova) 27 şi Izvoare
Giurgiu (jud. Ilfov) 28• Pentru a crea o imagine cît mai clară asupra aces
tui obicei funerar avînd în vedere atît mediile culturale diferite cît şi
intervalul d e timp îndelungat i n care se eşalonează descoperirile (ul
tima descoperire cunoscută la ora actuală, cea de la Izvoare-Giurgiu,
datînd în sec. VIII), vom încerca să stabilim variantele ritualului în dis
cuţie. Deci, în continuare vom încerca să stabilim variantele şi subva
riantele acestui ritual pe baza descoperirilor prezentate mai sus.
Astfel, ca formă principală pot fi considerate acele morminte in
care resturile funerare sînt acoperite cu un vas. In această categorie se
inscriu mormintele 1, 5, 6, 7, 1 1, 14, 1 5, 16/1962 de la Ciumeşti, Cindeşti,
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RITUALURI FUNERARE

47

Dumbrăviţa 29• Teiuş, Enisala, Zimnieea, Soporu d e Cîmpiei (M. 1 50),
Cuci, Mogoşani {M. 26), Leţcani (M. 4 1) , Tîrgşor (M. 49, 6·6, 89) şi
Izvoare-Giurgiu. O subvariantă este reprezentată de acele morminte în
care în afară de vasul ce acoperă resturile funerare se mai găseşte depus
ca ofrandă un vas. In acest grup de morminte se încadrează M. 9/ 1 962,
şi 1 1 / 1 964 de la Ciumeşti şi mormîntul de la Satu Nou. In funcţie de
modul de depunere a vasului ofrandă s-ar mai putea împărţi în alte
subvariante. Credem că a mai subdiviza în alte subvariante, în stadiul
actual al documentaţiei, nu-şi găseşte justificarea. Subvarianta 1 b este
reprezentată de mormîntul 86 de la Soporu de Cîmpie, caz în care
peste vasul ce acoperea resturile funerare, se afla depusă jumătatea
superioară a unui alt vas, ambele cu gura în jos 30• Subvarianta 1 c este
reprezentată de mormintele nr. 1 3/1962 de la Ciumeşti şi nr. 3 din ne
cropola de tip Sîntana de Mureş de la Leţcani, ·cazuri în care peste
vasul ce acoperea resturile funerare s-au aşezat mai multe fragmente
ceramice de la alte vase. Eventual ca o subvariantă a acestei variante
rituale poate fi considerat şi mormîntul 270 de la Tîrgşor. In acest din
urma caz in afara vasul ce acoperea resturile funerare mai întîlnim î:n
groapa sepulcrală fragmente de la mai multe vase 3 1• Subvarianta 1 d
este reprezentată de mormîntul 1 2 de la Leţcani şi 83 de l a Soporu d e
Cîmpie, cazuri în care resturile funerare au fost acoperite rle partea in
ferioară a unui vas, probabil spart ritual anterior. Interesant este de
remarcat faptul că în m ormîntul 96 de la Soporu de Cîmpie în afară
de partea inferioară de vas ce acoperea resturile funerare s-au mai în
tîlnit fragmente ceramice dintr-un alt vas şi un cuţit de fier 32• Prezenţa
ofrandei sugerează o subvariantă (I d 1) a subvariantei I d.
Varianta a Il-a este reprezentată de descoperirile de la Ciurelu,
Soldăneşti (M. 3, 8, 17, 2 2, 43, 46) şi constă în acoperirea resturilor fu
nerare cu mai multe vase, toate întoarse cu gura în jos. S ubvarianta II a
este ilustrată prin descoperirile de la Leţcani (M. 27, 33, 38), caz în care
resturile adunate de pe rugul funerar au fost acoperite cu părţi inferi
oare de la mai multe vase întoarse toate cu gura în jos.
Varianta a III-a principală este ilustrată de acele cazuri cind în
mormînt întîlnim mai multe vase în poziţie normală, doar unul întors cu
gura în jos, . iar resturile funerare răspîndite printre vase. Această va
riantă funerară este ilustrată prin descoperirile de la Kircilyszentivan 33•
Varianta a IV-a reprezintă o situaţie aparte, singulară pînă acum,
întîlnită in cadrul necropolei tumulare de la Bîrseşti, în două cazuri,
unde la o oarecare distanţă de re5turile cinerare depuse pe sol s e aflau
cinci vase întoarse cu gura în jos, dintre care două erau suprapus e.
Interesant este de remarcat că, în general, în cadrul necropolelor,
cum de altfel arătase şi Gh. Cantacuzino, numărul acelor morţi cărora
li s- a aplicat aceste practici funerare este redus. Singurele excepţii în
stadiul actual documentării noastre se constată la Ciumeşti şi la Laţcani,
în prima necropolă din totalul de 26 de morminte, 1 1 prezintă acest
ritual, iar în cea de a doua, din 17 morminte de incineraţie, îl intilnim
in 15 cazuri ce se încadrează în mai multe variante rituale. Numărul
chiar în centrul necropolei. Probabil, poziţia diferită în care se află
aceste morminte este şi rezultatul evoluţiei interne în direcţii diferite
relativ mare de cadavre culcate pe torace din necropola neolitică de la
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Sondershausen sînt interpretate· ca frica cmnunttăţl.i faţă de indivizi
care au decedat în urma unei epidemii 34• ln unele cazuri, cum este
necropola de la Ciumeşti, monnm.tele cu \lD &temenea ritual se grupează
relativ la marginile necropolei. Itt alte � cum sint descoperirile de
la Dumbrăviţa şi Zimnicea mormintele en un asemenea ritual se află
aceste morminte este şi rezultatul · evoluţ;iei interne în direcţii diferite
a înmormintărilor. Numărul mic de
ne cropole cercetate şi publicate
exhaustiv nu ne permite si fim tranşanţi în folosirea acestei observaţii.
Cu toate acestea nu se pG8te exclude nici postbilitatea, de altfel înte
meiată pe datele n1ai sus arătate, că anumite comunităţi să fi ingropat
pe acei morţi cărora urma să li se aplice acest ritual special în margi
nile necropolelor ptrttru a t izola şi astfel de ceilalţi morţi. Analiza
inventarului funerar, retumtndu-se in :majoritatea cazurilor la vasul
sau vasele ce acOperă resturile funerare , cît şi numărul încă mic de
asemenea morminte $i din medii culturale diferite, nu oferă date rele
vatoare.
In mod logic, după prezentarea ritualului în discuţie, încadrarea
lui tipologică şi cîteva observaţii de ordin general, se pune întrebarea
dacă această manifestare este continuarea ritualului atestat în necropo
lele neolitice şi legat de credinţa în strigoi. Cel puţin două elemente a)
resturile funerare sint acoperite în mai multe cazuri de una sau mai
multe vase şi b) numărul redus al perso anelor decedate cărora 1-i s-a
aplicat acest ritual, credem noi că, vin să ateste sub noua sa formă
continuarea aceloraşi obiceiuri şi după trecerea la in cineraţie. Din ana
liza ritualului în discuţie au rezultat mai multe variante şi subvariante.
Se pune întrebarea dacă avem de-a face cu tot atîte a etnosuri sau sînt
forme de m anifestare apropiate ale unor obiceiuri funerare deosebite la
aceeaşi populaţie ? Fără să fim tranşanţi , nepermiţînd stadiul incipient
al cercetărilor, putem spune că în nici un caz variantele şi subvariantele
constatate nu pot aparţine aceleaşi popul aţii �i in acelaşi timp nu re
prezintă nici forme de manifestare ale unor obic:eiuri funerare deosebite.
Discutabilă rămîne apartenenţa la a cest obicei funerar a descope
ririlor de la Kinilyszentivan şi Bîrseşti, cazuri în care vasele depuse
in groapa sepulcrală nu acoperă resturile cinerare. Fără să putem, nici
măcar, încerca legarea diferitelor variante �i subvariante de un etnos,
putem totuşi remarca indelungata evolutie a variantei I, din bronzul
timpuriu pînă în secolul al VIII-lea e.n. Dacă avem în vedere că aceea
subvariantă a variantei I ce conţine şi un vas de ofrandă poate să apar
ţină unor indivizi cu o situaţie deosebită în cadrul comunităţii, cît şi
realitatea că în aceste cazuri diferenţierea s-a făcut doar pe .baza pre
zenţei vasului de ofrandă, putem îngloba toate mormintele în varianta I.
Acest din urmă lucru duce în mod nemijlocit la creşterea cantitativă
a informaţiilor noastre privind varianta în discuţie. Dacă la toate aces
tea adăugăm atît observaţia că, cel puţin în stadiul actual al cercetări
lor, această variantă rituală se rezumă în aria ei de răspîndire la spaţiul
carpato-danubian, coroborat cu remarca lui Fernand Cumont conform
căreie "nimic nu se conservă cu mai mare persistenţă, de-a hmgul generaţiilor, ca obiceiurile funerare" 35 şi în măsura în care vor confirma
şi cercetările viitoare, putem admite că avem în faţa noastră încă un
preţios argument al continuităţii elementului autohton în decursul se...
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colelor în spaţiul amintit. Să remarcăm şi faptul că varietatea mare sub
care întîlnim acest ritual se datorează pe de o parte intervalului de timp
îndelungat în care se manifestă, iar pe de altă parte momentelor etno
genetice, contacte cu populaţii străine, respectiv prezenţei diferitelor
popoare în migraţie, care au adus cu ei manifestări deosebite, în cazul
de faţă variante rituale, legate de acelaşi obicei funerar.
Discutarea şi a mormintelor de inhumaţie cu ritualuri speciale,
concomitent cu lărgirea studierii acestei probleme pe spaţii mult mai
vaste va crea o imagine clară asupra acestui obicei funerar şi în acela.,
timp va permite şi legarea unor variante funerare de diferite populaţii.
Rămîne ca în perspectivă să fie verificat modul de manifestare a aces
tui ritual funerar odată cu generalizarea inhumaţiei, în cadrul general
creştin.
In orice caz in incheiere atragem atenţia, odată in plus, că studi
erea obiceiurilor funerare pe spaţii vaste va aduce noi elemente ce vor
îmbogăţii, cel puţin, imaginea noastră despre viaţa spirituală a diferi
telor populaţii in momente istorice diferite, cit şi asupra evoluţiei lor
spirituale.
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CONTRIBUTIONS A L'f:TUDE DES RITUELLES FUNE
RAIRRES PRE- ET PROTOHISTORIQUES
Resume

L'auteur etablie ce rituel qui represente la continuation
de ce de l'epoque neolitique qui a ete lie de la foi religieuse
en loup-garou.
Il y a des tombeux qui sont lies de cette foi religeuse ou
les traces cineraires sont cowvertes avec un ou plusi·eurs reci
pients. On a etablie des variantes rituelles.
L'auteur remarque que la premiere variante se devoloppe
l'age du bronze ancien jusqu'au VIII-eme siecle de notre ere.
Dans la mesure ou l·es futures recherches confirmeront tout
cela nous aurons un nouveau element concernant la continuite
de la population awtochtone.
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RITURILE FUNERARE ALE COMUNITAŢILOR
HALI.STATTIENE TIRZII DIN MOLDOVA
CONSTANTIN BUZDUGAN

Cultura spirituală a omului din perioada tîrzie a primei epoci
a fierului (Hallstatt) de pe teritoriul Moldovei nu a constituit pînă în
prezent obiectul unei prezentări de ansamblu, cu toate că descoperirile
arheologice, mai ales cele de dată relativ recentă, au contribuit în mod
substanţial la îmbogăţirea cunoştinţelor noastre despre acest domeniu.
De aceea considerăm de necesitate imediată tentativa de realizare, fie
chiar şi in formă preliminară, a unei sinteze care să cuprindă principa
lele elemente ale vieţii spirituale ale comunităţilor hallstattiene tîrzii
din Moldova. Din acest punct de vedere ritm·ile funerare şi ritualurile
de înmormîntare, legate de cultura morţilor, pot fi considerate cele
mai importante şi in acelaşi timp cele mai complexe.
Ca şi in epoca bronzului, in prima vîrstă a fierului se practicau
concomitent inhumaţia şi incineraţia. În perioada hallstattiană tirzie
ritul de inmormintare al incineraţiei se va extinde treptat, pentru ce1
in perioada următoare, odată cu cristalizarea formelor culturii materiale
şi spirituale gete>-dacice, el să se generalizeze, devenind ritul funerar
fundamental 1•
I. REPERTORIUL DESCOPERIRILOR

1. Băiceni, jud. Iasi
In punctul "Pietrărie" de pe dealul Gosan, in apropiere de locul
unde s-a descoperit un preţios tezaur din piese de aur, atribuite unui
conducător militar traco-g-et, a fost identificat un grup de tumuli 2• In
unul dintre aceşti tumuli, cercetat în vara anului 1967, s-a descoperit
un mormint de incineraţie, protejat de o construcţie circulară de piatră,
:l.emantelată la partea superioară de căutătorii de comori.
Pe baza inventarului ceramic, acest mormînt a fost datat cu aproximaţie in secolul al IV-lea i.e.n. 3•
·

2. Bîrseşti, Jud. Vrancea

In perioada anilor 1 955-'1958 s-au efectuat săpături arheologice în
necropola tumulară din punctul "Lacul Dumbrăveni" de pe teritoriul
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

C . BUZDUGAN

52

satului Bîrseşti. Au fost cercetaţi 28 tumuli, fiecare conţinînd unul sau
mai m ulte morminte de incineraţie sau inhumaţie 4 • Structura tumulilor
este alcătuită din pămînt şi pietre de rîu, dispuse în strat.
Cercetările efectuate au prilejuit precizarea a două categorii de
morminte : morminte cu resturile funerare şi inventarul - atunci cînd
acP.Sta există - depuse pe solul antic şi morminte cu oasele arse depuse
in urne introduse în tumulii ridicaţi anterior.
Descoperirea unui rug, marcat printr-un strat de bolovani mari
de rîu, acoperit de un strat de cărbuni, identificat în turnului nr. 17, a
permis constatarea că incinerarea se făcea pe loc.
Pe baza inventarului mormintelor, care cuprinde ceramică ăe teh
nică inferioară şi uneori chiar lucrată la roată, arme de fier şi bronz,
podoabe ek, necropola a fost datată în secolele VI-V î.e.n.
3. Cimbala, j ud. Bacău
1n punctul "Dealul Morii", situat la cea 400-500 m est de Cîrn
bala (sat desfiinţat, înglobat la satul Izvoru Berheciului), a fost desco
perit întîmplător, în primăvara anului 1959, un mormînt de înhumaţie 5•
După relatările descoperitorului, scheletul defunctului aflat
la
adîncimea de aproximativ 0,30 m, era întins pe spate, cu capul spre
nord-vest.
Din inventarul mormîntului, bogat şi variat, s-au recuperat mai
multe obiecte de podoabă, printre care o bentiţă-colier, cinci capete de
ace în formă de elice, opt aplice discoidale, patru inele de buclă 6, un
arc de fibulă cu terminaţiile stilizate zoomorf, o spirală (Saltaleoni),
toate din bronz, şi nouă perle de sticlă.
Mormîntul este datat în secolele VI-V î.e.n.
4. Comarna, j ud. Iaşi
Inainte de cel de al doilea război mondial, pe culmea dealului An
drieşului din vatra satului Comarna, au fost descoperite, cu ocazia lu
crărilor agricole, cîteva schelete umane şi unele obiecte : nasturi de
bronz, vîrfuri de săgeţi cu trei aripioare de acelaşi metal şi un pumnal
de fier 7• Aceste descoperiri ocazionale indică un grup de morminte de
înhumaţie.
5. Cozia, jud. Iaşi
Cercetările sistematice efectuate în aşezarea din perioada timpu
rie a primei epoci a fierului de pe dealul "Aruxandrei", situat în partea
de nord-vest a satului 8, au prilejuit şi descoperirea cîtorva morminte de
înhumaţie.
1n inventarul mormintelor s-au găsit şi pumnale de fier caracte
ristica perioadei hallstattiene tîrzii 9•
6. Cristineşti, j ud. Botoşani
1n satul Cristineşti au fost descoperite î ntîmplător, în anul 1 966,
două pumnale de fier specifice Hallstatt-ului tîrziu 10• Cercetările de te
ren ulterioare au precizat că pumnalele au apărut împreună cu resturi
de oseminte umane, fără a se putea însă preciza dacă ele proveneau de
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la incineraţi sau înhumaţi . In schimb, aceste descoperiri probează exis
tenţa unor morminte.
7. Gldvăneşti, jud. Ia.-;i
In 1 950, în turnului nr. 2 de la Glăvăneştii Vechi (veche denumire
a satului Glăvăneşti) au fost descoperite două morminte, unul de inci
neraţie şi celălalt de inhumaţie, ambele considerate de tradiţie halstatti
ană, dar care se leagă de Latene-ul vechi. In afară de aceste morminte,
de înhumaţie, în mantaua movilei s-au mai găsit trei morminte de
înhumaţie, cu scheletele orientate sud-sud-est - nord-nord-vest sau
vest-nord-vest - est-sud-est, care aparţin aceleaşi perioade. In dreapta
humerusului unui sc�elet s-au găsit cîteva fragmente de fier, la altul
numai pete de oxizi de fier, iar la al treilea un vas bitronconic de for
mă specific hallstattiană tîrzie 11•
8. Hilişeu-Horia, jud. Botoşani

In curtea şcolii generale din Hilişeu-Horia s-a descoperit în anul
1 960 un pumnal de fier, 1 7 vîrfuri de săgeţi de bronz şi cîteva frag
mente ceramice provenite de la un vas din pastă de culoare cenuşie,
modelat cu mîna 12•
După informaţiile transmise, aceste obiecte, caracteristice perioa
dei hallstattiene tîrzii, au apărut în context cu oase umane, ceea ce
dovedeşte existenţa unuia sau chiar a mai multor morminte de înhu
maţie.
!.J.

Holboca, jud. Iaşi

Pe lîngă mormintele cu ocru, cercetările arheologice efectuate în
tr-un turnul de pe teritoriul satului Holboca au dat la iveală şi 15 mor
minte de înhumaţie şi incineraţie din prima epocă a fierului.
După părerea autorului, unul dintre aceste morminte de incine
raţie, cu resturile funerare depuse în urnă, corespunde unei faze hall
stattiene tîrzii sau inceputului epocii următoare 13•
1 0 . Jluşi, jud. Vaslui
In anul 1 928, cu ocazia unor lucrări de construcţie, s-a descoperit
in oraşul Huşi un mormînt de înhumaţie plană. Scheletul defunctului
zăcea pe spate, cu mîinile întinse pe lîngă corp, cu capul spre est sau
nord-est. Pe fiecare mînă avea cîte o brăţară de bronz. Intre oasele de
la mină se afla un inel din acelaJ?i metal. La piept era "o broşă", pe
care descoperitorii au distrus-o, şi un "lănţugel de culoare verde", sfărî
mat în timpul lucrărilor. Ulterior au fost recuperate şi alte piese.
La distanţă de cea. 5 m de schelet se aflau mai multe vîrfuri de
săgeţi, din care s-au recuperat vreo 14, acoperite cu o piatră de gresie.
O piatră lată, din aceaşi rocă, era deasupra craniului. Tot la distanţă
de 5 m, spre vest, s-au găsit trei vase de factură locală, printre care şi
un fund de amforă grecească 1 4 •
Mormintul este datat în perioada de sfîrşit a Hallstatt-ului.
Aceleiaşi perioade şi probabil aceluiaşi grup funerar îi aparţin
alte două morminte de înhumaţie, descoperite în 1 973 in centrul ora
şului, cu ocazia unor lucrări edilitare. Din inventarul unuia dintre aceshttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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te morminte, distrus de lucrători, s-a păstrat doar un virf de lance de
fier. Asupra celuilalt mormint s-au putut face unele observaţii, precizin
du-se că scheletul, in poziţie intins pe spate, era orientat nord-sud. In
dreapta lui s-au găsit un pumnal, o cute de piatră, perforată la un capăt,
şi un alt obiect tot de piatră. Sub umărul sting erau 1 4 virfuri de săgeţi
de bronz în trei muchii. La distanţă de aproximativ 1 0 m (?) de schelet se
mai aflau un fragment de amforă grecească, un pumnal, două fragmente
de pumnal şi cîteva bucăţi mici de fier 15,

1 1 . Mînzăteşti, j ud. Vaslui
In punctul "Sîmpetru" din satul Minzăteşti a fost descoperit în
tîmplător, un mormînt de înhumaţie, cu scheletul intins pe spate, cu
braţele aduse pe lîngă corp, orientat nord-sud. Groapa s epulcrală avea
formă rectangulară, cu colţurile rotunjite şi fundul albiat 16•
Pe baza inventarului, constînd dintr-un pumnal şi trei virfuri de
săgeţi de bronz, mormîntul este datat în secolele VI-V i.e.n.
12. Poiana, jud. Galaţi
In cetăţuia geto-dacică de la Poiana-Tecuci, identificată cu antica
Piroboridava, intr-o groapă ce ţine de nivelul Poiana I 3, s-a descoperit
un schelet uman aşezat pe spate, cu capul adus spre piept, inchircit şi
căzut într-o parte, cu braţele larg deschise în lături. In jurul bazinului
s-au găsit resturile unei centuri, constind din citeva fibre de piele,
obiecte mici de bronz emisferice, cu cîrlige (inele de buclă), caracteristi
ce epocii hallstattiene tîrzii 17•
Alte două morminte, de data aceasta colective, care reflectă un
ritual de înmormîntare asemănător, au fost descoperite în timpul să
păturilor din anul 1 938 18•

1 3 . Rădeni, jud. Bacău
Pe dealul Morii, situat în partea de nord-est a satului Rădeni, a
fost descoperit în anul 1 966, în mod întîmplător, un mormînt de înhu
maţie, cu scheletul aşezat pe spate, cu ,mîinile întinse pe lîngă corp,
cu capul spre nord-vest 19•
Inventarul mormîntului, pe baza căruia el a fost încadrat crono
logic in secolele V-IV i.e.n., cuprinde un pumnal cu un singur tăiş,
două vîrfuri de săgeţi în trei muchii, fragmente ceramice modelate cu
mîna redind forme de vase sau străchini cu marginea arcuită, orna
mentate cu caneluri largi (faţete) dispuse oblic.

1 4. Recea, j ud. Bacău
In vatra satului Recea (astăzi înglobat la satul Găiceana) a fost
descoperit, întîmplător, în vara anului 1 9 6 1 , un mormînt de incinera
ţie 20• Inventarul mormîntului este reprezentat de o urnă bitronconică,
modelată cu mîna, în care se aflau resturi de oase umane arse, şi o
s trachină de aceeaşi factură, folosită drept capac.
In funcţie de i nventarul ceramic, mormîntul a fost datat în se
colele· VI-V î.e.n.
Ulterior au mai fost găsite aici alte dovezi ceramice, dintre care o
strachină identică cu cea menţionată a fost recuperată 2 1 •
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Aceste descoperiri indică o necropolă de incineraţie plană, care
.c-a fost încă identificată, deşi s-a încercat.
15. Satu Mare, jud. Suceava
Coroborînd vechile informaţii cu rezultatele cercetărilor arheolo
,gice efectuate în trecut la Satu Mare, s-a ajuns la concluzia că aici
a fost descoperită o necropolă de i ncineraţie �. considerată tumulară.
Construiţi din pămînt şi pietre, tumulii erau de formă ovală, cu dia
metre cuprinse între 3,5-5 m şi înălţimi de 0,35-1 m. Din inventarul
lor provin numeroase vîrfuri de săgeţi de bronz cu două sau trei
.aripioare, unele deformate sau sudate din cauza focului, un vîrf de
lance de fier şi resturi de olărie, care, din nefericire nu a fost descrisă
şi nici păstrată. Oricum, vîrfurile de săgeţi deformate şi sudate din
.cauza focului, specifice Hallstatt-ului tîrziu, fac şi mai plauzibilă ideea
apartenenţei lor la inventarul unor morminte de incineraţie, care au
fost datate în VI-V i.e.n.
16. Slobozia - municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, jud. Bacău
Pe un promontoriu din partea de nord-vest a cartierului Slobo
.zia al municipiului Gh. Gheorghiu-Dej a fost cercetată o necropolă
getică, distrusă în mare parte prin surpări de teren 23•
Prin săpăturile întreprinse în anul 1 963 au fost dezvelite 1 1 mor
minte plane, toate de incineraţie, cu gropi sepulcrale de formă rectan
,gulară. Din punct de vedere al variantelor de ritual, mormintele des
coperite pot fi împărţite în două grupe. Prima şi cea mai bine repre
zentată o formează grupa mormintelor în care oasele arse ale defunc
ţilor se află depuse direct pe fundul gropii. Uneori, lîngă oasele calci
nate s-a găsit cîte un vas, probabil depus cu ofrande 24, iar alteori res
turile cinerare nu erau însoţite de nici un vas (M.7). Grupa a doua o
::liormează mormintele în care rămăşiţele funerare sînt depuse în urne,
acoperite cu capace. In unele cazuri, lîngă urnă s-au găsit şi vase de
.ofrandă.
Mormintele sînt individuale, în afară de M. 1, M.2 şi M. l l , care
par să reprezinte înmormîntări duble.
Lipsa resturi)lor care ar putea fi atribuite cu certitudine unui
rug funerar presupune că arderea se făcea în altă parte.
In morminte, ca inventar, s-a descoperit ceramică, foarte multe
virfuri de săgeţi cu trei muchii (M.5 conţinea peste 140 de astfel de
săgeţi), cuţite de fier şi o brăţară de bronz, ornamentată cu trei motive
stilizate în formă de cap de şarpe. Ceramica descoperită, în afară de o
căniţă cenuşie, bitronconică, cu toarta supraînălţată, de tehnică supe
rioară, este modelată cu mîna, reprezentînd caracteristicile olăriei au
tohtone.
Pe baza inventarului, mormintele de la Slobozia sînt datate în a
doua jumătate a secolului al V-lea şi prima jumătate a secolului a;l
IV-lea î.e.n.
17. Trestiana, jud. Vaslui
Pe lîngă rezultatele importante pentru cunoaşterea culturii Cr�
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purie de la Trestiana a prilejuit şi descoperirea unor morminte plane
de înhumaţie din epoca hallstattiană tîrzie. Unul dintre aceste mormin
te, descoperit în vara anului 1 966, avea scheletul în poziţie întinsă, cu
mîna dreaptă pe bazin, iar stînga adusă sub bărbie, fiind orientat sud
nord 25•
Din inventarul mormîntului, care îi asigură datarea în secolul al
VI-lea î.e.n., se menţionează o ceaşcă de lut cu două torţi supraînălţate,
aşezată în partea de sud a craniului, două fibule de bronz, cu corpul
arcuit, cu placa piciorului în formă de "scut beotic" (de tip Glasinac),
găsite una pe piept, iar cealaltă între braţul şi antebraţul mîinii stingi
şi o fusaiolă circulară de lut, ornamentată cu caneluri oblice, descoperită
lîngă umărul stîng.
1 8 . Vaslui, jud. Vaslui

In 1 958, cu ocazia efectuării săpăturilor arheologice la "Curţile
domneşti", pe lîngă două morminte de înhumaţie (M.4 şi M.6) din pe
rioada hallstattiană tîrzie, a mai fost descoperit un mormînt de inci
nera.ţie, în urnă cu capac (M.3), încadrat în secolele IV-III î . e . n . 26,
dar care în realitate poate să fie mai vechi. Hallstatt-ului tîrziu îi sînt
atribuite şi 20 vîrfuri de săgeţi de bronz, care pot reprezenta inven
tarul unui mormînt distrus de lucrările de perioadă feudală.
Reluarea de curînd a cercetărilor a prilejuit descoperirea a încă
două morminte de incineraţie, cu inventar ceramic şi metalic carac
teristic perioadei timpurii a primei epoci a fierului.
Aceste ultime descoperiri constituie dovada sigură a existenţei
aici a două necropole hallstattiene, una de incineraţie, alta de inhu
maţie 27•
O altă descoperire, de data aceasta întîmplătoare, făcută în vara
anului 1973 în punctul "Capul Rediului", situat în partea de sud-vest
a oraşului Vaslui, pune în evidenţă un mormînt de înhumaţie, cu
scheletul întins pe spate, cu capul spre sud 28•
Pe baza inventarului recuperat, alcătuit dintr-un pumnal de fier,
ce se afla peste braţul stîng al defunctului, şi nouă vîrfuri de săgeţi de
bronz, găsite în dreptul osului iliac stîng, lîngă palmă, mormîntUil,
atribuit populaţiei scitice, este datat la sfîrşitul secolului al VI-lea şi
începutul secolului următor.
19. Volovăţ, jtid. Suceava

Pe teritoriul satului Volovăţ, pe platoul de pe înălţimea denumită
,,Dealul Bunl.OO!", situată la 4 km sud de oraşul Rădăuţi, se află o
necropolă tumulară, cuprinzînd 1 5 tumuli.
Semnalată încă pe la sfîrşitul secolului trecut şi studiată sumar
în mai multe rînduri, necropola a făcut obiectul unor noi cercetări în
perioada anilor 1 9 7 1-19 73, cînd au fost săpaţi �apte tumuli. Dintre
aceştia şase (T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 şi T.8) au fost atribuiţi Hallstatt-ului
vechi şi numai unul (T.7) perioadei tîrzii a acestei epoci 29•
Tumulii nr. 2 �i 7 conţin cîte un singur mormînt, spre deosebire
de ceilalţi care reprezintă morminte colective.
Inventarul mormîntului din turnului 7 este variat, cuprinzînd vase
de lut, o fusaiolă, perle de caolin, podoabe de metal, printre care pot
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fi menţionate două brăţări de bronz, o verigă de tîmplă şi o aplică în
formă de spirală.
Ca şi ceilalţi, turnului 7, datat între secolele VI-V i.e.n., aparţine
din punct de vedere etnic populaţiei nord-tracice.
II. CONSIDERAŢII GENERALE
Din prezentarea descoperirilor se desprind o serie de constatări�
observaţii şi concluzii referitoare la riturile funerare şi variantele ri
tuale folosite în Moldova în perioada tîrzie a primei epoci a fierului.
După ritul funerar se deosebesc două feluri de morminte : de incine
raţie şi înhumaţie.
MORMINTE DE INCINERA ŢIE
Foarte răspîndită la populaţia traco-getică în epoca hallstattiană
tîrzie, incineraţia se practica nu într-o manieră unitară, ci sub o multi
tudine de forme, care variază de la o zonă geografică la alta şi, uneori,
chiar în cadrul aceluiaşi cimitir sau grup funerar. Diferitele m anifestări
de ritual duc la o clasificare a mormintelor de incineraţie, în funcţie
de anumite criterii. După aspectul lor exterior, aceste morminte se
împart în două grupe : tumulare şi plane.

1 . Morminte tumulare
Morminte de acest tip sînt cunoscute mai ales în regiunile sub
carpatice (Bîrseşti, Satu Mare, Volovăţ) şi mai puţin în centrul Moldo
vei (Băiceni). ln partea de est a provinciei ele apar incidental, în tu
muli preexistenţi (Glăvăneşti, Holboca). Deşi ele sînt răspîndite pe un
spaţiu relativ întins, totuşi, din cauza unor dificultăţi de interpretare.
cunoştinţele noastre despre elementele principale ale acestui tip de
morminte continuă să rămînă limitate şi în multe privinţe chiar nesi
gure.
Mai întîi, trebuie arătat că fondul documentar existent este încă
limitat, iar unele dintre descoperirile menţionate prezintă inconveniente
în privinţa datelor exacte cunoscute în prezent. Astfel, multe din des
coperirile ocazionale şi întîmplătoare nu pot oferi, prin însăşi carac
terul lor, decît foarte puţine date, adesea ipotetice. Mormintele de la
Holboca şi Glăvăneşti, descoperite în tumuli deja construiţi, nu sînt
decît sumar prezentate. La Băiceni, din grupul de tumuli observaţi pe
teren, a fost săpat doar unul, care a rămas inedit, aşa încît elementele
de bază ale acestei descoperiri rămîn cel mult probabile. Din necropola
de la Bîrseşti au fost cercetaţi doar 28 tumuli, în timp ce din grupul,
situat la nord de Focşani, pe terasa Putnei, cunoscut sub numele d�
"Movilele Vrancei", n-a fost săpat pînă în prezent nici unul. La fel s�
prezintă situaţia spre limita de sud a zonei centrale a Moldovei, und�
nu ştim nimic despre cei 133 tumuli identificaţi în lunea Bîrladului şţ
pe culmile învecinate, repertoriaţi recent pe patru grupe 30• ,
Din puţine'le date de care dispunem in stadiul actual al cercetă
rilor reiese că acest tip de morminte se foloseşte din secolul VI pînă
în secolul IV î.e.n., limita superioară, care nu face obiectul temei noas
t re, atingînd secolul I e.n. 3 1• Fiind protejate de movile de dimensiuni
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variabile, construite din pămînt amestecat cu piatră de rîu, ele sint in
general morminte individuale şi aparţin, după toate probabilităţile,
unor luptători sau persoane cu rol proeminent lin viaţa pol!tică şi
socială a comunităţilor hallstattiene tirzii. De multe ori însă, pe lîngă
mormintul principal, pentru care s-a ridicat turnului, în mantaua aces
tuia, se găsesc morminte secundare, introduse ulterior. Incinerarea se
practica, de obicei, pe locul unde după aceea se înălţa turnului.
2. Morminte plane
lntilnite pînă acum la Recea, în grupul de la Vaslui şi la Slobo
zia, aceste morminte dezvăluie manifestări de ritual destul de variate.
In cadrul acestora deosebim următoarele tipuri de morminte : mormin
te cu urnă şi morminte fără urnă.
1. Morminte cu urnă
a. Morminte cu urnă depusă în groapă simplă, caracteristice po
pulaţiei locale din perioada tirzie a primei epoci' a fierului, au o durată
mare de timp, ajungînd pînă în secolul al IV-lea e.n. 32• Cel m ai frec
vent întîlnite, aceste morminte constau din vasul-urnă, cu capac sau
fără, în care sînt introduse resturile cinerare : oseminte umane, îm
preună cu cenuşă şi bucăţele de cărbune, culese de la rugul funerar.
Uneori în interiorul urnei sînt puse vase mi.ci de ofrandă şi obiecte
de inventar. Se intilnesc şi situaţii cind şi alături de urnă, în groapa
sepulcrală, au fost depuse fragmente ceramice, cărbuni, cenuşă şi chiar
vase de ofrandă.
b. Morminte cu urnă depusă în groapă rectangulară, semnalate
doar în necropola de la Slobozia, datată la sfîrşitul secolului al V-lea
i.e.n. şi începutul secolului următor. Majoritatea mormintelor de aici,
dacă nu chiar în totalitate, aveau astfel de gropi sepulcrale. In mod si
gur ele au putut fi determinate la trei morminte (M.2, M.5 şi M.9).
Gropile erau săpate la fel ca pentru morminte de inhumaţie, cu lungi
mea cuprinsă intre 2,20-2,50 m şi lăţimea între 0, 80 1 m .
-

2 . Morminte fără urnă
a. Morminte cu resturile funerare depuse pe fundul gropii. Co
mune incineraJţiei în tumuli şi celei plane, acestea sint cele mai sim
ple morminte. Ele constau dintr-o groapă simplă sau de formă rectan
gulară (Slobozia, M.2), in care sint depuse resturi de oase calcinate
aduse de la rugul funerar, împreună cu cenuşă şi bucăţele de cărbune.
Pe lîngă elementele menţionate, în mormîntul nr. 2 de la Slobozia un
vas de tipul celor folosite ca urnă şi o strachină, două vîrfuri de săgeţi
şi un cuţitaş. In j urul vasului s-au găsit şi cîteva bucăţi de podină bine
arse, provenite, probabil, de la platforma rugului funerar şi depuse
ritual.
MORMINTE DE INHUMAŢIE

In Moldova, practica înhumării morţilor se întîlneşte destul de
des în perioada tîrzie a primei epoci a fierului. Inhumaţia este semnahttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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lată indeosebi in mormintele plane, dar nu lipseşte nici din cele tumu
lare (Birseşti).
Răspîndirea mormintelor de inhumaţie urmează, de la nord la
sud, cursul Prutului. Ele sint frecvente în zona Podişului Central Mol
dovenesc, concentrindu-se in special in bazinul Birladului, fără a depăşi,
spre vest cursul riului Siret. De asemenea, in jumătatea septentrională
a zonei cuprinsă intre Prut şi Siret se găsesc doar citeva morminte, iar
în regiunile subcarpatice lipsesc complet.
Grupul mormintelor de inhumaţie din Moldova, cu excepţia celor
de la Poiana, manifestă un aspect unitar : schelete in poziţie întinsă,
orientate, in majoritatea cazurilor, nord-sud şi mai rar nord-vest
sud-est. Gropile sepulcrale, de formă rectangulară, uneori cu colţurile
rotunjite, sint relativ puţin adînci, rareori depăşind adincimea de 1 m
de la suprafaţa actuală a solului. În general, ele apar sub forma unor
morminte izolate (Cimbala, Minzăteşti, Rădeni etc.). Uneori mormin
tele apar grupate cite două-trei in acelaşi loc (Trestiana, Huşi, Cozia).
Prin analogie cu necropola de la Ciumbrud 3� din Transilvania, unde
mormintele sint grupate cite două-trei la un loc, s-ar putea presupune
că, cel puţin in unele cazuri, aceste grupe constituie indicii ale existen
ţei unor necropole. Uneori in preajma mormintelor de inhumaţie s-au
descoperit şi morminte de incineraţie (Glăvăneşti, Vaslui etc.). Situaţii
asemănătoare cu cele menţionate sint semnalate in necropola cu mor
minte tumulare de la Birseşti. Ele se intilnesc, de asemenea, in Oltenia
la Balta Verde şi Gogoşu 3\ ca şi in Bulgaria la Malka Breznica Js, ceea
ce presupune existenţa unei etape de biritualism 36•
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LES RITES FUNBRAIRES DES COMMUNAUTBES
HALLSTATTIENNES TARDIVES DE LA MOLDAVIE
R e s u me

L'auteur assaye la realisation d'une synthese qui em
brassait les principaux eveniments de la vie spirituelle de
communautes hallstattiennes tardives sur le territoire de la
Moldavie.
Le travail a comme potnt de depart les rites funeraires
et les rites d'enterrement consideres les plus importants et
en meme temps les plus complexes aspects de ce probleme.
La presentation des decouvertes permettent ii detacher
des observations et de conclusiones relativement aux rites
funeraires et les version du rite dans la Moldavie pen
dent la periode tardive de la premiere epoque du fer.
Ainsi, on constate que, pres de l'inhumation, l'incinera
tion etait une habitude pratiquee dans une maniere nonuni
taire, mais sous une multitude de formes, qui varient d'une
zone ii l'autre et, dans le cadre de meme cimetiere ou group
funeraire. En fonction de manifestation de rites differents
on fait une classification des tombeaux d'incineration.
·
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GETO-DACICA DE LA BUNEŞTI (JUD. VASLUI)
VIOLETA VETURIA BAZARCI UC

Cercetările arheologice din România în ultimii zece ani au adus
contribuţii valoroase la elucidarea unor probleme privind istoria stră
veche, la loc de seamă înscriindu-se şi intensificarea cercetărilor privi
toare la cunoaşterea culturii m ateriale a geto-dacilor în tot spaţiul
locuit de aceştia. In cadrul acestor cercetări se înscriu şi preocupările
noastre vizînd studierea culturii materiale a geto-dacilor în secolele
premergătoare constituirii primului stat dac centralizat condus de Bu
rebista. Cercetările noastre au început în 1972, prin săpăturile .organi
zate în aşezarea geto-dacică de la Corni-Huşi, continuate apoi cu in
vestigarea cetăţii de la Buneşti. Rezultatele fructuoase ale campaniilor
de săpături au adus o contribuţie deosebită la îmbogăţirea patrimo
niului nostru muzeal, cît şi la elucidarea unor aspecte ale civilizaţiei
geto-dacilor în secolele IV-II î.e.n. în Podi•şul Central Moldovenesc.
Cetatea de la Buneşti poate fi înscrisă în rîndul celorlalte fortificaţii
geto-dacice din zona noastră ca Moşna, Arsura, Sişcani, Creţeşti, Vlad
nic, care au j ucat un rol important în dezvoltarea rapidă a vieţii social
economice a comunităţilor geto-dacice de aici, ele reprezentînd adevă
rate centre urbane unde s-au diversificat meşte.şugurile, iar schimburile
comerciale au devenit foarte frecvente. Aceste fortificaţii au fost con
struite probabil împotriva raidurilor scitice foarte frecvente în cursul
secolului al IV-lea î.e.n., ele continuînd să existe şi în secolele urmă
toare, fiind în acelaşi timp un obstacol serios în calea invaziei bastar
nilor de la sfîrşitul secolului al III-lea î.e.n. 1 •
Cetatea de la Buneşti este situată în partea de N-E a satului
B uneşti, pe un promontoriu denumit de localnici Dealul Bobului, o
poziţie naturală propice pentru a putea fi apărată prin pantele abrupte
greu accesibile, cu val de apărare şi şanţ ce actulmente are o înălţime
de 4-5 m. Suprafaţa cetăţii este aproximativ de 10 ha, în partea de
N o porţiune din suprafaţa cetăţii este afectată de alunecările de teren.
1n cele două campanii de săpături arheologice ,1978-1979, s-a
recoltat un valoros şi bogat material arheologic, ce atestă înaltul grad
al civilizaţiei materiale şi spirituale a comunităţilor geto-dacice ce au
locuit în zona noastră.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Fig. 1. Buneşti

Dealul Bobului. 1-5, unelte din fier din locuinţele 7 şi C.

Fig. 1. Buneşti

Dealul Bobului. 1-5, Otitils en fer habitations 7 et -8.
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La Buneşti au fost dezvelite pma m prezent 1 0 locuinţe de supra
faţă, de formă rectangulară, cu colţurile uşor rotunjite. Acoperişul şi
pereţii erau susţinuţi de bîrne din lemn după cum o demonstrează
urmele din chirpiciul provenit de la loc. 5 şi 7. Locuinţele aveau di
mensiuni mari variind între 40-60 mp prezentînd în unul din colţurile
de N-E sau N-V o vatră simplă de foc.
In cadrul cercetărilor efectuate de noi, gropile menajere sînt
puţine, surprinzîndu-se doar una singw-ă de formă ovoidală.
Materialul arheologic scos la iveală in cadrul celor două campanii,
este bogat şi variat constind din unelte, arme, ceramică, obiecte de
podoabă, monede etc.
Uneltele, spre deosebire de alte staţiuni 12ercetate în zonă aparţi
nînd Latenului geto-dacic, sînt frecvente. Marea majoritate erau din
fier prelucrate chiar în cetate după cum demonstrează urmele de zgură
descoperite în săpătură.
Subliniem că uneltele sînt legate de îndeletnicirile celor ce au
locuit aici, remarcindu-se în primul rînd cele pentru cultivarea plante
lor şi anume : seceri {4 exemplare), topoare (2 exemplare), cuţite (2
exemplare). Secerile au lama uşor curbată spre vîrf, prezentînd un
cîrlig pentru prindere perpendicular pe lamă, care are secţiunea drept;
unghiulară în apropierea cîrligului.
Secera a constituit unealta de bază, fiind foarte frecventă în
toate staţiunile geto-daiCice cercetate pe întreg teritoriul, datate în
sec. II î.e.n. la Băiceni 2, Tinosul J' Pedca \ Strîmbu 5 •
, Topoarele aparţin tip I· �i II după tipologia lui I. Glodariu şi
E. Iaroslavski, datate în sec. II-I î.e.n. cu clare analogii la Căţelul Nou,
Luncani, Tăşnad, Tilişca 6 , Surduc 7•
La Buneşti apare şi o furculiţă fra:gmentară avînd analogii cu
exemplarele descoperite la Răcătău 8•
Cuţitele au lama uşor curbată spre vîrf, mînerul este ca o tijă
dreaptă pe care se adăugau plăsele din os bătute cu nituri, după cum
o demonstrează un cuţit apărut în loc. 8.
In categoria armelor, vom încadra vîrfurile de săgeţi din bronz,
în trei muchii, cunoscute sub denumirea de tip scitic, săgeţile cu ner
vură mediană tot din bronz, precum şi călcîile de lance fragmentare din
fier cu tub de înmănuşare descoperite in vara anului 1979.
Cel mai numeros material arheologic o constituie însă ceramica
reprezentată de diverse tipuri şi forme ce poate fi împărţită în trei
mari categorii :
a. ceramica grosieră, de culoare roşiatică, gălbuie şi cenuşie, pre
zentă într-o proporţie mai mare faţă de celelalte categorii în ambele
nivele de locuire.
b. ceramica lucrată la roată din pastă fină de culoare cenuş.ie.
c. ceramica de import grecească, amfore fragmentare, Kantharos
etc.
Ceramica sec . IV şi inceputul sec. III î.e.n. prezintă tipuri, de
vase specifice acestei perioade cu analogii şi în alte cercetări mai vechi
de la Murighiol 9, Corni-Huşi 10, Răcătău 1\ Enisala 12 etc.
Principalele forme ce se disting sînt vasele tip clopot de dimen
siuni diferite, vasele cu pereţii aproape drepţi, străchinile tronconice
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Fig. 2. Buneşti - Dealul Bobului. 1·3, c-eramică lucrată cu mîna din secolul

al IV-lea î.e.n.

Fig. 2. Buneşti - Dealul Bobului.
lVe siecle av. n. ere.

1-3, Ceramique travaillee a la muin du
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cu fundul uşor profilat, din pastă roşie cărămizie gr osie ră cănile cu o
toartă uşor supraînălţată.
Decorul vaselor este briul alveolar ce înconjoară suprafaţa va
sului imediat sub buza uşor arcuită în interior sau dreaptă ce este
întrerupt de butoni conici ce au constituit tot un element de decor.
Acelaşi motiv ornamental se întîlneşte dispus şi înconjurînd întreaga
suprafaţă a vasului sub forma unor ghirlande.
Ceramica de la sfîrşitul sec. III-II î.e.n.
ln ace as tă perioadă de timp ceramicii îi aparţin o varietate de
forme : chiupurile, vase bi tron co nice, străchini, capace, strecurători, ci'ini
cu toartă ele mărimi diferite. Este interesant de observat că o serie de
forme ceramice prezente în sec. IV i. e . n . continuă să existe şi pe par
cursul secolelor următoare, avînd uşor schimbată forma şi adăugîn
du-se noi motive ornamentale. Asupra pastei elin care au fost prelu,

1

F i g :l. Bune�ti - Dealul Bobului. 1-4, ceramică lucrată cu mîna din Jr.culn\a 8.
Fig. 3. Buneşti - Dealul Bobului. 1-4 , Ceramique travai llc� a la main d e
l'habitation 8 .
.

C-da 5707

coala

5
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3

Dealul Bobului. 1-3, ceramică lucraFig. 4. B u'neşti
tă cu mîna din secolele IV-III î.e.n.

Fig. 4. - Buneşti - Dealul Bobului. 1-3, Ceramique
travaillee a Ia main du rve..-n re siecles av. n. ere.
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crate vasele, subliniem faptul că ea se poate împărţi în următoarele
categorii :
a. ceramică din pastă poroasă zgrunţuroasă cu un aspect negli
jent, arsă neuniform, din care au fost modelate vasele borcan, chiu
purile mari şi vasele de provizii.
b. ceramica din pastă bine frămîntată de culoare neagră cenuşie,
exemplificată prin cănile cu o toartă, străchini.
c. Apare o nouă categorie' ceramică din pastă fină de culoare
roşie gălbuie din care au fost prelucrate străchinile, cănile ce au un
profil svelt îngrijit lucrat.
d. Ceramica lucrată la roată, deşi fragmentară este din pastă
bine frămîntată de culoare cenuşie din care putem distinge ca forme
cănile şi �astroanele cu buza profilată uşor îngroşată răsfrîntă în afară.
Observăm că in a doua jumătate a secolului al III-lea şi începu
tul secolului al II-lea î.e.n. apar unele elemente distincte faţă de eera
mica secolului precedent. Vasele mari borcan au pereţii uşor arcuiţi,
fundul gros profilat mai mic decît diametrul gurii. Buza vasului este
dreaptă şi bine profilată. Imediat sub buză pe vas se găsesc cîte 4 sau
5 butoni mici rotunzi SaJU conici iar pe linia de maximă curbură a
pereţilor apar şi butoni conici in acelaşi număr.
De multe ori vasele au decorul completat cu brîie alveolare care
înconjoară intreaga suprafaţă a vasului. Constatăm că alături de ve
chile elemente ale decorului apar şi torţile aplicate, combinate cu bu
toni şi brlie alveolare, probabil sub influenţa anumitor produse cera
mice greceşti frecvente în zonă, torţi ce au fost preferate şi pentru
unele capace descoperite de noi aici, cît şi aplicarea acestora la unele
oale cu corpul globular, asemănătoare ca formă cu unele exemplare
descoperite în stratul II al aşezării de la Poiana 0•
iPe vasele bitronconice un nou element decorativ este briul in
relief simplu inversat in forma literei V, sau dispus sub forma unor
virgule pe toată suprafaţa vasului. Străchinile au formă tronconică,
buza dreaptă îngroşată uşor arcuită spre interior cu proeminenţe co
nice imediat sub buză cu fundul profilat. Aceste exemplare pot fi
încadrate in tipul I şi II după clasificarea lui H. I. Crişan, cu analogii
în aşezările de la Poiana 1\ Răcătău 15 şi Bitca Doamnei 16• Referindu-ne
la străchinile încadrate in tipul din faza a II-a mijlocie a ceramicii
geto-dacice, s emnalăm în locuinţa 8 un exemplar asemănător ca f0rmă
cu cel de la Hărman, profilul este elegant cu proieminenţe mici, buza
îngroşată spre interior răsfrintă puţin ce a fost folosită şi drept capac 17•
Strecurătorile sint din pastă cenuşie, ingrijit lucrate de dimensiuni mari.
Un exemplar de acest fel a apărut in locuinţa 8, avînd la partea supe
rioară, imediat sub gitul vasului, găurele.
La Buneşti sînt nelipsite şi vasele cu un slip negru metalic pe
suprafaţa exterioară reprezentind o tradiţie mai veche, moştenită de
daci încă din Hallstatt.
O altă formă frecvent întîlnită aici este cana cu o toartă, uşor
suprainălţată, din ceramică neagră-cenuşie sau gălbuie-roşcată de di
mensiuni mici şi mi,j locii, precum şi ceştile fără toartă. Acest tip de
vas îl vom găsi cu un profil svelt in ceramica lucrată la roată dintr-o
pastă cenuşie bine arsă şi frămîntată.
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J

5

al

Fig. 5. Buneşti - Dealul Bobului. 1-5, ceramică lucrată cu mina din secolul

II I-lea

-

inceputul

secolului

al

II-lea

î.e.n.

Fig. 5. Buneşti - Dealul Bobului. 1-5, Ceramique travaillec a la main du Ilie
siecle - le commencement du ne siecle av. n. ere.
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Din categoria ceramicii lucrată la roată mai distingem strachina
cu buza îngroşată, uşor arcuită spre exterior şi strecurătorile.
Ceramica de import este exemplificată prin multe fragmente de
amfore de Rodhos, Cos, Thasos, cît şi fragmente ceramice provenind
de la vase de tip Kantharos, cu slip negru la exterior, decorate · cu
palmete incizate. Din locuinţa 7 provine un exemplar care a putut fi
reconstituit.

1

2

3
Fig. 6. Buneşti - Dealul Bobului. 1-4, ceramică lucrată cu mîna din !>ecolul
al III-lea - începutul secolului al II-lea î.e.n.

I<'ig. 6. Buneşti - Dealul Bobului. 1-4, Ceramique travaillee ă la main du
IIIe siecle - le commencement du ne siecle av. n. ere.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

V. V. BAZARCIUC

70

,

l

s
Fig. 7. Buneşti - Dealul Bobului. 1-5, ceramică luc rată la roată din secolul al

I II-lea - începutul secolului al Il-lea î.e.n.

Fig. 7. Buneşti - Dealul Bobului. 1-5, Ceramique tournee du Ilie siecle -

le commencement du ne siecle av. n. ere.

Materialul ceramic descris de noi mai sus îşi găseşte clare analogii
în aşezările de la Poiana, Tinosul, Bitca Doamnei.
Plastica antropomorfă este reprezentată prin tre1 idoli de tip
Poiana.
Obiecte din lut ars
In toate locuinţele cercetate de noi au apărut nenwnărate greutăţi
din lut ars pentru războiul de ţesut. Unele din ele au ornamente din
linii incizate direct în pasta umedă. Forma lor este circulară sau
bitronconkă. Numărul lor mare, 80 pînă în prezent, evidenţiază că
meşteşugurile casnice ocupă un loc de seamă în viaţa economică a
geto-dacilor, terenurile din jurul cetăţii fiind propice culturii cînepii,
materia primă pe care o foloseau pentru îmbrăcăminte.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

71

CETATEA DE LA BUNEŞTI

Tot din lut sînt şi lustruitoarele pentru vase, astfel de piese fiind
frecvent întîlnite în toate staţiunile Latenului geto-dacic.
Obiectele de podoabă, variate ca formă, sînt lucrate din bronz
şi argint. Preferate erau şi obiectele de import, în special mărgelele
din sticlă colorată sau perlele din sticlă în diverse culori, decorate cu
ochiuri pe întreaga suprafaţă cît şi cu linii vălurite pe fond albastru
cu galben. Acest tip de mărgele au o arie de răspîndire atît în timp

1

a

a

2

b

b

5

Fig. 8. Buneşti - Dealul Bobului. 1-5, obiecte de lut ars.
Fig. 8. Buneşti - Dealul Bobului. 1-5, Objets de terre cuite.
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cît Şl m spaţiu. Clare analogii îşi găsesc acestea în descoperirile din
Transilvania la Aţel-Bratei, datate la începutul Latenului 18•
Daco-geţii preferau de asemenea obiecte de podoabă lucrate din
bronz, argint, fier. Din aceste metale sînt fibulele, brăţările şi pan
dantivele.
Referindu-ne la fibule pînă în prezent la Buneşti au apărut două
tipuri, o fibulă din fier celtică cu sferă pe picior fragmentară şi de tip
Certosa varianta carpato-balcanică a acestui tip.
Fibula celtică a fost găsită în apropierea locuinţei 5 şi îşi găseşte
analogii în descoperirile celtice din Transilvania, la Tărian-Oraclea şi
într-o descoperire întîmplătoare de la Buhăeşti Vaslui databilă la înce
putul Latenului III.

z

3

Fig. 9. Buneşti - Dealul Bobului. 1-3, idoli antropom orfi.
Fill. 9. Buneşti - Dealul Bobului. 1-3, ldoles antropomorphes.
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1

Fig. 10. Buneşti - Dealul Bobului. 1-8, ceramică grecească.

Fig.

10.

Buneşti

- Dealul

Bobului.

1-8,

Ceramique grecque.
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Fibulele de tip tracic sînt cunoscute din descoperirile mai vechi
de la Tinosul 1 9, Tei 20, Tariverdi 2 1, Căţelul Nou 2�, Zimnicea 23•
Luînd în considerare fibulele de tip tracic descoperite de noi,
ele sînt de tip evoluat, cu analogii la Histria 2\ databile în a II-a jumă
tate a secolului al III-lea, unele din ele imitînd exemplarele de argint
descoperite în tezaurul de la Epureni-Huşi, datate şi pe baza contex
tului arheologic în care au fost descoperite la începutul secolului al
II-lea î.e.n., aparţinînd variantei Ve după tipologia lui D. Berciu.
Brăţările descoperite (2 exemplare din bronz şi un exemplar din
argint) sînt de un singur tip, cu secţiunea octogonală, ornamentate la
capete cu cerculeţe incizate. Exemplarele sînt identice cu brăţara de
argint descoperită la Poiana-Galaţi, 25 nivelul II, 1 şi cu unele exem
plare din tezaurele dacice de la Sărmăşag. Motivele ornamentale de
pe capetele brăţărilor al cercurilor concentrice şi simple sînt cunoscute
şi pe fibula cu scut din tezaurul de la Rociu 26 jud. Argeq cît şi pe
imitaţiile de cupe deliene de la Popeşti !?i Poiana. Motivul este de
veche tradiţie hallstattiană aşa după cum apare pe unele piese din
necropola de la Balta Verde fiind preferat de geto-daci transmis din
tr-o generaţie în alta, existînd aşa cum arătam şi pe unele piese din
tezaure databile în sec. I î.e.n.
Din cele prezentate mai sus desprindem următoarele concluzii.
Descoperirea şi cercetarea cetăţii de la Buneşti aduce noi date
la cunoaşterea aspectului civilizaţiei geto-dacilor din Podişul Central
Moldovenesc, a evoluţiei ascendente a vieţii social economice prin di
versificarea meşteşugurilor .şi intensificarea schimburilor comerciale cu
coloniile greceşti de la nordul Mării Negre, produsele greceşti fiind
frecvente în procesul schimbului şi preferate de aristocraţii geto-daci.
Bogăţia şi varietatea materialului ceramic descoperit, ne îndrep
tăţeşte să afirmăm că cetatea a j ucat un rol economic important, faţă
de celelalte staţiuni deschise datate în această perioadă de timp, locul
unde se făceau şi schimburile comerciale cu negustorii greci.
Intensificarea schimburilor comerciale a impulsionat în acelaşi
timp întreaga activitate economică a societăţii geto-dacice.
Prezenţa secerilor cît .şi a altor obiecte, rîşniţele din piatră de
monstrează că agricultura juca un rol important în viaţa economică
alături de creşterea vitelor şi meşteşugurilor prelucrării metalelor cît
şi cele casnice. Existenţa unui număr mare de fusaiole subliniază fap
tul că ţesutul reprezenta un rol deosebit alături de alte îndeletniciri
casnice, terenurile din jurul cetăţii erau propice culturii cînepii cît şi a
altor plante.
Gradul înalt de civilizaţie din această zonă este demonstrat şi de
numărul mare de obiecte de podoabă atît ale acelora care erau lucrate
de meşteşugarii locali daci cît şi a pieselor importante.
In jurul cetăţii există un număr mare de aşezări geto-dacice cum
sînt -:-ele de la Corni-Hu.şi, Pîhneşti, Armăşeni, Arsura, Moşna, Epureni,
ceea ce subliniază o puternică locuire în această zonă cu un inalt
nivel de civilizaţie în perioada premergătoare constituirii primului stat
dac centralizat condus de Burebista.
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F i g . 1 1 . Buneşt i -- Dealul Bo b u lui.
Vonieş ti, di n locuinţele 'i şi 1 0 .

1 -3,

monede

de argint

de

tip

Fig. 1 1 . Bune ş t i - Dealul Bobului. 1 - 3 , Monnais d'argent, type Huşi
nieşti, d e s habitations
Î et 1 0 .

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

Huş i

-

-

Vo

76

V. V. BAZA RCIUC

1

J

Fig. 1 2 . Buneşti - Dealul Bobului. 1-3, mărgele oculare.
Fig. 12. Buneşti - Dealul Bobului. 1-3, Pcrles de verre.
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Fig.

argint

elin
F i g.

13.

Buneşti

13.

-

Dealul

Bob ului.

1 -3,

brăţări din bronz ; 4 , brăţară elin

Dealul

Bobu lui.

1-3 ,

Bracelets en bronze ;

7.

locuinţa
Buneşti

-

el · argent ele l'habitation 7.

4 , bracelet

Continuarea cercetărilor de la Buneşti va contribui la elucidarea
problemelor deosebit de importante privind sistemul de fortificaţie, al
cetăţilor geto-dacice,

şi va aduce,

în acelaşi timp,

noi elemente refe

ritoare l a civilizaţia materială a geto-dacilor din această parte a ţării
n o as tre.
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1

+

Fig. 14. Buneşti - Dealul Bobului. 1-6, fibule de tip tracic.

Fig. 14. Buneşti - Dealul Bobului. 1-6,

Fibules tracques.

NOTE

1 A. C . Florescu şi Gh. Melinte, în Carpica, 1971, p. 130.
A . Laszlo, în Arh. Mold., VI, 1969, pag. 75.
3 Radu şi Ecaterina Vulpe, în Dacia, II, 1 924, p. 253-351.

2

4 I. H. Crişan, în Ziridava, 1978, pl. 128.
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1 Ibidem.
B Viorel Căpitanu, în Carpica, VIII, 1976, p. 1 16, fig. 40, 1.
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1o Material la Muzeul din Huşi din săpăturile organizate in
1972-1975.
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12 Gavrilă Simion, în Peuce, VI, p .
.
13 1. H. Crişan, Cera171ica geto-dacică, Bucureşti, 1969, p. 136, fig. 60, 2.
1 4 Radu şi Ecaterina Vulpe, în Dacia III-IV, 1927-1932. Ceramica dacică
descoperLtă la Poiana a fost publicată in rapoarte p reliminare de săpături în
SCIV, 1, 1950, pag. 47, 52, SCIV Il, 1, 1951, pag. 177-214.
1 5 V . Căpitanu, op. cit.
16 Aurel Buzilă, în Mem. Antiq., Il, 1970, p. 237 şi urm.
1 1 I. H. Crişan, op. cit., p. 115, fig. 42, 9.
18 I . H . Crişan, în Sargeţia, X, 1973, fig. 5, 8.
19 Radu şi Ecaterina Vulpe, în Dacia I , p . 212, fig. 43, fig. 48, 2.
20 M ioara Turcu, în Materiale de istorie şi muzeografie, Buc., IX, 1972,
p. 69.
2 1 Emil Condurachi şi colab., în Materiale, IX, p.
.
22 M.
Turcu, Geto-dacii din cîmpia Munteniei, Bucureşti, 1974, p. 152.
23 Alexandrina D. Alexandrescu, in Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976, p. 132,
fig. 1 .
24 E. Condurachi, op. cit., pag. 26.
25 L. Mărghilta.n., Trezaure geto-dacice, Bucureşt i , 1976, pl. 12, fig. 1.
126 V.
Teodorescu, I. Rizea şi V. Dupoi, în Studii şi Comunicări, Piteşti,
p. 101 şi urm.
5

6

LA CITE GETO-DACE DE BUNEŞTI (DEPARTEMENT
DE VASLUI)
R e s u me

L'auteur presente les principaux resultats des recher
ches des annees 1 978-1979 dans la cite de Buneşti, situee
au S-E du village de Buneşti - sur un promontoire denomme
"Dealul Bobului".
Le materiel archeologique este riche et varie - il con
siste en ceramique, outils, armes, objets de parure.
La ceramique represente des types de vases specifiques
de la civilisation geto-dace commes aussi par les recherches
d'avant de Poiana, Murighiol, Pecica, Răcătău, Corni-Huşi
etc.
On remarque la multitude de formes des brocs, verres,
vases-bocal decores d'une ceinture alveolaire, d proeminences
coniques.
La ceramique est faronnee au tour mais en moinde
mesure celle en pâte bien travaillee ne manque pas.
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De tous les objets ;On retient les faux, les haches, les
couteaux, les talons de lances - tout �a fait dans la cite,
comme nous le prouve les traces de scorie parues par ,sections.
Les objets de parure sont representes par des perles de verre
colorees, fibules en airain, fer et argent, bracelets, boucles
d'oreilles.
A Buneşti paraissent 2 types de fibules celtique (un
exemplaire) et thrace (7 exemplaires).
Les bracelets sant octogonaux en section presentant de
difjerents rrnotifs ornamentaux executes par incision aux
bonts.
La ceramique d'importation grecque est exemplifiee par
des fragments des amphores de Thasos, Cos, Sinope - ainsi
q ?k des fragments des vases de type Kantharos.
A Buneşti paraissent p.ussi 3 monnaies en argent de
type Huşi-Vovrieşti.
La richesse du materiel arheologique ramasse prouve
l' existence d'une puissente civilisation geto-dace aux IVe
Ile siecles av.n.ere au sien de lequelle les relations de pro
duction se developpent rapidement, la vie economique etant
impulsionnee par l'intensification des echanges commerciaux
avec les colonnies greques de la Mer Noire.
Les decouvertes de Buneşti exemplifient une continuite
de vie materielle et spirituelle intenses au parcours des !Ve
Ile sii�cles, prouve que la cite - par rappo-nt aux autres - a
foue un râle economique et politique le plus importante.
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CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA SATULUI DIN
TERITORIUL EST-CARPATIC IN PERIOADA
SECOLELOR V-XI

Satul, în înţelesul lui vechi, arhaic-arheologic, se reduce la un
sistem de convieţuire socială, bazat pe obştea sătească, cu o activitate
predominant agricolă pe un anumit teritoriu 1. Aşadar, avem în faţă
problema satului de caracter străvechi, care a dăinuit peste veacuri,
fiind supus, pe de o parte, procesului de dezvoltare social-economic
intern, iar pe de alta, presiunii succesivelor valuri de migratori. Sin
gura formă de organizare în toată această perioadă a fost obştea să
tească (uniunea de obşti) care, se pare a constituit un mecanism social
împămîntenit şi complicat, dar singurul posibil în acele împrejurări şi
excepţional de util.
Prin analiza morfologică a satelor arhaice, prin teritorializarea lor,
ca şi prin frecvenţa unor elemente de civilizaţie rurală vom încerca
să stabilim tipologia, geneza şi procesele lor evolutive. Dar, sursa de
informaţie de care dispunem este constituită aproape exclusiv din res
turile ele locuire arheologice, infqrmaţia istorică, ca şi cea etnografică
fiind foarte săracă.
ln ceea ce priveşte repartiţia teritorial-geografică a satului din
perioada secolelor V-XI, se constată că în unele zone densitatea este
mai mare decît în altele. Două par a fi cauzele : fie condiţiile locale
neprielnice, fie datorită faptului că unele zone au fost mai temeinic
cercetate decît altele. In acest sens nu se pot trage anumite concluzii,
deocamdată, fie cu privire la repartiţia teritorială a satelor, fie de altă
natură 2 • Totuşi se pare că anumite concentrări de sate s-au produs în
sudul Moldovei 3 , apoi pe cursul mijlociu şi inferior al rîului Jijia şi
Uahlui 4, precum şi în nord, unde pe lîngă aşezări deschise (silişti) s-au
descoperit şi aşezări întărite din perioada secolelor VIII-XI 5 •
Este de reţinut faptul că văile au constituit locurile de predilec
ţie pentru vetrele satelor, de ele fiind organic legată răspîndirea lor
geografică. De asemenea, poziţia vetrelor de sate străvechi româneşti,
răspîndirea lor geografică, zonarea lor economică, precum şi trăsăturile
economiei săteşti au fost legate (aşa cum se va accentua mai departe),
in mare măsură, de păduri (poieni, prisăci, hăţişuri).
Din investigaţiile arheologice rezultă, în numeroase cazuri, că sa
tele străromâneşti suprapun vetre mult mai vechi, ceea ce înseamnă că
C-da 5707

coala 6
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întotdeauna oamenii au folosit condiţiile locale prielnice pe care le
oferea mediul geografic, de la caz la caz şi anume :
a. Unele vetre de sate nu depăşesc ca altitudine fundul (obîrşia)
văilor, izvoarele pîraielor mici situate intre culmi (dealuri), de multe
ori in cadrul unui relief fragmentat, expus totdeauna soarelui, lîngă
pădure sau in poieni şi prisăci care ofereau un topoclimat de adăpos
tire. De aici s-au creat cu timpul toponimice ca, Izvoare, Obirşeni, Fun
dul Văii, Fundoaia, Fundătura, Fundul Herţei, Fundul Tutovei etc.
b. Alte vetre de sate sint situate pe pante .domoale, terase joase.
boturi de dealuri interfluviale joase, in poieni sau dumbrăvi insorite
şi apărate de vinturi, in jurul izvoarelor cu apă potabilă. Şi aici s-au
creat toponimice ca, Poiana, Poieni, Poieneşti, Dumbrava, Dumbrăveni,
Cring, Ştiubeeni etc.
c. Alte vetre de sate se află in bazinele de recepţie ale afluenţilor
mici, puncte de confluenţă, guri de văi - ca prezenţa aceloraşi factori
asemenea şi aceste sate sint reprezentate topo
specificaţi mai sus. De
.
nimi e prin, Gura Buj orăni, Gura Berheci, Lunea Banului, Lunea Veche,
Salcia, Sălcioara, Răchitoasa, Plopoasa, Izvoare-Bahna etc.
Investigaţia arheologică atestă că, tipul de sat in evoluţia lui, de-a
lungul secolelor V-XI, nu cunoaşte modificări esenţiale. Rămîn sate
mici, in j ur de 20-30 gospodării, păstrînd un caracter patriarhal pînă
tirziu 6 • Apoi, pe intreg teritoriul Moldovei, in toată această perioadă,
majoritatea satelor sint aşezări deschise (silişti) (fig. 1, 1 1 , 1 4), excepţie
făcînd citeva fortificate, dar, deocamdată, numai in nord şi numai in
perioada secolelor VIII-XI 7, cum ar fi : Fundul Herţei cu două etape
de locuire (sec. VIII-IX şi X-XI), iniţial cu două valuri, şanţuri şi
palisade
şi cu al treilea val şi şanţ din a doua etapă de locuire (fig.
8
2) • Acest tip de aşezări fortificate sint situate numai pe promontorii,
iar locuinţele descoperite in incintă erau adosate la valuri 9• Se pare că
acestea reprezentau locuri de refugiu pentru comunităţile din aşeză
rile deschise sau poate reşedinţe temporare ale unor şefi locali 10• Cele
lalte aşezări întărite sint : Dersca, Baranga, Cobila, !băneşti şi Tudora
din judeţul Botoşani 1 1 •
In ceea ce priveşte amplasarea locuinţelor se apreciază, deocam
dată că erau grupate în şiruri formind uliţe şi grupindu-se de-a lungul
lor cite 2-3, după criteriul legăturilor familiale, formind adevărate
"cuiburi" sau "pilcuri", organizate la rindul lor în obşte sătească . Uli
ţele surprinse la Dodeşti par să facă legătura intre "pilcuri " - Cău
găreasca, Şipolt, interfluviul Tămăşeni şi grădina înv. Ion Ionescu 12•
Aceeaşi situaţie pare să fie şi la Vetrişoaia-Pojorăni şi este de presupus
ca această situaţie să fie şi în multe alte aşezări 13•
Prin săpăturile efectuate s : au documentat trei tipuri de locuinţe
şi anume :
a. Pentru perioada secolelor V-VII :
Bordeiul, la Botoşana (fig. 6 ; fig. 7), Suceava-Şipot, Cucorăni, Mă
noaia-Costişa, Bacău-Curtea Domnească (fig. 4) etc. 14•
Semibordeiul care este preponderent, este documentat, printre al
tele, la Suceava-Şipot, Botoşana (fig. 3), Cucorăni, Crucea lui Ferentz
8
Iaşi 1S, Mănoaia-Costişa {fig. 2) 16, Drăgeşti (fig. 1 0) 17, Davideni (fig. 5) 1 ,
Izvoare-Bahna (fig. 8 ; fig. 9) 19 etc.
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Locuinţe de suprafaţă sint atestate la Botoşana şi Dodeşti 20•
Pentru secolele VIII-IX :
Bordeiul in această perioadă este atestat in m ai puţine cazuri de
cit în perioada anterioară. Asemenea descoperiri s-au făcut la Băiceni 2\
Bogdăneşti-Fălciu 22, la Gura Idrici (fig. 18) 23 etc.
Semibordeiul este predominant şi in această perioadă, fiind docu
mentat prin săpătw-ile sistematice de la Piatra Neamţ, Dodeşti, Birlad
Prodana 2\ Bogdăn�ti-Fălciu (fig. 19) "5, Lozna-Dorohoi (fig. 12 ; fig.
1 3) �\ Izvoare-Bahna (fig. 17) 27, Brăşăuţi-Neamţ 28 etc.
Locuinţe de suprafaţă sint documentate la Spinoasa (fig. 15 ; fig.
16) 29, Băiceni-Iaşi, Vădeni-Vaslui 30 etc.
Pentru secolele X-XI se generalizează locuinţele de tip semi
bordei, foarte puţin adincite şi de suprafaţă. Subliniem descoperirile
de la Şendreni (fig. 25 ; fig. 26), Dodeşti, Epureni, Băiceni, Onceşti J\
Cîmpineanca-Vrancea (fig. 22, 23, 24) 32 etc.
In ceea ce priveşte tehnica construcţiei, tipul şi dimensiunile lo
cuinţelor rămîn aproape neschimbate de la o etapă la alta - desigur
cu unele diferenţieri şi îmbunătăţiri în ceea ce priveşte unele detalii,
în funcţie de anumite condiţii locale şi generale. Subliniem principalele
trăsături comune şi anume :
- au formă rectangulară cu colţurile uşor rotunjite ;
- fiind vorba de locuinţe semiadîncite în m ajoritatea cazurilor,
se poate aprecia că adîncimea era redusă faţă de nivelul vechi de căl
care (circa 0,30-0,40 m) ;
- gropile locuinţelor, în general, nu se lutuiau, ci se bătătoreau ;
- intrarea era probabil în formă de gîrlici ;
- unele aveau urme de gropi de pari în interior, iar altele probabil pe mal - sau urme de tălpic1 de lemn, mai ales în cazul cind
pereţii erau făcuţi din bîrne ;
- toate locuinţele au instalaţii pentru foc ;
- apreciind după chirpicii găsiţi în numeroase locuinţe, se pare
că pereţii se făceau din nuiele împletite pe pari şi lutuite ; este ele pre
supus că se construiau locuinţe şi din bîrne.
In concluzie, aceste trăsături comune asupra tipului de locuinţă,
alături de alte argumente, pledează pentru continuitatea civilizaţiei ro
mâneşti, care se dezvoltă ascendent şi în secolele următoare 33•
Către nivelul secolelor IX-XI tehnica amplasării şi construcţii
lor de locuinţe se îmbunătăţeşte în sensul că se mai depărtează de terasa
prea joasă (mai ales prin roire către poieni de pădure), că se foloseşte
lemnul m ai mult în realizarea pereţilor, că sistemul de amenajări pen
tru încălzit şi gătit se îmbunătăţeşte etc. Este posibil ca şi acoperişul să
fi fost realizat în trei sau patru ape. Reţine atenţia faptul că în nume
roase sate întîlnim încă gospodăria bătrînească în care casa este con
struită din bîrne sau paiantă cu vălătuci, cu tindă şi o singură odaie,
cu acoperişul în patru ape, cu o fereastră foarte mică, cu un cuptor în
tindă, case care pot foarte bine sugera peisajul satului de acum un
mileniu (Drăguşeni-Iaşi, Chirceşti-Vaslui etc.).
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In interiorul locuinţelor sau în spaţiul dintre ele sînt documentate
diverse amenajări (instalaţii) pentru încălzit şi prepararea hranei (cup
toare din piatră, cuptoare pentru copt etc.). Principalele tipuri sînt :
- Cuptorul din piatră cu boltă de formă semicircular-alungită
(potcoavă) sau rectangular cu colţurile rotunjite şi cu vatră lutuită în
faţă, atestat la Mînăstirea-Măluşteni (fig. 1 9/ 5) 34, Roşieşti-gară 35, Vă
deni-Murgeni 36, Şendreni (fig. 1 9/4) 37, Gura Idrici (fig. 1 8) 38 etc.
- Cuptorul din piatră cu tavă de lut (zisă impropriu portativă),
cu gardină fixată de pietre, semicircular sau rectangular, cu vatră lu
tuită şi în faţă, documentat la Murgeni-"Gura Bujorăni" 39, Epureni 40,
Fălciu 4 \ Suceava-Drumul Naţional 42, Brăşăuţi-Neamţ 43 etc.
- Vatră înconjurată cu parament din pietre, de formă circulară,
este mai rar documentată ; menţionăm, Dodeşti 44, Bogdăneşti-Fălciu
(fig. 19) 45, Drăgeşti (fig. 10) 46, Izvoare-Bahna 47 etc. Intrucit în contex
tul locuinţelor respective s-au găsit şi lespezi mai mari de piatră este
posibil ca acest gen de amenajări pentru foc să fi fost totuşi acoperit,
după necesităţi 48•
Concomitent cu cuptorul din piatră s-a folosit şi tipul de cuptor
cotlonit pentru copt, construit, de regulă, în afara locuinţelor (Hlincea,
Dodeşti, Băiceni, Bogdăneşti-Fălciu etc.) şi numai rareori în interiorul
lor (Botoşana, Dodeşti, Fundu Herţei etc.), în peretele natural, anume
amenajat 49• In aşezarea de la Dulceanca (sud-estul Munteniei) din se
colul al VI-lea e.n. un asemenea cuptor este construit în interiorul u
nui bordei, dar într-un "calup" de păm înt anume cruţat r.o. Construit în
aceeaşi tehnică, adică într-un "calup" de pămînt cruţat, de formă drept
unghiulară, s-a descoperit un cuptor la Şura Mică (jud. Sibiu), într-un
bordei datat în secolele VIII-IX 5 1 • In plus, subliniem că la Dulceanca,
odată cu repararea cuptorului, bolta a fost transformată într-o tavă ma
re de lut, groasă, cu marginile ridicate în sus 52• Este vorba de aşa numi
tele (impropriu) vetre portative semnalate pentru secolele V-VII în
Moldova, la Botoşana şi Udeşti 53• Pentru perioada secolelor VIII-XI
asemenea tăvi mari de lut fixate deasupra cuptoarelor de copt se cunosc
la Dodeşti, Bogdăneşti-Fălciu, Chirceşti "\ Izvoare-Bahna 55, Cîmpinean
ca-Vrancea 56 etc.
Intr-o perioadă mai tîrzie, secolele X-XI, sînt atestate la Şen
dreni (L 3) şi Dodeşti (L 5) cuptoare din lut frămîntat construite în inte
riorul locuinţelor 57• Cuptorul de la Şendreni, de formă dreptunghiulară
se termină cu o tavă fixă de lut cu gardină (fig. 1 9 / 3) 58•
Interesantă este descoperirea de la Cîmpineanca unde s-a găsit
un cuptor din piatră la care pentru realizarea părţii de sus s-au folosit
cărămizi, constituind un tip evoluat, asemănător sobelor folosite în ca
sele ţărăneşti pînă în zilele noastre (fig. 22, O, 80) 59•
In general, cuptoarele de lut pentru copt se construiau cite 2-3
la rind, "în baterie", în afara locuinţelor şi de preferinţă în pantă (Bog
dăneşti-Fălciu, Horga, Epureni, Roşcani-"Crucişoara"-Galaţi, Chirceşti
etc.) 60• Tehnica construcţiei consta din taluzarea pantei pe perpendicu
lară şi scobirea (cotlonirea) pămîntului în m&l în formă semisferică,
mai rar ovală sau dreptunghiulară (Dăneşti-Vaslui) 6 1• De obicei numai
vatra se lutuia (dimensiuni : diam. 0,80-1 ,20 m ; înălţ. 0,35-0,60 m ;
deschid. 0,30-0,40 m). In faţa cuptoarelor se amenaj a o groapă sub nihttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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velul deschiderii (15-25 cm). In asemenea gropi s-au găsit urme de
pari, ceea ce înseamnă că erau acoperite pentru a fi apărate de intern
perii.
Construcţiile cuptoarelor de copt mai multe la un loc, între locuin
ţe sau la marginea aşezării (marginea pantei, terasei) pot fi interpretate
ca mijloace de folosinţă comună a întregii obşti săteşti.
De notat că vatră portativă în adevăratul sens al cuvîntului se
6
cunoaşte, deocamdată, numai la Bîrlad-Prodana 2•
Cu privire la funcţionalitatea acestor tipuri şi variante de in
stalaţii pentru foc se impun cîteva observaţii : cuptorul din piatră cu
boltă şi cu vatră în faţă reprezintă sursa de căldură tipică, atît pentru
locuinţele adîncite, cît şi pentru cele de suprafaţă ; reprezintă, apoi,
sursa de foc la gura căruia sau pe vatră se putea pregăti mîncarea,
oalele primind căldura lateral, aşa cum se mai obişnuieşte şi astăzi
(la oalele descoperite se observă o ardere îndelungată-lateral) ; în sfîr
şit, este de presupus că asemenea cuptoare puteau fi folosite şi pentru
coptul piinii, mai ales într-o etapă mai tîrzie (sec. X-XII) ca urmare a
unei vieţi economice prospere în care locuinţele de suprafaţă se ge
neralizează.
Cuptorul din piatră cu tavă (vatră) fixă şi cu vatră în faţă, din
punct de vedere funcţional se confundă cu cel prezentat mai sus, cu
deosebirea că, vatra fixată deasupra acestuia poate servi la coptul tur
telor de pîine, la prăjitul seminţelor, la uscatul unor fructe etc.
Cuptorul pentru copt asigura în toate cazurile coptul piinii şi,
eventual, al derivatelor din pîine, precum şi uscatul sau prăjitul se
minţelor.
Cuptorul de copt şi gătit mîncare din lut frămîntat sau cu para
ment de piatră, este o variantă ,perfecţionată a celui din pămînt cruţat.
Poate fi utilat multilateral, corespunzînd etapei de63 dezvoltare econo
mică, de explozie demografică din perioada prestatală •
Ca prim element, cuptorul de piatră cu toate variantele sale este
daco-roman, fiind atestat la Bratei în secolul al V-lea e.n. 64 • De ase
menea, cercetătorul Victor Teodorescu consideră că este romanic fiind
atestat încă din secolele III-IV e.n. 65• Asemenea instalaţii pentru foc
din secolele VI-VII se cunosc la Sălaşuri, Filiaş, Cernatul de Jos, Be
zid etc., în Transilvania 66, în Muntenia - în contextul culturii Ipoteşti
Cîndeşti 67, în Dobrogea la Dinogetia, în nivelul bizantin de locuire din
secolul al VI-lea e.n. 68 etc. Incercarea de a atribui slavilor cuptorul de
piatră nu poate fi susţinută întrucît ei vin cu forme de civilizaţie infe
rioară caracteristice migratorilor 69•
Ca al doilea element principal, cuptorul pentru copt este, de ase
menea, romanic, avînd aceeaşi vechime ; 7u evoluează paralel cu cupto
rul din piatră, transformîndu-se odată cu generalizarea construcţiei lo
cuinţelor de suprafaţă în cuptor-sobă, aşa cum s-a arătat mai înainte.
Legat de ocupaţia de bază a sătenilor din perioada secolelor V-XI,
agricultura, se pune problema păstrării şi conservării cerealelor. In
acest sens sînt numeroase dovezi din care rezultă că se foloseau gro
pile de provizii, obicei de veche .tradiţie, arse dar mai multe nearse.
Asupra acestora se pot spune puţine lucruri. In primul rînd sînt docu
mentate în toate satele. Apoi, se găsesc amplasate printre locuinţe, rar
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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în locuinţe (Epureni,) şi de cele mai multe ori la marginea satului.
Aceasta ar însemna că erau în folosinţa comună, fie a unor grupuri
familiale, fie a întregii obşti. Practic nu se poate stabili, deocamdată,
o tipologie a lor, deşi se poate spune că .unele erau în formă de sac,
cilindrice, în trepte sau neregulate (fig. 1 6 / 1). Se poate spune că unele
erau mai m ari (Epureni, în loc. 1 , cu o capacitate de circa 1 500 kg)
altele mai mici.
Sînt dovezi că, anumite seminţe, cereale se păstrau în oale de
lut ars (Vădeni-Murgeni, Sărăţeni, Fedeşti etc.). Este de presupus că
cerealele se păstrau şi în saci anume ,confecţionaţi, pentru că dacă ra
portăm capacitatea tuturor gropilor de provizii şi a vaselor la întreaga
obşte sătească, constatăm că acestea nu puteau satisface necesităţile
de hrană . .
Un alt element din peisajul satului străvechi îl constituie rîşniţele.
Forma lor, în toate cazurile, este circulară, iar originea romană 71• ln
mod neîndoielnic rişniţele trebuiau să fie instalate la un adăpost anu
me amenajat, după cum cert este că deservea întreaga obşte sătească.
Creşterea .vitelor mari cornute, caprine, ovine, porcine etc. pune
problema adăpostirii şi asigurării hranei lor. După cit se pare in vatra
satului nu era posibil să se construiască amenajări pentru vite şi nici
să se păstreze furajele. Se poate presupune, dar etnografic, toponimie
etc. se docurnentează că marginea satului dinspre pădure dar mai ales
pădurea a oferit posibilităţi de adăpost şi de hrană. Pădurea a constituit
cadrul transhumanţei prin folosirea ei drept adăpost, precum şi prin
folosirea "frunzelor" anume pregătite pe hăţişurile care constituiau dru
mul oilor. În marginea pădurii sau în poienile ei se amenajau "perdele"
pentru oi, se construiau şoproane (saivane) pentru vite mari şi tot acolo
se depozitau şi furajele. Legat de această problemă încă din vechime
se păstrează toponimice ca, Poieni, Poiană, Stanişte, Frunzasca etc.
În cadrul locuinţelor, precum şi în stratul de cultură al etapei
respective, în general, au fost depistate numeroase vestigii legate de
îndeletniciri meşteşugăreşti (brăzdare şi cuţite de plug, seceri, coase,
otice, cosoare etc.) 72, asupra cărora nu ne vom opri, ci vom sublinia
unele "ateliere" documentate în contextul satelor cercetate. Astfel, la
Fedeşti şi Horga 73, Dodeşti 74, Vaslui, la Dersca şi Lozna-Botoşani 75, s-au
- descoperit cuptoare pentru redus minereul de fier, datate în secolele
VIII-IX, la Epureni din secolul al X-lea 76 şi la Bîrlad-Prodana (fig.
28) 77 din secolele XI-XII.
De asemenea, numeroasele podoabe şi tipare pentru podoabe, nu
le vom aminti 78, ci vom menţiona doar atelierul pentru prelucrarea bi
ju teriilor de la Costeşti-Iaşi 79 •
Tot în cadrul meşteşugurilor menţionăm şi complexul de olărie
descoperit la Epureni-Vaslui (fig. 21, a-b) (sec. X), singurul, deocam
dată, în Moldova Ho .
Şi trecînd ,peste unele îndeletniciri casnice, socotim necesar să
distingem în circulaţia activă a monedei bizantine una din importantele
îndeletniciri ale obştei, "comerţul", care are profunde semnificatii în
evoluţia satului românesc arhaic 8 1 •
In sfîrşit, îi lipseşte {deocamdată) peisajul satului străvechi româ
nesc: biserica ca lăcaş de adunare, deşi în contextul descoperirilor arheohttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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logice sînt dovezi certe care atestă că la nivelul secolelor VI-VII cul
tul creştin era generalizat 82• Se pare că tradiţia unor biserici construite
din bîrne s-a păstrat în unele sate ca : Prisecani, Şendreşti, Cîrjăoani,
Strimba, Lipovăţ, Vîrlezi, Rădăuţi etc.
In ceea ce priveşte forma de organizare menţionăm că este docu
mentată obştea sătească agricolă şi pastorală, în primul rînd, cu o struc
tură veche, asupra căreia nu ne vom opri 83• Totuşi, reţin atenţia cîteva
-observaţii : în perioada secolelor V-VII nu existau diferenţieri sociale
- ele începînd prin secolul al VIII-lea şi devenind evidente în secolele
X-XI. Apoi, s-ar putea ca unele tezaure (Răducăneni, Dolheşti-Iaşi,
Cleja-Bacău etc.) aparţinînd sfîrşitul primului mileniu al erei noastre
să fie puse în legătură cu unii şefi locali diferenţiaţi în cadrul obştiilor
săteşti 84•
In concluzie, tectonica satului arhaic românesc cu suprapuneri de
locuire de secole peste secole ne oferă cadrul în care se poate urmări
arheologic evoluţia unor importante elemente de civilizaţie. Cu toate
.că elementele in discuţie sînt de cele mai multe ori fragmentare, sint
totuşi păstrate în formele unei juste inf�rpretări şi sînt documentate în
numeroase locuri pentru a se putea întregi peisajul satului străvechi
românesc.
Intrucit la locul potrivit s-au subliniat unele consideraţii mai im
portante, nu mai revenim asupra lor. Subliniem totuşi că structura eco
nomică a teritoriului satului (cu toţi factorii săi) s-a impus asupra
îndeletnicirilor obştei care a funcţionat ascendent ca unitate adminis
trativ-politică şi economică complexă. În legătură cu teritoriul obştei
săteşti nu trebuie uitat că toate satele atestate în primele documente îşi
aveau hotarele fixate din "ve.thime" din "veci", ceea ce dovedeşte
-continuitatea de locuire ea.
In esenţă, în cadrul teritoriului atrag atenţia strînsele raporturi
dintre obştea sătească şi activităţile economice (privind terenul arabil
păşunile, apele, pădurile).
La sfîrşitul perioadei în discuţie (sec. XI) rămînem cu imaginea
unui sat minuscul dar activ, patriarhal, intens răspîndit în teritoriul
·est-carpatic, cu urme accentuate de diferenţiere socială, organizat în
;uniuni de obşti - premise ale satului feudal.
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Fig. 8. Izvoare-Bahna ; planul şi profilul locuinţelor L 6, L 7, L 8, L 9, se·
colele VI-VII (după 1. Mitrea).
Fig. 8. Izvoare-Bahna : J.e plan et le profil des habitations L 6, L 7, L 8, L 9,
VI-e - VIl-e siecles (d'apres Ioan Mitrea).
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Fig. 10. Drăgcsti·
lui ; cuptor d i n piatră
(1) �i locuinţe (2-3), sec.
VI-VII.
Fig. 10. Drăgeşti-'
.'"aslui : poele en picrre
(1) et habitations (2-3),
VI-e - VIl-e siecles.
C-da 5707 coala 7
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Legenda

Traseul lofl{ului d� p,.ofec(ie

D Semi/Jordei
sec/luni de control
.JnL Cuptor
� l'anfd no!urold
o o o Padure

-

"Planul general al sAplturi!or de la Lozna·Dorohoi.

D.

Fig. 1 1 . Lozna-Dorohoi ; planul
G h . Tcodor).

general al săpăturilor sec. V I I - V I I I , (cl u p ii

Fig . 1 1 .
Lozna-Dorohoi :
plan d'ensemble des
siecles, (d'apres Dan. Gh. Teodor).

fouilles, V I I - e - V I I I-e
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rn:mn6
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Fig. 1 2 . Lozna-Dorohoi ; planul �i profilul
( după D a n G h . Teodor).
VIIl-e

B

semiborcll.'iului

4,

sec.

VII-VI I I

Fig. 12. Lozna-Dorohoi : plan et cou pe de la huttc de l'i' tablisscment, VIl-e 
siecles (d'apres Dan G h . Teodor)

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

100

GHENUŢA COMAN

\

t---:-!�-- �-..

�

amBI I

FZZfl 7

J

,

12EJZ
.
�8

5

1

�J
�9

l•

�f
�TI

�

�

,

��

� ·

IIiiJliJI

Fig. 13. Lozna-Dorohoi ; planurile şi profilele semibordeielor 1-3 şi 5,
sec. VII-VIII (după D. Gh. Teodor şi I . Mitrea) .
Fig. 13. Lozna-Dorohoi : plans et coupes des huttes 1-3 et 5 de l'eta
blissement, VIl-e - VIIl-e siecles (d'apres Dan Gh. Teodor).
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Fig. 14. Spinoasa ; planul săpăturilor, secolele VIII-XI (după Dan Gh. Tco
dor şi Emilia Zaharia).
Fig. 14. Spinoasa : plan des fouilles, VIIl-e - XI-e siecles, ( d'apres D. Gh. Teo
dor et Emilia Zaharia).
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Fig. 1 5 . Spinoasa ; vatra locuinţei 3, plan �i secţiune, s�·c. VIII-IX. (după
Anton Niţu şi Dan. Gh. Teodor) .
Fig. 15. Spinoasa : âtre cll' l'habi tation 3, plan ct <;C'c tion, VIl-e
cles (c\'apres Anton Niţu et colab.)
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l. egenda

t') Suprafafă acop�ritl cu cAlJ:pici
,... -, Resturile vetrei
Ul Friigmenf de dsmfi
2 1 Cuţit de l'ier
o.._......__.:�.l_.._...:;2 m
3e Mărglci de sticlă
n1111 Humus negru denos
�/It Sol brun·negru cu inflllrtlfli" de calc•r
1 1 1 1 1 Solargilos galben cu i11f'iltrat/ide t:tllcar
2
•• Urme de chirpici(locuin(i) •
n CcnfUJUI gropilor

l

•«

-d

Fig. 16. Spinoasa ; 1. gropile şanţului 1, plan şi pr-ofil ; 2, locuinţa, plan şi

secţiune, sec. VIII-IX (după A. Niţu şi D. Gh. Teodor).
Fig. 16. Spinoasa

:

1, trous observes dans le fosse I, plan et profil ; 2, habi

tation, plan et section, VIIl-e - IX-e siecles, d'apres A. Niţu et colab.
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L�4

�-+e-J--------�-�---�

1 1 - sol vegetal· ; 2 - sol cenuşi1,1:-zgrunţuros ; " 3 , -....
s·Jl galben ; 5 - umplutură ; 6 - vatră ; 7 -� pietre '· · a· gropi pari ; 9• ·•=- cărbuni.
.

solj

Fig. 1 7 . Izvoarc-Balma ; plan şi profilul locuinţelor L 5, L 10 şi L 14 şi lo
cuinţei de suprafaţă L 1 1 , sec. VIII-IX (după I. M itrea)
Fig. 1 7 . I zvoare-Bahn 9. : le plan et le profil des habitations L 5, L 10, ct
L 14 ; et la plan de l'habitation de surface L 1 1 , VII l-e - IX-e siecles, (�l'apres
Ioan M itrea).
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1

Fig. 18. Gura Idrici-Vaslui ; bordci ( 1) , detaliu (2), sec. VIII-IX.
Fig. 18. Gura Idrici-Vasl ui : habitation (1), faur en pierre (2), V I I I-e IX-e sieclcs).
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Fig.

1 9.

Bogdăn��ti-Fălciu ; locuinţă (1), detali u (2) ; Şendreni-Galaţi : cup

4) ; Minăstirea-Măluşteni, cuptor (5).
Fig. 1 9. Bogdăne�ti-Fălciu : hab�tation ; vue d'ensemble ; detaille d u
p i er re ; Şenclrcni-Galaţi : des fours (3-4) ; Mînăstirea-Vaslui : four (5).
(3,
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Fig. 20. Bogdăneşti-Fălciu : cuptor pentru copt.
Fig. 20. Bogdăneşti-Fălciu : faur de maison.
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cuptor pentru ars oale de tip Dridu, Epureni : a) prvire de ansamblu ; b) gdnarul
Fig. 2 1 . Epureni : cuptor
Fig. 2 1 . Epureni : le

four

olar.

pour cu ire la c0ramiq u :-.
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B

A

1 - sol brun măzăros ; 2 - sol cafeniu-ro!)cat ; 3 - sol galben ; 4 - umpl utură ;
- contur vatră ; 7 - c ăr b u ni .

5 - p i e tre ; 6
Fig.

22. Cîmpineanca : planul şi secţiunea locuinţei I, sec. X-XI (I. Mi trea)

22. Cîmpineanca : le plan ct
c i t>s (după 1. Mitrea).
Fig.

le profil de l"habitation I, X-e - XI-e sie
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'2.m

A

1
4

-

sol brun măzăros ; 2
sol cafeniu-roşcat ; 3
umplutură ; 5
pietre ; 6
contur vatră.
-

-

-

sol galben ;

-

Fig. 23. Cîmpineanca : planul şi secţiunea locuinţei Il, sec. X-XI (1. Mitrea).
Fig. 23. Cîm.pineanca : le plan et le profil de l'habitaJtion II.
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1 11

A

(J

p,

__.f�

________________

VZ/I1 (XXI z. NVJ 3--1::::- =l4 -,0o0C) s
1-�ol .brun
� 2 -sol ca{en1
ro�cat
3- sol jolbe n ; �umplutură ; 5 - f 'etr e
ma z a ro s

Fig. 24.
ioan Mitrea).

Cimpineanca :

planul

�

u -

şi secţiunea locuinţei

III,

sec.

Fig. 24. Cimpineanca : le plan et le profil de l'habitation I I I .
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Fig. 25. şendreni : planurile şi profilele semibordeielor B 1 , B 2 ; (după Dan
Teodor).
Fig. 25. Şendreni : plans et sections des habitations B 1, B 2, X-e

siecles. după Dan Gh. Teodor).
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(ci · a!Jres Dan Gh. Tcoclor).

plan ct profil

_ ; 1&'4

ele rhabitation

:s�•

,;..p··�; h·� A. c;:,; .

26. Şcnclreni : planul şi profilul sem iburclci ului 3,
G'1. Teoclor).
Fig.
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"
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Fundu Herţei : planul săpliturilor.

Fundu Herţei-Botoşani : le plan des fouilles (1967-1969, VIIl-e n�n
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i'ig. 28. Birlad-Prodana : planul atd ierului c u cuptoarele de redus
minereul de fier, sec. XI-XII (după Dan Gh. Tcnclor).
Fig. 28. Bîrlad-Prodana : le plan cl'a1elicr avec les fours pour
recluire le minerai de fer, X l-e - XII -l' siecles, (după D . Gh. Teodor).

NOTE
1 1. Şan d ru , Geografia economică a H.S.R., Partea I, Populaţia şi aşezările,
curs li tografiat , Iaşi, 1968-1969.
2 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în reacurilP V -XI e.n., Contri
buţii arheologice şi istorice la problema formării poporului român, Iaşi, 1978,
p. 14, 70, 103.
3 Ghenuţă Coman, Cercetări arheologice în sudul Moldovei cu privire la
secolele V-XI, în SCIV, XX, 1969, 2, p. 387-314 ; Idem, Cercetări arheologice

cu privire la secolele V-XI în sudul Moldovei (Stepa colinm·ă Horincea-Elan
Prut) în A rh . Mold., VI, 1969, p. 277-315 ; idem, Instalaţii pentru foc în aşczările
culturii Dridu în sudul Moldovei, in Danubius, IV, 1970 ; idem, Noi cercetări
arheologice cu privire la secolele V-XI în partea de sud a Moldovei, în .1cta

fvlM, I, 1979, p. 71-100.
4 N. Zaharia, Mircea Petrescu-Dimboviţa, Emilia Zaharia, .4şez!1 r·i din 1\!Iol
dova. De la paleoli t ic pînă în secolul al XVIII-lea, Bucur!:'Oi t i . 1970.
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as M.
Costăchcscu, Documente moldoveneşti inainte de Ştefan ce l Mare,
voi. I-II, Iaşi, 1931-1932 ; Ghenuţă Coman, Murgeni, contribuţii la istoria unei
străvechi aşezări, 1973, Vaslui, p 66-72.

CONTRIBUTIONS A LA CONNAISSANCE DU VILLAGE
DU TERRITOIRE EST-CARPATHIQUE DANS LA PERIODE
DE Ve-Xle SIECLES
Resume

L'article present traite les resultats des recherches ar
·heologiques effectuees dans le territoire est-carpatique.
Les villages autochtones du type ouvert de V-e-XI-e
� iecles de notre ere sont toujours situes ·dans le voisinage
d-une source d'eau. (Fig. 1 , 1 1 , 1 4).
En ce qui concerne la repartition geographique, sont
-les difjerenciations entre telles sous-unites geographiques,
les concentrations des villages etant dans ces zones.
Les habitations de V-e-XI-e siecles, de forme rectan
gulaire, sont de trois types :
Pour la periode de siecles V-VII :
La hutte Botoşana (fig. 6 ; fig. 7 ), SucJaava-Şipot, Cu
corăni, Mănoaia-Costişa, Bacău-Curtea Domnească (fig. 4)
etc.
La demi-hutte : Suceava-Şipot, Botoşana (fig. 3), Cuco
răni, Crucea lui Ferentz-Iaşi, Mănoaia-Costişa (fig. 2), Dră
aeşti (fig . 1 O), Davideni (fig. 5 ), Izvoare-Bahna (fig. 8 ; fig. 9)
etc.
L'habitation de surface : Bot oşana et Dodeşti.
Pour la periode de siecles VIII-IX :
La hutte : Băiceni, Bogdăneşti-Fălciu, Gura Idrici (fig.
1 8) etc.
La demi-hutte : Piatra Neamţ, Dodeşti, Bîrlad-Prodana,
Bogdăneşti-Fălciu (fig. 1 9), Lozna-Dorohoi (fig. 1 2 ; fig. 1 3),
Izvoare-Bahna (fig. 27 ), Brăşâuţi- Neamţ etc.
L'habitation de surface : Spinoasa (fig. 1 5 ; fig. 1 6), Băi
ceni-Iaşi, Vădeni-Murgeni etc.
Pour la periode de siecles X-XI :
On a documente, en generale, la demi-hutte et l'habi
tation de surface : Şendreni (fig. 25 ; fig. 26), Dodeşti, Epu
reni, Băiceni, Onceşti, Cimpineanca (fig. 22, 23, 24) etc.
Les habitats fortifies sont plus rares, apparaissant a la
fin du VIIl-e siecle et a X-e-XI-e siecles en nord de la
Molda&ie : Fundu-Herţei (fig. 27 ), Dersca, Cobîla, Tudora etc.
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Interesante est la probleme des instalations de feu pour
preparer la nourriture et a chauffage. On a pu determiner
des fours construits en pierre en forme de fer a cheval ou de
quadrilatere, pouvus avec une voute : Mînăstirea-Măluşteni
tfig . 1 9/5), Roşieşti-gare, Vădeni-Murgeni, Şendreni (fig. 1 9/
4), Gura Idrici (fig. 1 8) etc. ; sans voute : Dodeşti, Bogdăneşti
Fălciu, Drăgeşti ett;. ou a l'âtre fixe : Murgeni-Gura Bujorăni,
Epureni, Fălciu, Suceava-Drumul Naţional, Brăşăuţi-Neamţ
etc.
Puis, de fours circulaires a voute construits en terre
glaise dans le systeme des foyers de cheminee paysanne :
Botoşana et Ude şti (V-e-VII-e siecles), Hlincea, Băiceni,
Bogdăneşti-Fălciu (fig. 20), Botoşana, Dodeşti, Fundu Herţei,
Izvoare-Bahna etc. (VIII-e-Xl-e siecles) ; les unes a l'âtre
fixe : Dodeşti, Botoşana etc. L'âtre portatif proprement dit exemple unique est decouverte a Bîrlad-Prodana.
Vers les X-e-XIJ-e siecles on a pu voir a l'interieur des
habitations, en principalement, des fours en pierre et des
fours en argile avec foyer : Şendreni (fig. 1 9 /3), Cîmpineanca
(fig. 22), Dodeşti etc.
Tous ces types des instalations de feu trouvees dans les
villages de V-e-Xll-e siecles sont de vieille tradition locale
et romane.
Dans toutes les villages on a trouve de nombreuses
fosses a denrees alimentaire (fig. 1 6/ 1 ).
D'apres l'etude de materiel archeologique om a constatee
que la population roltmaine du village archaique (V-e-XI-e
siecles) etait sedentaire et pratiquait l' elevage du betail et
l'agriculture - de nombreuses occupations domestiques et
meme la mettalurgie locale : Fedeşti, Horga, Dodeşti, Bîrlad
Prodana (fig. 28) etc.
La circulation monnetaire intense prouvent les etraits
rapports des habitants avec le monde byzantine. Cette popu
lation roumaine avait garde dans sa culture materielle et
spirituelle de nombreuses traditions daco-romaine.
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UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND EVOLUŢIA VIEŢII
RELIGIOASE DIN TERITORIUL EST-CARPATIC IN
CONTEXTUL ETNOGENEZEI ROMÂNEŞTI

Atit mărturiile scrise cît şi cele arheologice atestă că geto-dacii
reprezintă unul din cele mai vechi popoare autohtone ale Europei, con
temporan cu grecii, cu celţii, cu grupurile italice din perioada înte
meierii regatului. Vorbind de marea expediţie a perşilor la Dunărea
de Jos, conduşi de Darius al lui Hystaspes, în 5 1 4 î.e.n., istoricul grec
Herodot îi numeşte pe geţi "cei mai curajoşi şi cei mai drepţi dintre
traci", explicîndu-se şi prin aceasta dispreţul acestora faţă de moarte
potrivit credinţei lor că cei ce cad în lupte devin nemuritori. Cu
această ştire începe istoria scrisă a geto-dacilor, istorie care după măr
turiile arheologice se înscrie de milenii în spaţiul carpato-danubiano
pontic. Au fost şi au rămas din totdeauna geto-dacii la temelia poporu
lui român, care s-a legat organic cu pămîntul strămoşilor prin cetăţi şi
sanctuare amplasate pe vîrfuri de munţi şi dealuri, pentru apărarea
independenţei şi a unităţii politice şi teritoriale, care şi-a creat o civi
lizaţie proprie, dominată de o notă distinctă şi originală a individuali
tăţii lui în conclavul umanităţii universale.
Erau geto-dacii legaţi de pămînt prin agricultură, prin cultivarea
viţei de vie (prea multă în timpul lui Burebista), prin cultivarea po
milor, creşterea animalelor şi păstorit, albinărit, meşteşuguri (exploa
tarea minelor, prelucrarea metalelor, olărit etc.), prin folosirea mone
dei ca mijloc de schimb, mai întîi a monedei macedonene (de tip Huşi
Vovrieşti) şi apoi, sub Burebista, a denarului roman ca monedă cu cea
mai largă circulaţie şi, fireşte, prin comerţ cu lumea romană.
Erau, de asemenea, geto-dacii statornic legaţi de pămînt printr-o
viaţă culturală şi spirituală de vastă universalitate. Mărturiile arheo
logice cu privire la arhitectura civilă şi religioasă (Sarmizegetusa, Cos
teşti, Tilişca, Pecica, Cotnari, Bîtca Doamnei etc.) atestă şi fixează pe
geto-daci în spaţiul bine cunoscut. Apoi, mărturiile arheologice atestă că
geto-dacii cunoşteau scrisul, astronomia, practicau medicina, artele mi
nore etc. Cît priveşte religia aceasta s-a format pe un spaţiu mult mai
întins, avînd rădăcini din protoistoria indo-europeană, din Grecia ar
haică, de la celţi, caracter universal în epoca geto-dacică şi dăinuiri în
cultura şi religia secolelor următoare 1•
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Elemente ale religiei geto-dacilor, mai mult sau mai puţin trans
formate, au dăinuit nu numai în contextul romanizării, ci şi al creşti
nării (cultul morţilor, mitologia funerară, rituri agrare, obiceiuri sezo
niere, . credinţe magice etc.) 2• Persistenţa unor elemente religioase şi
li ngvistice s-a datorat şi faptului că procesul istoric al transformărilor
s-a petrecut într-un mediu rural ("campestru şi silvestru") 3 •
În contextul vieţii cultural-spirituale a geto-dacilor, religia lor de
la Heroclot la Iordanes, de-a lungul secolelor, pînă la Lucian Blaga şi
Mircea Eliade, a constituit obiectul unor deosebite investigaţii, fapt ce
situează sp. r;tualitatea străbunilor noştri alături de cea a vechilor şi
infloritoare lor civilizaţii 4 •
În concluzie, din trăsăturile generale ale civilizaţiei geto-dacilor,
cîteva elemente din religia lor ne sînt necesare pentru a găsi fondul
pe care s-a altoit creştinismul în contextul etnogenezei româneşti. Asu
pra religiei geto-dadlor opiniile sînt împărţite �. însă este clar că Za
molxis este "figura" centrală 6 • Religia lor îmbracă atribute de tip ura
nian-solar, chtonian şi henoteist 7, caracterizîndu-se printr-o profundă
noţ.iune a eternităţii şi prin punerea vieţii terestre în dependenţă de
absolut. In timp ce zeii greci erau numai în folosul polis-ului lor, adap
taţi apoi de romani ca zei de stat, Zamolxis era o divinitate universală,
exponent al existenţei de dincolo de mormînt în care moartea constituie
un act metafori� ca prob:l s;gură a nemuririi. De aceea geto-dacii n-ar
fi primit moartea (în luptă) cu atîta sînge rece de n-ar fi socotit-o prilej
de izbă\ ire. Simion Mehedinţi, citind pe Strabo şi Socrate, arată că
"pietatea geţilor a fost unică in toată antichitatea", ia1· Zamolx's "un
geniu etic" care punea mai presus de orice "sănătatea sufletului" 8 • A
ceste trăsături scot în evidenţă idealismul aproape ascetic al religiei ge
to-dacilor, putîndu-se aprecia, dacă ţinem seama de atributele de bază
ale religiei creştine (credinţa în nemurire sincretismul Zamolxis - Ge
beleizis dacă nu monoteism, morală comunitară, egalit ate, frăţie etc.) 9,
că aceştia (geto-dadi) au fost creştini îna�nte de creştinism 10• Aprecieri
asemănătoare găsim la Mircea Eliade care conchide că ţinînd seama de
caracteristicile religiei geto-dacilor, de credinţele referitoare la Zamol
xis, aceasta a fost absorbită şi radical transformată de creştinism şi că,
în esenţă, toate aspectele religiei geto-dacilor se apropie de creştinism,
dovadă fiind creştinarea "precoce" a Daciei încă îna· nte de anul 270
e.n. 1 1• Astfel, este cert că, cultul cre;;tin propovăduit de lumea romană,
în limba latină, a găsit la geto-daci un mediu social-spiritual prielnic,
receptiv faţă de spiritualitatea etica-religioasă nouă.
Este de înţeles faptul că pătrunderea cultului creştin în Daci<t
constituie un element important al romanizării, roman' zare care este
un proces istoric complex, de lungă durată, axat pe strinsa împletire a
celor două civilizaţii pr:n relaţii multilaterale, proces unitar valabil atît
pen t ru teritoriile ocupate (stăpînite), dt şi pentru cele libere, dar con
trolate sau supravegheate. De asemenea, sînt dovezi că romanizarea
începe mai timpuriu decît transformarea Daciei î n provmcie romană
şi că durează şi după retragerea aureliană şi chiar după evenimentele
care au avut loc la începutul sec. al VII-lea e.n. (602).
"Nu se poate vorbi despre un popor român fără romanizare1
nici fără daci nu s-ar putea concepe un astfel de popor, spune Ion
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Nestor, deoarece ... este dovedit că masa de populaţie care a fost supusă
romanizării, în această parte a Europei, mai ales cea rurală, care s-a
păstrat după declinul oraşelor, a fost în primul rînd cea dacă, atît în
Dacia, cît şi în Moesia 12 •
Ar fi de reţinut pentru teritoriul est-carpatic în special, opinia lui
Gh. Bichir că "singurii care au reuşit să-şi menţină independenţa faţă
de romani şi să primească influenţa romană numai în măsura necesi
tăţii unui popor liber, au fost dacii din Moldova care au reuşit să se
impună pe plan politic .;;i militar, atît în faţa romanilor, cît şi a unor
seminţii barbare cu care au venit în contact reînviind uneori, în cursul
secolelor II-III e.n., epoca de glorie a lui Burebista şi Decebal" 13 •
Unanim este recunoscut faptul că, cultul creştin a fost un factor
(hotărîtor) important in procesul istoric al romanizării. ln contextul
contradicţiilor dintre lumea bogată şi săracă din Imperiu morala comu
nitară a cultului creştin bazată pe egalitate, fraternitate şi pace uni
versală 14 a generat o largă şi rapidă răspîndire a lui. Lupta împotriva
lumii "p.:igîne" şi bogate a fost grea, creştinii fiind prigoniţi şi perse
cutaţi mai ales sub Nero şi Diocleţian. Abia la începutul secolului al
IV -lea, prin Edictul din Milan (3 1 3) Constantin cel Mare este nevoit
să recunoască libertatea de acţiune a creştinismului. Se ştie că înainte
de recunoaşterea oficială, încă din secolul al II-lea e.n., creştinismul se
răspîndise în mai multe provincii printre care şi cele orientale, situate
la Dunărea de Jos. Vor fi fost cu siguranţă printre soldaţi, negustori,
meseriaşi şi unii creştini - toţi ştiind limba latină, pe lîngă limba lor
maternă - care s-au oprit în teritoriul est-carpatic, după cum vor fi
fost şi unii geto-daci în acţiunile lor militare, economice sau de altă
natură, care vor fi luat contacte cu creştini (fireşte romanizaţi) din pro
vinciile orientale ale Imperiului.
Mai mult, se pare că, mulţi ţărani romani sau romanizaţi au emi
grat încă înainte de cucerire în teritoriile nord dunărene ca urmare a
nnei fiscalităţi excesive romane 1�.
Sînt mărturii (Tertulian şi Origene) care vorbesc de pătrunderea
<Teştinismului în stînga Dunării înainte de anul 275 16• De altfel, Vasile
Pârvan admite existenţa creştinismului la daco-romani in secolele II
UI e.n. ca o "n,ece9'jtate logic-istorică" -"11. Ar părea un non sens să
vorbim de o perioadă daco-romană în secolele II-IV e.n., fără să ad
mitem că în conţinutul culturii spirituale vehiculate nu existau şi ele
mente de cult creştin în formă latină. Cîteva opinii ale unor istorici pri
vind generalizarea creştinismului par să fie edificatorii : astfel, N. Ior
ga consideră secolele III-IV e.n. 18, 1 . Popesc�-Spineni, înainte de sfîr
şitul secolului al III-lea e.n. 19, C. C. Giurescu, aproximativ in aceeaşi
vreme 20 , D. M. Pippidi propune secolul al IV-lea şi o parte din V, de
monstrînd că "mulţimea credincioşilor creştini este fanatizată" 2 1 •
Aceste opinii sint coroborate, în general, cu prezenţa in această
perioadă a unor misionari creştini dintre care unii martirizaţi. Din nu
mărul acestora au f:icut parte şi strămoşii lui · ulfila, cel mai de seamă
conducător al goţilor creştini, apoi Theophilus, episcop al goţilor, Nicetas
şi Sava ( + 372). Tot un provincial din lumea romană a fost şi Euty
chius, cunoscut propovăduitor al creştinismului, Audias şi mai ales epis
copul Niceta dir: Remes:ana din Dacia Mediterranea, daco-roman prin
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naştere, care a predicat creştinismul daco-romanilor timp de aproxi
mativ o jumătate de veac (in 367 era episcop, iar la 4 1 4 era încă in
viaţă) 22• Un rol deosebit, pe lîngă alţii, în propovăduirea şi apărarea
ortodoxiei 1-a avut şi episcopul Ioan din Tomis în perioada secolului
al V-lea 23• Toţi aceştia cunoşteau limba latină de care· s-au folosit în
predicarea cre�tinismului. Legat de diferitele centre de iradiere a creş
tinismului situate in dreapta Dunării, este cazul să subliniem că, dacă
aceasta n-a constituit un obstacol privind schimburile economice, cu
atît mai mult n-a putut oonstitui un obstacol al culturii spirituale.
Pe lîngă toate aceste elemente, cunoaşterea şi interpretarea nume
roaselor monumente şi vestigii arheologice din teritoriul est-carpatic ne
dau posibilitatea să reconstituim în mare măsură ritmul, intensitatea,
condiţiile, formele şi dw·ata contactelor reciproce in care s-a realizat
procesul istoric al romanizării şi, fireşte, al generalizării cultului creştin.
Analiza acestor elemente demonstrează că procesul istoric al ro
manizării indiferent de cadrul geografic al Daciei, s-a desfăşurat la fel,
unitar, cu observaţia că au existat unele particularităţi locale. Pentru
teritoriul est-carpatic reţine atenţia, in primul rînd, construcţia unor
valuri de apărare romane.
1. Poiana-Tecuci - Vadul lui /sac - lacul Cunducului - Cetatea
Albă şi
2. Leova cu direcţia NE, mai sus de Cauşeni, pînă la satul Chi7·
căieşti şi direcţia rîului Botna, terminîndu-se la Nistru 24•
3. Un val roman din sec. III-IV, încă puţin cunoscut, se află pe
direcţia Botoşani
Manoleasa - Prut 25•
In acest context continuitatea geto-dacilor, împletirea civilizaţiei
lor cu cea a romanilor este o realitate istorică confirmată mereu de noi
şi noi descoperiri arheologice, numismatice şi de altă natură. ln trea
căt amintim că nu există aşezare arheologică aparţinînd sec. II-VI în
care să nu se găsească vestigii romane, de factură mmanică sau bizan
tine. Mai importante dintre aceste vestigii reţin atenţia brăzdarele de
plug, rişniţele circulare, cuptoarele de copt, ceramica, numeroasele mo
nede (mai ales de argint şi bronz) , peste 95 de tezaure monetare, po
doabele de cult religios, inscripţiile latine etc. Sint toate acestea te
meiuri ale unor strînse relaţii dintre lumea geto-dacă şi romană.
ln al doilea rind, reţine atenţia faptul că teritoriul est-carpatic de
la Siret s pre est pînă la Tiras s-a aflat încă din 4G e.n. in zona de in
fluenţă nemijlocită a provinciei romane Moesia Inferior 26• S-ar putea
sugera că procesul istoric al romanizării teritoriului est-carpatic de sud
a inceput mai de vreme cu aproximativ o jumătate de secol decit al
provinciei Dacia şi a durat după cum s-a mai spus pînă in secolul al
VII-lea. Mai mult, sint dovezi (unelte, ceramică, monede, obiecte de
cult şi podoabă etc.) care atestă că migraţia slavilor (560-602), de altfel
ca şi a altor migratori, n-a făcut decit să încetinească evoluţia procesu
lui istoric in teritoriile carpato-rlunărene şi că chiar in condiţiile aces
tea s-au menţinut legăturile cu Bizanţul 27 •
S-ar mai putea adăuga şi faptul că după transformarea unei părţi
din Dacia in provincie romană, partea sudică a teritoriului est-carpatic
a constituit un adevărat "pod de legătură" intre Moesia Pontică şi te
ritoriul intracarpatic, ambele stăpînite de romani.
�
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Intemeierea de către Traian a unui castellum roman la Barboşi
Galaţi, devine în timpul lui Hadrian (sau urmaşi) o aşezare civilă da
ca-romană. Aceasta va constitui, desigur, o importantă zonă civilă şi
militară in care, nu numai că se poate vorbi de o romanizare nemij
locită, dar care va j uca un rol deosebit de important în menţinerea
legăturilor economice, politice şi culturale dintre romani şi geto-dacii
est-carpatici 28• Ne referim la centrul şi nordul teritoriului est-carpatic
intens locuit de geto-dacii liberi 2\ c are reprezintă un teritoriu cucerit,
dar neocupat, fără îndoială controlat, supravegheat şi integrat in cir
cuitele economice, politice, militare şi cultural-spirituale romane. Ră
mîne, în general, un teritoriu independent, dar aliat şi clientelar roma
nilor pe baza unor substanţiale subsidii. În aceste părţi, un rol impor
tant în procesul romanizării, regretatul N. Gostar îl atribuie "colonizării
ba,.bore". Este vorba de numeroşi captivi latinofoni aduşi de "barbari"
din Imperiu, printre aceştia fiind şi creştini, care au contribuit la ro
manizarea populv.ţiei autohtone 30•
Nu trebuiesc n eglijate nici legăturile care s-au putut stabili intre
dacii din provincia ocupată şi romanizată (Transilvania) cu geto-dacii
din teritoriul est-carpatic, mai cu seamă intre păstori.
S-ar mai putea menţiona, pentru o perioadă mai tîrzie că o parte
d i n populaţia latinofonă dislocată de slavi, după căderea limesului
dunărean, s-a refugiat şi în teritoriul est-carpatic, contribuind la întă
rirea romanităţii şi , în acelaşi timp, la consolidarea creştinismului.
Există dovezi că în teritoriul est-carpatic, in nord-est, s-au desco
peri t , deocam dată, cîteva encla.-e de romani şi anume : la Komarovo,
linga Hotin, s-a găs; t o construcţie pătrată, cu zid de piatră, ţigle, că
rămizi, olane ; un atelier al unor meşteri romani, unelte, vase din lut
ars. ele stidă, podoabe, precum şi t rei monede ele bronz, emisiune An
toninus Pius, Marcus Aurelius şi Commodus 31 ; apoi, la Sobari, aproape
de Soroca, unde s-a descoperit un edificiu din piatră cu materiale ro
mane (cărămizi, ţigle şi olane) printre care şi un fragment de vas cu
ins cripţia lalină RV---, datat în secolele III-IV e.n. şi un opaiţ
roman cu inscripţia latină TITVS (ştampilă cu numele producătorului
roman) 32, un alt edificiu roman, m ai puţin cunoscut, s-a descoperit în
localitatea Siret (judeţul Suceava) ::3•
Era firesc ca in contextul procesului istoric al romanizării şi in
clusi\· al pătrunderii cultului creştin populaţia daca-romană să se ma
nifeste prin anumite forme noi ca rit, ritual şi prin diferite simboluri.
In primul rind, creştinii se pare că se recunosc prin morminte de inhu
maţie orientate vest-est, in general, şi fără ofrande. Dintre. numeroasele
exemple cităm necropola de la Leţcani-Iaşi : 4, datată în secolul al IV-lea
e.n., de la Botoşani 3\ de la Birlacl-Valea Seacă ::6, Tăcuta li, Vaslui 38 etc.
Interesant este cavoul roman creştin ele la Barboşi-Galaţi datat
în "ecolul al IV-lea e.n. :9 , dar mai ales altarul votiv de la Şendreni Galaţi care ates tă şi folosirea limbii latine de către autohtoni 40•
Dintre numeroasele inscri pţii latine descoperite pe teritoriul estcarpatic 4\ menţionăm pe cea creştină-timpurie (secolul al IV-lea e.n.)
de la Poieneşti 42•
Este de la sine înţeles că descoperirile de caracter creştin provin
din cadrul uncr comunităţi săteşti care dovedesc, în mod cert, nu numai
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o practică simplă a cultului, ci, mai mult, o revărsare a sentimentelor
noii credinţe în multiple feluri de manifestare. Astfel, pe lîngă simbolul
de bază, crucea ca obiect distinct, semnul ei apare pe unelte, podoabe
etc. Alte simboluri creştine sînt peştii, hulubii, ramura de măslin, de
palmier, pomul vieţii etc. Dintre acestea menţionăm pe cele mai impor
tante : la Davideni (jud. Neamţ) s-a descoperit o cruciuliţă turnată din
bronz, de tip Malta, datată în secolul al VI-lea e.n. 43, asemănătom·e ti
parului descoperit la Botoşana-Suceava, datat tot în secolul al VI-lea
e.n. 44• Deosebit de interesant este tiparul d e:s c o perit la Traian-Bacău,
cu ornament cruciform, datat, de asemenea, tot în secolul al VI-lea
45
e.n. • Prezenţa tiparelor pentru cruci presupune că este v orba de ate
liere şi meşteri locali cu o deosebită semnificaţie în ceea ce priveşte
propagarea cultului creştin. Asemenea tipare s-au d e sc o perit şi în alte
părţi ale României, la Străuleşti-Lunca 4\ B uc ureş t i-s t r . soldat Ghivan 47,
Cîndeşti 43, Olteni 49 în Muntenia, Corund-Harghita 50 în Transilvani a .
Prin săpături arheologice sau cercetări d e s u prafaţă s-au desco
perit numeroase vase de lut, de veche tradiţie geto-dacică, care au fost
incizate pe corp înainte de ardere cu unul sau m ai multe semne ale
cru ci i , ceea ce reprezintă o expresie a răspîndirii cultului creştin în
masa populaţiei r o m anizată, fiind, în acelaşi t i m p , şi o certă dovadă a
continuităţii populaţiei au toh to ne . (sec. V-VI). Astfel, la Bacău
Curtea Domnească
s-au descoperit patru vase care aveau incizate sem
5
nul crucii \ la Davideni-Neamţ în locuinţa L 3 două vase cu semnul
crucii c, apoi la Şipot-Suceava pe un vas 51, la Botoşana-Suceava pe
două vase întregi se găsesc m ai multe cruciuli ţe şi litere grece ş ti deo
sebit de semnificative, "pios" ·'4 ; altă descope!·ire s-a făcctt la Mmgeni
"Ursoaia" :.5 şi interesant pare vasul des cope ri t la Horga-şcoală cu patru
cruciuliţe incizate, dispuse pe umăr î n cardinal (cruce) 56• Simbolul c r u ci i
incizat pe vase este cun os cu t şi în alte regiuni ale României 57•
Peştele constituie, de asemenea, un alt simbol creştin, plasat pe
diverse obiecte pînă astăzi. Astfel, pe o fusaiolă elin l u t ars descoperită
la Botoşana-Suceava, a fost incizată î nainte ele ardere imaginea un'Ji
peşte. Piesa este datată î n secolul al VI-lea e . n . 53. în valea Jijiei a fost
descoperit un fragment de vas, din aceeaşi perioadă, pe care se află, de
asemenea, incizat un peşte 59 •
Pe o piesă din os (psali e sau străpungător ?) descoperită la Dodeşti
se găsesc i ncizate o cruciuliţă şi "pomul vieţi i " , care constituie u n alt
simbol creştin 60•
Deosebit de interesante sînt trei matriţe d i n os descoperite la
Costeşti-Iaşi, aparţinînd secolelor VII-VIII 6 1• Sînt co nfe cţio nate elin os
de elefant şi au servit l a confecţionarea unor obiecte ele podoabă. Pe
una din aceste mat r i ţe se află i ncizate imaginile a trei personaj e m o 
nahale (preoţi). 1 n colţul din dreapta al acestei m atriţe e s t e incizată ima
ginea unei căprioare, de asemenea, considerată simbol creştin .
Tot acestei perioade îi aparţin două cruciuliţe lucrate din rocă
vulcanică, una găsită la Dodeşti şi alta la Murgeni 62, precum şi una
din plumb descoperită, la Hlincea-Iaşi 63• Asemenea obiecte de cult se
întîlnesc frecvent în lurriea creş ti nă a Bizanţului de la D �tnărea ele Jos 64•
Mai menţionăm o rondea de plumb descoper i t ă la Docleşti, pe care este
incizată o cru ce ��.
-

..

·
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Către sfîrşitul secolului al VII-lea, dar mai
ales în secolul al
VIII-lea, ceramica continuă tehnica şi formele olăriei provincial-roma'1e,
precum şi o serie de elemente tradiţionale geto-dacice. Vasele din pastă
grosieră lucrate cu mina de factură slavă vehiculate odată cu venirea
lor, după 560, dispar in cursul secolului al VII şi inceputul celui ur
mător, fiind şi ?ceasta o dovadă a asimilării acestora 66 • Astfel, in cursul
secolului al VIE lea se produc, in continuare, tipuri de oale autohtone
de factură roma,Jică, lucrate la roată intr-o tehnică superioară şi fru
mos decorate prm incizii orizontale şi în val, precum �i prin cruci in
relief dispuse pe fundul lor. Şi în acest caz se pare că semnul c rucii nu
este numai un motiv decorativ, ci un simbol creştin, obicei frecvent şi
pentru astfel de obiecte, aşa cum s-a arătat mai inainte. Asemenea vase
s-au descoperit la Fălciu, Dodeşti, Murgeni, Epureni , Grumezoaia etc,
j udeţul Vaslui, Podul Turcului şi Sohodor j udeţul Bacău 67 etc., asemă
nătoare cu acele descoperite la Dridu 68; Capidava 69, Dinogeţia 70 etc.
In sfîrşit, ne limităm la descoperirile care se cunosc pînă la nive
lul secolului al VIII-lea e.n. considerind că odat:i cu sfîrşitul acest uia
se incheie şi etnogeneza poporului român 7 1 •
Din analiza de ansamblu a datelor prezentate se pot reţine cîteva
concluzii.
Spiritualitatea vieţii geto-dacilor constituie fondul etnic al etnoge
nezei româneşti.
Toate atributele religiei lui Zalmoxis apropiau religia geto-clacilor
de creştinism . Astfel, populaţia autohtonă şi-a însuşit cultul creştin
în forma lui clasică, latină şi ortodoxă, nemijlocit, î n contextul proce
sului istoric al romanizării.
In stadiul actual al cercetării este încă dificil ele precizat momentul
în care geto-dacii, geto-daco-romanii s-au creştinat în masă, dar este
sigur că răspîndirea ideilor (preceptelor) creştine s-au propagat, în ge
neral, paralel cu romanizarea, incepind cu secolele II-III e.n., accen
tuindu-se în secolul al IV-lea e.n. şi generalizîndu-se în secolele V-VII .
Slavii in migraţia lor - sfîrşitul secolului al VI-lea - începutul
secolului al VII-lea - au stinjenit evoluţia ascendentă a procesului
istoric al etnogenezei române, dar au fost asimilaţi in condiţiile înche
ierii formării poporului român şi a limbii române, de \Teme ce se consta
tă că in perioada secolului al VIII-lea civilizaţia din spaţiul carpato-du
năreano-pontic era unitară şi de aspect românesc. Dealtfel, Imperiul
de limbă latină, in răsărit, la Dunăre, pînă la începutul secolului al
VII-lea, ca şi după aceea, dar mai anevoios, a avut darul să asigure prin
permanenţa legăturilor de orice natură continuitatea procesului istoric
al romanizării, al întăririi romanităţii şi inclusiv generalizarea şi con
solidarea creştinismului. S-ar mai putea adăuga că unitatea cultural
spirituală a poporului român se datorează în mare măsură propagării
creştinismului in forma sa latină-ortodoxă.
In sfîrşit, subliniem că, cu toate condiţiile istorice general-vitrege,
poporul român şi-a incheiat etnogeneza sa mult mai timpuriu decît
vecinii săi, s-a creştinat nemijlocit, a rămas în mod firesc legat organic
de spaţiul mioritic carpato-dunăreano-pontic, şi-a păstrat şi îmbogăţit
limba, in cadrul unei unităţi cultural-spirituale de valoarea universală.
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Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-han, Bucureşti, 1980, p. 60-70.
Faptul că mi.tologia folc lorică a p rofet u lui I li e conţine un mare număr
de e lemente proprii unui zeu a l furtunii probează cel puţin că Gebel.eizis era încă
acti v în momen tul creşterii Daciei, oricare ar f i fost rrumele lui la acea epocă".
Ibidem. p. 79-81.
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QUELQUES CONSIDERATIONS
CONCERNANT
L'EVO
LOUTION DE LA VIE RELIGIEUSE DU TERRITOIRE EST
CARPATIQUE DANS LES CONTEXTE D'ETHNOGENESE
ROUMAINE

Resume

L'auteur part ele la religion des geto-daces, par compa
raison au polytheisme des anciens grecs ou romains, poly
theisme lie au "polis" a la cite ou "urbs" la religion des ge
to-daces etait uranienne, solaire henotheiste, se caracterisant
par l'universalite, l' eternite, l'imnwrtalite, morale commu
nautaire, etc. Nous apprecions que ces attributs de la religion
des geto-daces etaient communs aussi au culte chretien pro
page par le monde romain en langue latine. Nous apprecions
aussi que l'element chretien constitue un facteur important
dans le processus historique de la romanisation.
Dans ce contexte presentons l' evolution de la penetra
t ion et de la generalisation du culte chretien dans le terri
toire est-capatique sur le foi des temoignages archeologiques
et historiques.
La penetration du christianisme chez les geto-daces, geto
daces-romains commence au II-e et Ili-e siecle de notre ere,
s'accentue, au IV-e siecle et se generalise au V-e et VI-e
s i ecles sous forme latine et orthodoxe.
Enfin, on appecie, qu'on depit de toutes les conditions
hi8toriques generalement defavorables, le peuple roumain a
acheve son ethnogenese beaucoup plus tOt que ses votszns,
il s'est christianise directement dans le meme periode aux
II-e - VIl-e siecles de notre ere, se liant organiquement a
l' espace carpato-danubiano-pontique.
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ROLUL ISTORIC AL OBŞTIWR SATEŞTI. CONTRIBUŢ!IE
LA CUNOAŞTEREA ISTORIEI ROMÂNILOR lN MILENIUL I.
INCHINAREA ŢARANIMII ROMÂNE.
EUGENIA ZAHARIA

Cercetările arheologice au adus dovezi categorice asupra prezen
ţei permanente a populaţiei româneşti în spaţiul nord-dunărean. Prin
caracterul lor comun intregii arii de locuire românească, aceste desco
periri se încadrează în ansamblul de cultură şi civilizaţie din ţara noas
tră, marcînd pentru secolele VII-VIII evoluţia de la stadiul romanic la
cel românesc, de limbă, conştiinţă şi civilizaţie. In această perioadă s-a
consumat procesul de asimilare a slavilor, autohtonii individualizîndu-se
ca români in spaţiul romanităţii orientale şi al popoarelor slave şi ma
ghiar, aşezate în jurul lor.
In istoriografia noastră, ca şi în domeniul ştiinţelor social-econo
mice, problema satelor devălmaşe libere de răzeşi şi moşeni, dar mai
ales a satelor organizate în mari unităţi regionale - ocoale, confederaţii
sau ţări -, de tipul Vrancei, Cîmpulungului - Sucevei, Tigheciului , au
fost mai ales luate în atenţie. Originea şi rolul lor istoric este un aspect
mai recent şi mai puţin studiat, ele fiind considerate mai ales unităţi
social-economice şi obiect de cercetare în principal al sociologiei. Ele au
preocupat însă stăruitor şi pe istorici, fiind pe bună dreptate conside
rate formaţiuni prestatale. O altă cauză care a îngreunat cercetarea
acestor unităţi rurale, a fost şi ideea care a dominat mult în istoriografia
străină şi a noastră, după care atît obştea noastră cît şi cea din imperiu
ar fi fost o formă social-economică rurală, adusă de slavi. Fenomenul
a fost bine observat din punct de vedere cronologic, în sensul că în
tr-adevăr această unitate, numită comună rurală în istoriografia bizantină,
devine foarte importantă din secolele VII-VIII ; acest lucru nu pentru
că ar fi, fost adusă prin pătrunderea slavilor în imperiu, ci ca efect
indirect. Cauza s-a datorat accentuării crizei urbane, care în această
perioadă atinge formele cele mai grave. In asemenea împrejurări im
periul a fost obligat să-şi rezolve două principale probleme : cea mili
tară prin crearea themelor şi cea economic-fiscală, prin reorganizarea
comunelor rurale. Această ultimă reformă s-a făcut prin legea agrară,
pe baza căreia sînt reorganizate vechile unităţi rurale cu sistem juridic
roman cunoscute în vremea imperiului roman tîrziu.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

134

E. ZAJIARIA

Slavii au intrat în acest sistem administrativ roman, folosiţi ca
element în restructurarea demografică a unor regiuni. Problema a fost
Llmurită pentru istoria Imperiului Roman de Răsărit, prin cercetări
făcute mai ales în ultimele două decenii.
Rezultatele cercetărilor arheologice dovedesc în toată perioada de
după retragerea romană, dezvoltarea populaţiei autohtone pe vechile
ei elemente de cultură şi civilizaţie daco-romană. Formele sale de viaţă
rurală nu puteau avea decît aceleaşi origini, fapt confirmat integral de
structura juridică a vechilor unităţi rurale ale satelor devălmaşe româ
neşti. In procesul lung de aservire în cursul evului mediu, cît şi cu pri
leju l marilor reforme agrare, sau a exproprierilor funciare în favoarea
statului, din secolele XIX-XX, aceste unităţi rurale cu proprietate privată
şi devălmaşă în drept deplin, au constituit un caz greu de rezolvat, greu
de înţeles chiar ca stare socială, datorită unor drepturi şi autonomii la
care nu concepeau să renunţe şi e. căror vechime şi origine nu era cu
noscută. Grupările regionale de sate devălmaşe se numeau ţări şi erau
formaţiuni social-economice şi cu funcţii militar-politice în dezvoltare.
Ele erau răspîndite pretutindeni, după cum ne indică denumirile ră
mase : ţara Maramureşului, ţara Oaşului, ţara Haţegului, a Făgăraşului,
a Loviştei, a Vrancei etc. Treptat, trupul acestor ţări, ca teritoriu şi
locuitori, a intrat în cuprinsul statelor medievale româneşti, iar cele
din Transilvania în organizarea feudală a regatului maghiar. Trei din
aceste ţări, Vrancea, Cîmpulungul-Sucevei şi Tigheciu-Fălciu, au dăinuit
pînă tîrziu apărate de Domnul Moldovei împotriva boierimii, datorită
foarte probabil situaţiei lor de unităţi de graniţă, adăpostite de munţi
şi păduri. Dimitrie Cantemir le menţionează în Descrierea Moldovei nu
mindu-le republici, pentru autonomia lor internă. Din cele trei ţări
existente încă în secolele XVII-XVIII, s-a menţinut pînă în zilele noas
tre numai organizaţia Vrancei, beneficiind astfel de o cercetare socio
logică modernă datorată prof. H. H. Stahl. Rezultatele sale le conside
răm valabile şi pentru celelalte ţări care s-au pierdut în evul mediu şi
care au caracterizat uniunile de sate devălmaşe ale mileniului întîi.
Structura juridică, organizarea internă şi funcţiile acestor vechi
formaţiuni rurale româneşti erau foarte asemănătoare, identice chiar
în unele trăsături principale, comunei rurale din imperiu, existentă în
perioada tîrzie a statului roman şi reorganizată în secolele VII-VIII prin
Legea Agrară. Unităţi rurale organizate pe regiuni, ele se întemeiau
pe proprietatea funciară privată şi colectivă în drept deplin ; structura
lor juridică şi funcţiile pe care le-a îndeplinit în evul mediu, nu lasă
nici-o îndoială asupra originei comune, romane, a vechilor organizaţii
de sate libere dăvălmaşe româneşti şi a comunei rurale din imperiu.
Vechimea şi originea lor daco-romană îşi găsesc justificare deplină prin
faptul că regiunile noastre au făcut parte din imperiu şi au cunoscut
firesc aceeaşi organizare rurală. Existenţa proprietăţii funciare personale
şi comune în drept deplin sînt trăsături principale care situiază forma
ţiunile vechi de_ sate devălmaşe româneşti pe treapta cea mai evoluată a
unităţilor social-economice rurale - de agricultori, păstori şi meşteşu
gari -, cunoscute în evul mediu sub numele de obştii. Tipul vechi al
comunităţilor agrare româneşti a fost caracteristic regiunilor imperiului
roman şi dezvoltat ca principală unitate social-economică, fiscală şi
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militară în perioada crizei urbane, incepind din secolul VII şi pina m
vremea renaşterii bizantine din secolele X-XI, caracterizată şi de un
intens proces de reurbanizare care a cuprins şi regiunile sud-estice ale
ţării noastre (thema Paristrion).
Comuna rurală a fost apărată cu mare dîrzenie de împăraţi, pen
tru cele două principale funcţii pe care le-a avut ; fiscală şi militară ;
vărsau global impozitul statului şi se prezentau cu echipament şi hrană
la chemarea împăratului, fără ca nobilimea să poată interveni sub
nici o formă în aceste raporturi directe dintre comuna rurală ca per
soană juridică şi stat - împărat. Ea se pierde treptat începînd din se
colul X, odată cu dezvoltarea marii aristocraţii, a marilor latifundii şi
a oraşelor. Aceleaşi raporturi directe au existat permanent între satele
libere devălmaşe româneşti şi Domnul Ţării, fără intermediul boierimii
şi fără ca însuşi Domnitorul să se fi putut atinge de autonomia lor. Ele
au dăinuit mai îndelung în regiunile ţării noastre, caracterizînd perioa
da dintre retragerea romană şi formarea statelor medievale româneşti,
dezvoltîndu-se ca formaţiuni prestatale. Faptul că şi-au păstrat autono
mia în cadrul statelor medievale româneşti, nu ca un privilegiu acordat,
ci ca o stare socială pe care o aveau dinainte, dovedeşte vechimea lor
mai mare în raport cu statul.
Principala lor importanţă istorică pentru noi este !ceea că reflec
tă formele de viaţă organizată prestatală ale mileniului I ; condiţiile în
care s-a desăvîrşit romanizarea, procesul continuităţii şi al rezistenţei
românilor în epoca migraţiilor.
In lucrarea de faţă facem pentru prima dată în mod mai dezvoltat,
o prezentare comparativă între satele devălmaşe vechi româneşti de
tipul Vrancei, şi comuna rurală din imperiu, valorificînd şi interpretind
istoric comunităţile agrare, pastorale şi meşteşugăreşti, unităţi ale or
ganizaţiei social-economice, militar-politice şi culturale ale românilor
în primul mileniu. In acest fel, istoria anonimă a comunităţilor rurale
româneşti din perioada prestatală aduce dovada şi pe această cale, a
instituţiei rurale de sate devălmaşe româneşti, a dezvoltării românilor
pe baza culturii şi civilizaţiei daco-romane.
*

Obştea a fost cea mai veche formă de organizare social-economică
pe care o cunoaşte istoria, existentă şi la cele mai primitive popoare.
Pentru etapa cea mai veche, care avea la bază înrudirea de sînge, se
numeşte obşte gentilică. In această formă este caracteristică popoarelor
sedentare şi noroade în stadiul de dezvoltare tribală. O etapă importan
tă în evoluţia sa este m arcată de apariţia proprietăţii funciare comune,
ca element principal al structurii ei juridice. Mai tîrziu îşi face apariţia
şi proprietatea privată atribuită prin împărţire periodică. In organiza
ţiile rurale evoluate la cel mai avansat stadiu, baza o formează pro
prietatea funciară privată şi colectivă în drept deplin, forma juridică
şi de organizare romană, dezvoltată în condiţiile statului roman. Apa
riţia proprietăţii private asupra pămîntului a stat la baza diferenţierii
social-economice, a formării unor categorii şi apoi clase sociale.
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Antichitatea ca şi evul mediu s-au întemeiat în bună parte pe
factorul social-economic rural, ponderea acestuia variind în raport cu
evoluţia istorică a societăţii omeneşti, în care dezvoltarea oraşelor a
avut un rol determinant.
Comunităţile rurale, organizate ca unităţi în principal social-eco
nomice, au îndeplinit singure sau împreună cu oraşele şi funcţii militar
politice şi culturale.
In anume condiţii istorice sau în stadii de dezvoltare prestatală,
comunităţile rurale sau obştile teritoriale libere, ca unităţi organizate,
s-au dovedit capabile să înlocuiască în parte funcţiile unui stat (posi
bilitatea de apărare a poporului şi a teritoriului său de păstrare a graiu
lui şi a culturii).
Cea mai importantă formă de organizare rurală pe care o cunoaş
tem din istoria poporului nostru, a fost aceea a ocoalelor sau confecle
raţiilor de obşti teritoriale moşneneşti şi răzeşeşti, cunoscute şi sub
numele de sate devălmaşe libere moşneneşti şi răzeşeşti, datorită siste
mului devălmaş de lucru şi de folosire a proprietăţii funciare comune,
de plată a impozitelor, de activitate militară etc.
Din perioada mileniului întîi şi pînă la dezvoltarc1 statelor me
dievale româneşti, obştiil e libere de tip vechi în forme orţ;·anizată a ţă
rilor sau ocoalelor (Vrancea , Tigheci, Cîmpulung-Suceava), au constituit
un fenomen social istoric general. Datorită funcţiei pe care au îndepli
nit-o în această vreme, ele au fost considerate pe bună dreptate forma
ţiuni social-economice şi militar-politice prestatale.
Obştea teritorială liberă de tip vechi românesc, în ansamblul ele
ocoluri sau confederaţii, prezintă un sistem juridic de organizare înte
meiat pe proprietatea funciară colectivă şi individuală, care nu se îm
părţeau periodic : ea a fost integrată statelor medievale româneşti, păs
trîndu-şi de-a lungul secolelor autonomia internă. Faţă de stat <oatele
libere devălmaşe aveau obligaţia fiscală şi militară. Amîndouă aeeste
principale îndatoriri, erau ridicate şi aduse în serviciul ţării în condi
ţiile hotărîte intern de obştie, fără ca Domnul să-i poată obliga c c.1 mai
mult. Dreptul în baza căruia procedau aşa, era transmis prin confi 1'1nare
de la o domnie la alta. Se confirmau mereu o situaţie moştenită din tr-o
perioadă anterioară organizării noastre statale, legitimîndu-se drepturi
ale "pămintului" , a căror vechime se pierde în istoria mileniului î ntîi.
Moşnenii şi răzeşii au fost stăpînii din neam în neam ai pămîn
tului, pentru că nu au nici-un act de proprietate ele la nimeni, decît
confirmările domneşti ale stării lor sociale de oameni liberi şi cu auto
nomie internă. Această situaţie juridică a moşnenilor şi a răzeşilor este
explicată de vechimea vetrelor de sat, ale căror începuturi sînt î n cele
mai multe cazuri din perioada dacică. Un exemplu pentru vechimen şi
continua locuire este regiunea Vrancei, care încă din epoca bronzului
a constituit un puternic centru tracic. Cu prilejul unor cercetări regio
nale, s-a constatat că hotarul şi vatra satelor răzeşeşti medievale, aco
păr deseori aria de locuire a unor sate româneşti elin secolele VIII
X I (Dridu) 1 •
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Istoria românilor în mileniul întîi este de fapt istoria acestor uni
tăţi social-economice rurale. Menţiuni din această vreme, referitoare la
viaţa rurală din regiunile noastre lipsesc cu desăvîrşire din izyoarele
istorice scrise. De aceea, în stadiul actual al cercetărilor şi al cunoştin
ţelor noastre, reconstituirea formelor social-juridice ale organizării
populaţiei autohtone în sec. VIII-IX, ca şi responsabilitatea istorică a
acestor unităţi, o facem pe baza datelor cuprise în documente începînd
din sec. XIII, comparate şi întregite cu întreaga "arhivă vie" adunată
de anchetele sociologice in satele răzeşilor şi ale moşnenilor înainte de
1 940, în special cele făcute in Ţara Vrancei 2• La acestea se adaugă şi
rezultatele cercetărilor arheologice, care, ca documente autentic-e ale
acelei vremi, constituiesc baza sigură, incontestabilă, pe care reflectăm
Şl interpretăm forme de viaţă istorică (aspecte social-economice, juri
dice, culturale şi militar-politice), păstrate de ţărănimea noastră în ca
drul pro.'esulut de continuitate. Această bază o formează confirmarea
prin aşezări şi cim itire a unei continuităţi de viaţă din epoca dacică şi
pînă dincolo de sfîrşitul mileniului intii, de cele mai multe ori p e
aceeaşi vatră. Sint şi cazuri in care pentru o etapă, vatra satului s-a
mutat, populaţia revenind apoi pe acelaşi loc. Cauzele acestor mişcări
sint de căutat in abaterea unor calamităţi naturale sau istorice ; po
poarele migratoare, pentru crearea unui teritoriu de siguranţă, puteau
determina pentru o vreme mutarea satului, puteau distruge satul, obli
gind astfel populaţia rămasă să-şi facă altă vatră de sat.
Păstrînd toată prudenţa cuvenită, putem înţelege situaţia popu
laţiei autohtone de la nordul Dunării, in primul mileniu şi prin com
paraţie cu evoluţia vieţii rurale din sudul Dunării, dezvoltată pe aceeaşi
bază j uridică romană şi determinată in bună parte de aceeaşi factori.
popoarele migratoare. Această comparare de situaţii ne este garantată
de prezenţa unor elemente comune de ordin juddic şi organizatoric, care
la noi au dăinuit in Ţările sau ocolurile de tipul Vrancei, pînă în pe
rioada statelor medievale. Legăturile permanente e:u imperiul sînt ates
tate de descoperirile arheologice ; evoluţia asemănătoare a civilizaţiei şi
a culturii in regiunile de la nordul şi sudul Dunării (fără ca acest fe
nomen să se datoreze unor imprumuturi, ci unei dezvoltări fireşti a
regiw1ilor geto-dacice, carpice şi moesice romanizate) - face verosimil
şi chiar legitim, ca şi caracterele vieţii rurale rrtai ales, să prezinte
unele asemănări demne de luat in seamă pentru reconstituirea Yieţii
rurale a românilor în primul mileniu.
In asemănarea de situaţii dintre nordul şi sudul Dunării, ne spri
Jinim şi pe relatările istoricului bizantin Kekaumenos 3 (sec. XI), des
pre Vlahii din Tesalia, a căror organizare internă şi raporturi cu s tatul
erau foarte asemănătoare ca acelea pe care Dimitrie Cantemir ni le
consemnează în Descrierea Moldovei, despre răzeştii Vrancei, Tigheciu
lui şi ai Cîmpulungului Sucevei.
Organizaţiile săteşti libere au păstrat pînă în epoca contempo
rană elementele de structură juridică, social-economică, fiscală şi mi
litară, care-şi găsesc bune analogii în comuna rurală din imperiu, aşa
cum aceasta a fost consemnată în Legea Agrară din sec. XII-XIII 4• Le
gea Agrară, împreună cu încă alte numeroase acte din imperiu, sînt
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singurele documente originale referitoare la organizarea rurală a se
colelor VIII-X, contemporane perioadei din istoria noastră care ne inte
resează aici. întemeindu-ne pe aceste analogii, teritorial fiind cel mai
apropiate, iar istoric cel mai legitim, considerăm obştiile răzeşeşti sau
moşneneşti, dar mai ales organizaţiile lor de ocoluri, confederaţii şi ţări,
ca formaţiuni social-economice prestatale, cu funcţii militar-politice şi
culturale, caracteristice mileniului întîi.
*

Pentru înţelegerea istoriei românilor în perioada dintre retragerea
romană şi formarea statelor, sînt de luat în seamă două aspecte i mpor
tante, comune regiunilor de la sudul şi nordul Dunării, prima este acela
al continuităţii populaţiei şi a culturii ; etapa secolelor VIII-X I (Dridu)
fiind o continuare a etapei anterioare, la stadiul de evoluţie care poate
fi numit românesc ; cel de al doilea fapt important, este legătura per
m anentă a regiunilor din nordul cu cele din sudul Dunării, care a
determinat o dezvoltare unitară a civilizaţiei în toată aria romanităţii
orientale. Desigur, mai greu sînt de dovedit pe cale arheologică existen
ţa şi dezvoltarea unor aspecte comune de structură social-economică şi
juridică ale comunităţilor rurale din dreapta şi stînga Dunării. Evoluţia
însă pe aceeaşi bază romană a celor două regiuni, de locuire tracică
romanizată, ne deschide. posibilitatea şi ne dau dreptul de a interpreta
şi admite o origine comună organizării lor social-economice.
*

Criza urbană a fost un fenomen general european al perioadei mi
graţiilor. In imperiul roman de răsărit, ca şi în regiunile noastre, criza
urbană capătă proporţii maxime din sec. VII, odată cu căderea graniţei
de pe Dunăre. In aceste împrejurări este clar că întreaga răspundere
economică şi de apărare a populaţiei daco-romane a rămas în seama
organizării comunităţilor săteşti. In aceleaşi împrej urări, ·. - chiar în
cadrul statului bizantin -, accentul a căzut tot pe viaţa rurală ; comu
nitatea rurală şi a stratioţilor (ţărani-soldaţi) au format principalele for
ţe social-economice, fiscale şi militare în imperiu, pma la sfîrşitul
sec. X, moment care corespunde renaşterii vieţii urbane şi începuturi
lor dezvoltării feudalismului răsăritean.
Satele devălmaşe libere de tip vechi păstrează structura social
economică şi juridică a comunităţilor săteşti din mileniul întîi (după
datele pe care ni le oferă Legea Agrară). Caracteristice regiunilor noas
tre şi ale imperiului în mileniul întîi .şi deosebite - după cum observa
şi K. Marx :; - de formele slave sau germane, comunităţile rurale libe
re devălmaşe aparţin ariei romane orientale. Ele au fost restructurate
demografic şi reorganizate în condiţiile istorice ale secolelor VII-VIII,
de asimilare a sla·,,ilor şi de cristalizare deplină a poporului român.
Considerăm totalitatea datelor înregistrate mai tîrziu (documente,
relatarea lui Dimitrie Cantemir, înregistrările lui H. H. Stahl) pentru
comunităţile rurale de tipul Vrancei, ca general valabile pentru peri
oada sec. VIII-X din regiunile noastre, datorită posibilităţii de compa
raţie pe care ne-o oferă Legea Agrară din imperiu, singurul document
contemporan, care cuprinde întregul sistem juridic social-economic şi
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fiscal de organizare a vieţii rurale în regiunea cu care s-a învecinat
şi s -a înrudit direct populaţia românească a secolelor VIII-XI.
Obştia românească liberă de tip vechi a fost singura formă de
organizare social-economică cu funcţii fiscale şi militar-politice, în care
au trăit românii în mileniul întîi. Vechimea lor explică şi dăinuirea
acestora în cuprinsul statelor noastre feudale şi mai ales păstrarea au
tonomiei lor interne. Datorită acestui regim de autonomie, oclurile Vran
cei, Tigheciului şi Cîmpulung-Sucevei şi au fost numite de Dimitrie
Cantemir republici . Ocolurile, confederaţiile sau ţările cum mai erau
numite cuprindeau mai multe sate ale unei regiunii, care geografic
formau o unitate în condiţii uşor de apărat.
Termenii referitori la aceste organizaţii social-economice medie
vale, păstraţi în documente şi folosiţi în graiul ţăranilor noştri au ori
gine diferită. Unii din aceşti termeni, ca ţăran-ţărancă, răzeş-moşnean,
j ude, moşie, sat, vatră, ţarină, felce, hotar au origirte geto-dacică şi
romană ; ei au fost păstraţi cu siguranţă din graiul vechi românesc,
vorbit în secolele VIII-X. Obştie este cuvîntul slav şi desemna organul
de conducere în organizaţia satului devălmaş românesc; adică plenul
membrilor majori şi cu drept de vot ; tot în această formă, adică a tota
lităţii membrilor, satul devălmaş era şi persoană juridică. Tot slave
sint şi cuvintele ocină, delniţă, care desemnează o bucată de pămînt. !n
unele acte ţăranii se numesc însă şi horane (ţăran pe greceşte), fapt
semnificativ pentru legăturile românilor cu regiunile sud-dunărene. De
numirea de obştie, cuvîn t pătruns tîrziu în limba română, s-a generalizat
pentru unităţile social-economice rural-medievale.
Membrii acestm· unităţi rurale erau oameni liberi, avînd proprie
tatea funciară privat ă pe familii şi asupra bunurilor mişcătoare (vite,
unelte) ; în devălmaşe absolută aveau păşunile, pădurile, apele, rîurile,
podurile, morile, etc. Nici de această proprietate nu se putea atinge
nici s tatul, nici boierii ; asupra ei putea decide numai comunitatea.
Pămîntul lot personal avea situaţia juridică a unei proprietăţi de
pline, cu drept ereditar, condiţionat numai de dreptul de protimisis.
Obştia liberă sau satul devălmaş de tip vechi, care a caracterizat mile
niul întîi, nu păstrează din acte şi nici din tradiţie, nici o urmă de îm
părţire periodică (element caracteristic obştiilor gentilice, păstrat de
germani şi de slavi) 6 •
!mpărţirea periodică a terenurilor consemnată în acte de la o vre
me, a fost o procedură introdusă pentru valorificarea unor loturi devăl
maşe şi care nu era practicată în cuprinsul comunităţilor de tip vechi
prezentat aici.
Obştia veche românească era persoană juridică numai în planul
membrilor ei ; colectivitatea obştei era formată din totalitatea absolută
a locuitorilor majori, inclusiv femeile (acolo unde aveau drept de vot)
în Vrancea, în Muntenia în satele de moşneni) consideraţi toţi egali.
Satul era locul de vatră, de locuire, proprietatea colectivă fiind
folosită liber şi egal, în devălmăşia absolută. Muncile erau e fectuate
ele membrii obştiei, dar şi de persoane din afară, atît pentru muncile
ele folos devălmaş, cît şi pentru cele de folos individual.
Organizaţiile rurale vechi româneşti s-au caracterizat prin :
·
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1) devălmăşia absolută asupra terenurilor colective - ca muncă
şi drept asupra folosirii terenurilor şi a produselor.
2) posesiune de avere funciară privată ; lotul personal era un fe
nomen general, nu izolat sau acceptat ocazional.
3) practicarea dreptului de protimisis pentru păstrarea integrală
a teritoriului obştesc şi individual.
4) prin solidaritcttea fiscală ; impozitul era plătit global, direct.
puterii dominante, iar mai ttrziu statului.
5) caracterul băştinaş, al unităţii rurale şi al membrilor ei.
Conducerea obştiei o avea întreaga colectivitate, direct şi integral.
După natura acţiunii, se lucra cu tot plenul obştiei (fixarea impoziL1l ui.
determinarea unui hotar, participarea la război ş.a.) sau numai prin
reprezentanţi, desemnaţi de acest plen (trimişii cu impozitul, paza, or
ganizarea adunărilor ş.a.). Se încredinţa unuia sau mai multora, man
datul de a executa o acţiune. Orice mandat era limitat unei acţiuni şi
revocabil la încheierea acţiunii. Mandatul militar a căpătat o formă
permanentă, datorită nevoii de apărare continuă.
Obştia nu avea dată fixă şi nici loc anume pentru adunare. ln
raport cu urgenţa hotărîrii care trebuia luată, se întruneau oriunde şi
oricînd : la biserică, într-o casă, în pădure, într-un loc anume ; ziua
sau noaptea pe ascuns, în plen sau pe cete. !n cazuri de primejdie (răz
boi, invazie străină etc), situaţii care au caracterizat mileniul I şi care
prezintă cel mai mare interes pentru perioada secolelor VIII-XI (as
cunderea familiilor, a vitelor, locul şi tactica de atac etc.) procedeele
se pot doar intui ; ele au rămas nedezvăluite pînă azi, datorită foarte
probabil unui jurămînt care lega toată comunitatea.
Ca organ de conducere, obştia proceda în unele cazuri gerontocra
tic, în sensul că urma părerea membrilor "bătrîni şi buni" 7•
Drepturile "civile" ale obştei erau depline ; putea vinde sau aren
da, cumpăna sau răscumpăna. In toate aceste acţiuni: se ţinea seama
de dreptul de preemţiune. Această procedură juridică, practicată gene
ral în ţara noastră, aparţineau dreptului consuetudinar ; ea a fost JD.OŞ
tenită (ca şi în imperiu de comuna rurală) din dreptul roman.
Administrarea internă intra în atribuţiile obştiei , cm·e avea şi to
tala responsabilitate penală internă.
De existenţa obştiilor şi de organizarea lor internă sînt legate
toate problemele istoriei noastre în primul mileniu , în principal co:rJti
nuitatea. Jn procesul continuităţii daca-romane şi româneşti, ţărănimea,
pătură socială mult mai eonservatoare decît cea a oraşelor, a avut un
rol determinant ; mai ales agricultorii, deoarece ei sînt strîns legaţi ele
pămîntul pe care îl muncesc, pentru că nu il pot părăsi şi nici lua c:_; ei,
ca dobanul turma �au meşteşugarul uneltele sale. Sistemul j uri dic
foarte avansat eare a s1 at la baza organizării obştiilor vechi româneşti,
a dat posibilitatea populaţiei autohtone să răspundă problemelor ele or
din social-economic intern, fiscal (=produse) şi militar faţă de clomi
natori, în toată perioada mileniului întîi şi pînă la dezvoltarea statelor
medievale româneşti.
Proprietatea funciară - devălmaşă şi individuală - s-a pă!"�rat
în baza principiului ereditar - al obştiei şi al fiecărui membru al ei aplicat prin numeroase proceduri, care toate au asigurat veacuri de-a
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rîndul întîietatea elementului bă�ptinaş. şi păstrarea integrală a terito
riului . Această foarte bună organizare de caracter rural, a fost soluţia
general adoptată - (exemplu cel mai clar fiind imperiul bizantin) - şi
singura posibilă in condiţiile date, pentru a răspunde problemelor de
ordin social-economic, flscal şi militar. Românii (ca şi imperiul bizan
tin) au putut depăşi "marea criză" a secolelor VII-X, datorită în prin
cipal acestei bune şi solide organizări rurale. Aşa se explică de ce aşe
.zăt·ile acestei perioade sint situate, unele în locuri retrase, uşor de apă
rat, dar cele mai multe ocupă regiunile deschise de cîmpie, locuri de
largă cir�ulaţie.
Sistemul juridic al obştiei (intemeiat de proprietatea funciară de
vălmaşă, dar şi privată cu dr�pt ereditar, de vinzare - cumpărare, de
obţinerea unor produse pe baza muncii efectuate de un număr variat
de membrii ai unei familii sau cu mină de lucru angajată) a dat posibi
litatea unor dezvoltări inegale de avere. La acelaşi rezultat au contri
bl:lit probabil şi unele indeletniciri specializate, dintre care sigur me
talurgia fierului.
Descoperirea in cuprinsul citorva aşezări din sec. VII-XI a unor
locuinţe complexe cu inventar bogat şi deosebit, unice in contextul lor
de locuire, dovedesc clar existenţa unor elemente diferenţiate econo
mic şi social, in cuprinsul comunităţii respective (La Budureasca 8-Pra
hova două locuinţe compuse din cite două încăperi : un bordei cu o
încăpere de suprafaţă etajată : un bordei cu o încăpere de suprafaţă
alăturată. La Udeşti-Suceava s-a descoperit o locuinţă de suprafaţă, de
foarte mari dimensiuni, probabil cu etaj ; construită din bîrne foarte
puternice, care n-ar fi fost necesare decit susţlnerii unor încăperi su
prapuse. In inventar s-au găsit şi creuzete pentru turnat metal. Desco
pet·iri asemănătoare s-au făcut şi la Dăbica).
Aceste trei cazuri le considerăm reprezentative pentru principa
lele e tape de dezvoltare, înfăţişînd prezenţa in cuprinsul obştiilor a
unor cnezi sau juzi locali. In procesul de diferenţiere socială sint de
luat in seamă "cei buni şi bătrîni''· Fără ca aceştia să fii format o cate
gorie sau o clasă socială, părerea lor se impunea da'.orită experienţei
şi răspunderii colective.
Cel de al doilea element important pentru evoluţia social-econo
mică şi politică a societăţii româneşti din perioada secolelor VIII-XI
este activitatea militară, organizată superior faţă de perioada anteri
oară : ea este marcată de apariţia primelor cetăţi de pămînt (Fundul
Herţei - Dorohoi), Voineşti-Tîrgovişte, Vladimirescu-Arad, Dăbica-Bi
ho!· ş. a.). Aceste fortificaţii sînt numeroase şi semnalate pe tot terito
riul ţării ; ele au avut funcţii militare, de apărare şi de refugiu pentru
populaţie. Construirea, paza, întreţinerea şi folosirea lor, dovedesc o
organizare militară permanentă in cadrul unor confederaţii, ţări sau
ocoluri de obştii. Conduce�a militară a grupului apt pentru o acţiune
militară, se încredinţa prin delegaţie. In condiţiile istorice şi de orgu
nizare militară ale acestei perioade, funcţia de căpetenie militară de
venise necesar permanentă. In cazul obţinerii unor rezultate bune,
funcţia putea fi păstrată, atribulndu-se sarcina militar-politică u n t-1
singut'e persoane sau citorva din c\lprinsul organizaţiei de obşti. In ase
menea condiţii s-au diferenţiat, in cuprinsul confederaţiilor de olJ�tl,
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r onducătorii militari şi politici ai unor ţări sau regiuni. Deoarece apă
rarea era aproape permanent necesară, conducerea militară şi politică
::1 putut deveni cu timpul şi ereditară.
Secolelor VIII-IX în care se surprind primele diferenţieri de ordin
social-economic în cuprinsul obştiilor locale, corespund arheologic-isto
ric perioadei de formare a românilor, a graiului şi · a civilizaţi.ei lor,
'ldică stadiul cînd populaţia locală daca-romană se desprinde de anti
chitatea tîrzie şi se diferenţiază de celelalte grupe etnice şi lingvistice
neolatine. Populaţia românească a avut de la început răspîndire unitară,
oglindită în dezvoltarea unitară a elementel01· de cultură şi civilizaţie
de origine daca-romană, în formele evoluate ale secolelor VIII2.XI (cul
tura Dridu). La desfăşurarea acestui proces a contribuit în principal
sistemul de organizare al obştiilor locale ; din structura lor sînt de
subliniat întîi acele elemente care au asigurat continuitatea românilor · şi
apoi cele care au conţinut premisele unor diferenţieri social-economice
în cuprinsul obştilor săteşti. Acestea din urmă sînt importante pentru
a putea înţelege dezvoltarea structurii politice şi a relaţiilor de caracter
feudal incipient ale formaţiunilor prestatale româaeşti din sec. VIII
XI, asupra cărora se va reveni.
Astfel, existenţa proprietăţii funciare individuale cu drept eredi
tar a stat la baza dezvoltării unor averi inegale. Condiţiile şi procedura
dreptului ereditar aveau în vedere şi pătrunderea unor străini în ob
ştie ; aceştia chiar dacă deveneau membrii (prin căsătorie, adopţiune,
frăţie de sînge, cumpărare sau forţat etc.), dreptul de moştenire cădea
asupra băştinaşului legal, principal din familie. De aceea, atunci cînd
moştenitor legitim era o f.ată, din punct de vedere j uridic ea avea drep
turile unui băiat, adică ea se însura, ea moştenea averea funciară, ea
dădea numele bărbatului şi copiilor 4• Procedura a asigurat veacuri de-a
rîndul întîietatea elementului băştinaş asupra averii funciare personale
şi devălmaşe, dreptul şi obligaţia urmaşilor de a fi băştinaşi. In condi
ţiile aceleiaşi proceduri, s-a transmis şi s-a păstrat limba, credinţa, obi
ceiurile pămîntului.
Caracterul băştina'? al obştiei făcea parte din structura ei juridi
că. De aceea trebuiau să fie băştinaşi toţi membrii ei. In această orga
nizare stă una din cele mai adînci explicaţii ale rezistenţei românilor
î n perioada prestatală.
Evoluţia social-economică, militar politi-că şi culturală a românilor
în secolele VIII-X, a fost determinată de cauze interne ale organizării
obştiilor teritoriale şi de cauze externe care privesc direct situaţia
politică a teritoriului locuit de români şi a regiunilor înconjurătoare.
Cauzele interne care au dus la accentuarea diferenţierii social
economice a populaţiei rurale organizate în sate devălmaşe, sînt în
principal existenţa proprietăţii funciare private cu drept deplin şi
organizarea diferenţiată şi permanentă a principalelor funcţii ale obştii.
In legătură cu acest ultim aspect, mai ales, sînt importante legăturile
permanente cu imperiul bizantin, - ca cel mai bătrîn şi m ai' bine
organizat stat din sud-estul Europei - pentru regiunile sud-estice ale
ţării noastre, şi cu occidentul prin pătrunderile carolingiene în părţile
apusene ale ţării noastre.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

OBŞTILE SATEŞTI

143

In secolele IX-X se formează în imediata vecinătate a teritoriu
lui locuit de români, statele slave şi regatul maghiar ; iar regiunile
sud-estice ale ţării noastre după 9 7 1 , reintră în graniţele imperiului, or
ganizate în thema Paristrion 9•
· In secolele IX-X se surprinde arheologic şi istoric - manifes
tarea unor transformări de ordin social-economic şi militar-politic, care
marchează în cadrul organizaţiei obştiilor teritoriale pragul dintre anti
chitatea tîrzie şi apariţia unor elemente de caracter feudal.
*

Dominaţia avară şi pătrunderea slavilor în mijlocul comunităţilor
rurale locale, sînt două probleme importante ale istoriei noastre în
secolele VII-VIII. Avarii au exercitat de la distanţă o dominaţie econo
mică şi militar-politică. Ei percepeau prin j af sau ca tribut, cantităţile
de produse, fără să se fi instalat ca proprietari funciari ai pămîntului
sau să se fi implicat în procesele şi tehnicile de producţie. De aceea,
prezenţa lor în regiunile dominate este semnalată nu în aşezări, ci
-sporadic iri apropierea cimitirelor autohtone.
Ca elemente de supraveghere şi de percepere a produselor vor
fi folosit o vreme şi pe slavi.
Raporturile dintre autohtoni şi slavi au fost însă deosebite. Ei au
pătruns în mijlocul comunităţilor rurale autohtone "integrîndu-se" în
organizaţia vieţii comunităţilor rurale. Slavii au avut probabil situaţia
juridică a unor proprietari în obştie, ca "alipitură" însă, nu "din butuc".
Sistemul devălmaş a constituit primul mijloc de apărare împotriva ten
dinţelor neconvenabile băştinaşilor. Un rol determinant în evoluţia is
torică a obştiilor 1-a avut structura sa juridică, din care subliniem ca
racterul ei băştinaş. Superioritatea numerică, de civilizaţie şi social
economică, a făcut ca elementele slave să nu se dezvolte deosebit ;
prezenţa lor se pierde treptat spre sec. VIII, în procesul de maturizare
a da�o-romanilor ca români, prin dezvoltarea puternică a fondului local
de populaţie, a cărei conştiinţă de neam şi de teritoriu era deplin for
mată. Asimilarea migratorilor trebuie înţeleasă ca un proces conştient
al acţiunii de păstrare a fiinţei lor şi a vetrei moşneneşti şi răzeşeşti,
căreia i-au raportat măsuri corespunzătoare în cadrul comunităţilor
săteşti. Situaţia slavilor în cuprinsul obştiilor locale reflectă într-o for
mă, acţiunea de colonizare care a avut loc în imperiu.
In secolul VII se surprind în cuprinsul obştiilor săteşti primele
elemente diferenţiate social-economic. ln sec. VIII-X se observă ac
centuarea acestei diferenţieri bazată in parte pe existenţa proprietăţii
funciare cu drept deplin şi prin dezvoltarea activităţii militar-politice ;
aceasta a avut loc în condiţiile scăderii şi treptat a dispariţiei domina
ţiei avare şi a rezolvării problemei slavilor.
Abia în acest stadiu şi în condiţiile istorice date, românii se orga
tlizează şi militar. Necesitînd o organizare şi o conducere specializată,
activitatea militară a însemnat un pas avansat pe calea accentuării
diferenţierii social-economice şi o permanentizare a unor funcţii şi
servicii · in mîinile unui grup din cuprinsul uniunilor de obşti terito
riale�
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

E. ZAHAHIA

144

Armata era organizată din ţărani, toţi membrii obştiei in stare
poarte arma ; activitatea militară a fost şi aceasta pînă în sec. X tot
de caracter devălmaş. Conducătorii militari însă încep să s e separe ;
ei nu au m ai putut participa la muncile devălmaşe ale comunei, ci vor
rămîne permanent conducători militari, iar în această calitate desigur
şi mandatari pentru purtarea tratativelor cu popoarele migratoare.
Dezvoltarea forţei militare, incepind din sec. IX, le-a creat o
situaţie mai bună faţă de popoarele migratoare ; dispuneau de un
efectiv militar pe care după caz, il foloseau pentru apărare şi puteau
trata de pe poziţii mai avantaj oase. Desigur, participarea lor la unele
expediţii era uneori silită de împrejurări, alteori însă erau determi
nate de interese directe, de manifestarea autonomiilor locale.
I n etapa timpurie a culturii Dridu (sec. VIII-IX), românii sub
numele de vlahi sînt consemnati în izvoarele scrise. Cea mai veche
menţiune este aceea din "Povestirea istorică de la Mănăstirea Kasta
monit" ; in relatarea unor atacuri din sec. VII, asupra Tessalonicului,
sint menţionaţi Vlachorynchini şi slavii. In acelaşi text şi în legătură
cu Vlachorynchinii, se foloseşte cuvintul casa ( l\QCqoc), element care con
stituie un argument în plus pentru caracterul lor latin, românesc 10•
În secolul IX, în geografia armeană a lui Moise din Chorene 1 1 se
menţi'onează "ţara Balak". Din secolul X, izvoarele scrise, literare şi
epigrafice, referitoare la români, devin mai numeroase şi mai precise.
Ele privesc toate regiunile ţării noastre.
Pentru regiunile Transilvaniei şi ale Banatului izvorul principal
îl constituie pentru secolele IX-X cronica anonimă a regelui Bela.
Asupra regiunilor răsăritene şi ale Transilvaniei găsim informaţii des
pre Bolochoveni în cronicile ruseşti, dintre care mai importantă este
aşa numita cronică a lui Nestor. Iar despre regiunile Dunării şi ale
Mării Negre, cronicile bizantine ca şi trei documente epigrafice din
sec. X-XI sînt izvoare autentice şi contemporane informaţiilor pe care
le conţin asupra vlahilor şi a stadiului lor de organizare social-econo
mică şi militar-politică.
Documentele epigrafice sînt puţine dar semnificative ; inscripţia
pe piatră de la Mircea-Vodă, unde pentru anul 943 este pomenit jupan
Dimitrie ; inscripţia din ansamblul bisericuţelor de la Murfatlar, unde
pe la anul 992 este consemnat numele jupanului Gheorghe ; vasul de
la Capidava, din sec. X-XI , pe care scrie Petre, cu litere greceşti, dar
în fonetică românească.
In sec. IX-X stadiul de evoluţie al procesului de diferenţiere
social-economică din cuprinsul obştiilor săteşti atinseseră nivelul unor
formaţiuni cu caracter incipient politic. Prezenţa unor şefi locali, posă

l i tici şi militari (ca Gelu, Menumorut şi Glad in Transilvania şi Banat ;
Dimitrie şi Gheorghe, iar mai tîrziu Tatos, Sesthlev şi Chalis în regiu
nile Dunării, ultimii rezidind la Silistra şi Vicina) - este atestată în
toată aria de locuire românească.
Conducătorii locali, ai populaţiei locale, autohtone, menţionaţi ca
atare, dar fără nume, la 9 7 1 , predau fortăreţele din stînga Dunării îm

păratului Ioan Tzemiskes. Relatarea dezvăluie faptul că dispuneau de
o forţă militară importantă, cu care în anii războiului bizantin-rusahttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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bulgar pactizaseră cu duşmanii imperiului. Victoria romanilor i-a de
terminat însă să se supună suveranului lor legitim 12 •
După victoria de la Ourostorum din 971, regiunile Dunării pînă
la Balcani sînt cuprinse în graniţele imperiului. Stapinirea ambelor ma
luri ale Dunării însemna supravegherea şi dominarea politică a ac�stor
regiuni.
Conducătorii menţionaţi pentru această perioadă erau exponenţii
poE tiei şi militari ai obştiilor locale, care în condiţiile noi poiitice ale
statului bizantin, vor răspunde militar şi fiscal în primul l'ind.
Refacerea oraşelor de pe Dunăre şi din Dobrogea a adus schim
bări im portante în viaţa economică a regiunilor noastre. Vechile cetăţi
romana-bizantine părăsite şi dărîmate după 602, au fost refăcute ; aces
tora li s-au adăugat şi altele noi, necesare în noua organizare ca thema
Paristrl.oh, a regtuniloi· dintre Mare, Ot.măre .şi tiaemus. O anumită
regiune din stînga Dunării constituia zona rurală a acestor cetăţi . Nu
� t im exact pînă unde în interiorul teritoriului românesc, ajungea supra
wgherea imperiului ; dar cetăţile de piatră de la Slon (j . Prahova) sînt
o mărturie că regiunile din dreapta Dunării, pînă spre pasurile Carpa
ţilor, erau în sfera politică a Bizanţului.
Această situaţie politică de la Dunărea de Jos (ne referim la
rolul themelor Paristrion şi Bulgaria) durează pînă la constituirea sta
tului Asăneştilor ( 1 1 86).
După situaţia cunoscută din imperiu, unde pînă la sfîrşitul sec. X
co muna rurală şi-a păstrat importanţa, putem considera că şi în regiu
nile ţării noastre, cuprinse în thema Paristrion, au continuat să existe
\·echile organizaţii de ţară, din cuprinsul cărora se desprinseseră gru
pul de conducători cu răspunderea administrativă şi militar-politică.
ln teritoriul themei Paristrion, locuită în principal de români, cul
t<;ra Driclu atinge m axima ei dezvoltare în mediul rural ; aceleaşi ele
mente vor constitui fondul local al civilizaţiei urbane din cetăţile-oraşe
elin regiunile Dunării de Jos, în prima etapă a renaşt�rH bizantine (sec.
X-XII) .
In cetăţi staţionau permanent trupe şi flotă sub comanda Katepa
nului de Paristrion, care-şi avea reşedinţa la :Durostorum. Aceste cor
puri ele armată permanente erau întărite cu trupe auxiliare recrutate
local elin populaţia românească a obştillor săteşti. Atît recrutarea, cît
şi participarea armată alături de trupele imperiale se făcea prin con
ducătorii locali ; în condiţiile politice ale secolelor X-XI! de la Du
nărea de Jos, şi puteau fi ataşaţi aproape permanent pe lîngă coman
d 2nţii themei.
Cetăţile oraşe aveau funcţii complete, militar-politice, social-economite şi culturale ; ele au influenţat direct dezvoltarea politică a româ
nilor. Evoluţia politică a românilor se va manifesta treptat şi fără
int�·erupere, prin iniţiativa şi participarea deplină la acţiunile de se
parare şi de autonomie locală. Deşi nu ne lipsesc ştiri directe care să
ateste recunoaşterea imperiului cu autoritate politică legitimă, procesul
ve. culmina totuşi într-o primă etapă cu formarea statului asăneştilor
în 1 1 86, primul, în care elementul românesc atinge maturitatea deplină
a conştiinţei sale politice.
C < a H07 coala 10

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

E. ZAHARIA

146
*

La sfîrşitul sec. XI, pătrunde din imperiu, întîi in cetăţile de pe
Dunăre şi din Dobrogea, treptat şi in restul teritoriului românesc, un
nou curent cultural de caracter orăşenesc, care s-a suprapus fondului
de civilizaţie local (Dridu). Noul aspect cultural format din sec. XI,
va evolua pe lungă durată, avind etapa de maximă inflorire în sec.
. XIII-XIV, constituind civilizaţia statelor medievale româneşti şi a re
giunilor din sudul Dunării.
Această nouă dezvoltare de civilizaţie şi cultură, marchează ultima
fază a renaşterii de caracter bizantin in ţările române, ca şi in restul
teritoriilor din răsăritul Europei.
Evoluţia vieţii politice la români se concretizează in această etapă
prin apariţia statelor medievale independente, in cuprinsul cărora s-au
dezvoltat cetăţi-oraşe, dar mai ales numeroase tîrguri (Zimnicea, Co
coni etc.).
In etapa de cristalizare a poporului român (cultura Dridu) sînt
atestate istoric şi arheologic, primele cetăţi de pămînt în toate regiu
nile ţării noastre. întărite cu val şi şanţ, ele aparţineau organizaţiilor de
obşti, servind ca puncte strategice pentru apărare şi de refugiu pentru
populaţie. Ele nu îndeplineau funcţia de oraş, pentru că nu erau nici
centre economice şi nici sedii permanente ale conducătorilor locali. I n
sec. XI cetăţile de pămînt dispar dezvoltîndu-se cetăţile-oraşe din re
giunile sud-estice ale ţării noastre ; acestea din urmă au indeplinit cu
adevărat funcţii militare, administrative-politice, social-economice şi
culturale. I ntr-o etapă de dezvoltare politică mai avansată, probabil din
tîrgurile sezoniere şi anuale şi în legătură cu noul curent de caracter
urban venit din imperiu în sec. XI-XII, s-au format treptat aşezările
tîrguri şi cetăţile cu o activitate economică şi politică permanentă.
Această evoluţie se produce în împrejurări de ordin politic noi
petrecute în imediata vecinătate a teritoriului nostru. Slavii, bulgarii
şi maghiarii formează state de caracter politic european ; în aceste con
diţii populaţia românească şi-a întărit situaţia internă, dezvoltînd relaţii
militar-politice mai avansate. Autonomia lor internă s-a accentuat, fiind
stimulată .şi grăbită de evoluţia internă a obştii şi de aceste cauze
externe. Fără crearea unei conduceri militare, politice şi religioase mai
avansate, obştiile nu s-ar fi putut apăra nici de tendinţele statelor în
conjurătoare şi nici de ultimele populaţii migratoare, din secolele X
XIII. I n această nouă situaţie de dezvoltare internă, mult îmbunătăţită,
obştiile teritoriale româneşti devin formaţiuni politice locale, capabile
să acţioneze autonom in relaţiile cu Uzii, Pecenegii, Cumanii şi mai
tîrziu cu Tătarii. In raport cu situaţia dată, aceste formaţiuni politice
de ţară, acţionau alături de migratori, alteori impotriva lor. Oricum,
din această perioadă de sfîrşit a mîl. I, românii dispuneau de o condu
cere şi de un efectiv militar, care le-au as�gurat o poziţie mai bună,
autonomă, în dezvoltarea lor internă şi în raporturile cu populaţiile
migratoare. Acest fapt se oglindeşte şi în situaţia demografică a etapei
secolelor VIII-XI {Dridu). Urmărită din acest punct de vedere, evo
luţia aşezărilor româneşti (Dridu) din această perioadă (sec. VIII-XI),
arată o continuă creştere a numărului satelor şi a locuinţelor. De ase
menea şi resturile de locuire sînt mult mai bogate decît în etapa antehttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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rioară, reflectînd o viaţă mai sigură, mai apărată. Urmele j afurilor, ale
incendiilor şi ale masacrării populaţiei locale se mai surprind uneori
atît în cetăţi (Dinogetia), cît şi în sate (Dridu) 13 ; totuşi, cantitatea foarte
mare a resturilor de locuire, marchează un stadiu superior în dezvol
tarea social-economică a formaţiunilor politice de obştii săteşti.
Cei doi factori interni : proprietatea funciară şi activitatea mili
tară - care au stat la baza dezvoltării unor situaţii diferenţiate social
economic, au acţionat în continuare, contribuind la evoluţia politică a
obştiilor teritoriale. Evoluţia internă a obştiei a urmat un proces inci
pient de "feudalizare", caracteristic regiunilor şi situaţiei social-eco
nomice locale.
I n etapa anterioară s-a1:1 conturat în cuprinsul obştiilor teritoriale,
primele elemente diferenţiate social-economic pînă la stadiul de dez
voltare al unei categorii sociale. Aplicarea în continuare a dreptului de
protimisis, care a apărat îndelungă vreme integritatea teritorială a ob
ştiilor, de la această etapă (a constituirii unei categorii sociale diferen
ţiate din trupul de obştie), conducători militari-politici, meseriaşi, preoţi,
a acţionat în favoarea acestor elemente mai avansate social-economic şi
politic. Pătrunderea permanentă a popoarelor migratoare era însoţită
de j afuri, de pierderi de bunuri materiale şi de vieţi omeneşti ; urmată
de predarea regulată a une� cantităţi de produse, obligatorii pentru sta
bilirea unor relaţii de linişte. Î n aceste împrejurări se distingeau gospo
dării, vite, produse, unelte ; în alte cazuri pierderea de oameni (omorîţi
sau făcuţi prizonieri) lăsau gospodării şi terenuri necultivate, deci fără
producţia necesară. Toate acestea erau condiţii in care dreptul de pro
timisis folosea celui mai avut, s au nelovit de calamităţile produse de
invazii, pentru a-şi mări proprietatea funciară personală. Cei rămaşi
fără mijloace trebuiau să lucreze pe terenurile altora, sau să-şi vîndă
lotul, terminînd prin a deveni aservit. Acestea puteau fi cazuri izolate,
iar cu vremea grupe mai mari, cătune sau sate. În acelaşi fel a acţionat
şi caracterul ereditar al proprietăţii funciare private, putind in unele
cazuri să ducă la acumulări de avere.
Acest proces de ordin social-economic a dus firesc la diferenţierea
din ce în ce mai accentuată, formîndu-se treptat o aristocraţie rurală,
care a constituit nucleul principal al dezvoltării unor relaţii de caracter
feudal local, dezvoltate din cuprinsul obştiilor săteşti.
Un alt element care a contribuit la accentuarea diferenţierii so
cial-economice şi la crearea posibilităţilor de aservire treptată a unor
membrii din obştie, sau a unei părţi din ea, a fost apariţia şi dezvoltarea
oraşelor. O parte din populaţia rurală - si!g ur din categoria diferen
ţiată social-economic, aristoc:aţia rurală şi meşteşugari - pătrunde în
oraşe. Aceste elemente vor evolua şi prin contactul (făcut în mediul
cetăţilor oraşe) cu mediul social-economic, politic şi cultural bizantin,
caracterizat prin existenţa claselor sociale.
Pe parcursul desfăşurării procesului de dezvoltare politică, nici
chiar in etapa sa finală, care începe cu primele formaţiuni politice mai
avansate ale sec. XII-XIII, nu se observă existenţa a două elemente
social-politice deosebite, străine unul de altul, din care să se fi format
cu vremea clasa suprapusă a populaţiei autohtone. Ideia sau existenţa
unei conduceri militare nu poate fi un împrumut de la populaţiile
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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migratoare. Conducerea militară şi religioasă o au toate popoarele pri
mitive. Românii aveau tradiţia activităţii militare şi politice a geto
dacilor şi apoi a imperiului roman, în vecinătatea căruia au continuat
să trăiască. Din această tradiţie şi experienţă puteau folosi şi dezvolta
ceea ce se potrivea situaţiei lor locale. De aceea, în cuprinsul forma
ţiunilor politice timpurii - ca şi în cadrul social al statelor medievale
româneşti, exploataţii ca şi exploatatorii aparţin aceluiaşi grup, deoa
rece clasa exploatatoare s-a desprins din aceleaşi comunităţi rurale.
De asemenea, ţăranii aserviţi provin din ţărani liberi care datorită
unor cauze şi-au pierdut situaţia j uridică de oameni liberi.
Atunci cînd primele menţiuni scrise (sec. X) ne descoperă nume
le unor conducători locali, aceştia sînt exponenţii militari şi politici ai
unităţilor social economice româneşti organizate, care acţionează împo
triva celor care le atacă teritorial şi autonomia. Migratorii îi găsesc pe
autohtoni în această situaţie, iar apariţia conducătorilor în structura so
cial-politică a formaţiunilor de ţară (cu început de activitate politică în
curs de a se constitui ca state) a fost rezultatul unui proces intern
şi nu a unei cuceriri sau dominaţii. Popoarele migratoare au avut si
tuaţia de dominatori asupra băştinaşilor, da1· niciodată nu au constituit
o clasă dominantă a societăţii româneşti.
Evoluţia procesului de dezvoltare politică a românilor corespunde
cu începuturile procesului de feudalizare, rezultat în principal din trans
formările petrecute în obştie. Elementele de structură social-economică
şi politică feudală (dezvoltarea marii proprietăţi şi acţiunea de aser
vire boierească ,ş i mănăstirească) care se desprind din obştie, se vor
întări mai curînd în regiunile mai intens urbanizate.
Pînă la dezvoltarea unor relaţii feudale mai avansate, obştiile teri
toriale erau toate libere. Începuturile desprinderii din obştie a unei ca
tegorii sociale diferenţiate, ca şi fixarea unor obligaţii în cuprinsul or
g anizării interne, nu se pot considera fenomene de aservire. Abia mai
tîrziu , în sec. XIII-XIV, prin pierderea micii proprietăţi rurale, o parte
din ţărănime începe să fie aservită în folosul formării marilor proprie
tăţi funciare din proprietatea funciară a obştiilor teritoriale.
Obştiile săteşti, organizate ca formaţiuni politice au existat în te
ritoriul nostru pretutindeni. Se numeau ţări sau ocoale. Ele au fost slă
bite şi împuţinate treptat, odată cu pătrunderea ultimelor popoare mi
gratoare şi în raport cu dezvoltarea relaţiilor feudale. De la aceste for
maţiuni au rămas numele (Ţara Bîrsei, a Haţegului, a Maramureşului,
ţara Loviştei etc.) şi un număr important de obştii răzeşeşti şi moşne
neşti în Moldova şi Ţara Românească . .ln Transilvania s-au pierdut prin
cucerirea maghiară.
Dintre obştiile libere păstrate în perioada medievală, trei prezintă un interes deosebit, pentru că reflectă cel mai complet organizarea
acestor formaţiuni în perioada prestatală. ln sec. XVII-XVIII mai
existau Vrancea, Tigheciul şi Cîmpulungul-Suceava care aveau o si
tuaţie deosebită de a celorlalte sate libere. Dimitrie Cantemir le nu
meşte republici. Autonomia de care au beneficiat în cuprinsul statului
medieval al Moldovei, este cea mai bună dovadă a anteriorităţii lor ca
formaţiuni social-economice şi politice ; ele dispuneau de o forţă mili·
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tară, pe care au pus-o în slujba statului, a puterii centrale (a Domnu
lui), păstrîndu-şi în tot evul mediu funcţia militară şi fiscală.
Despre răzeşii acestor ţinuturi, Domnul Moldovei scria următoa
rele : " . . . nu sînt nobili, dar nu ascultă de nici un boier şi alcătuiesc
un fel de republică. Primul este Cîmpulungul în ţinutul Sucevei, în
cins de un lanţ de munţi foarte înalţi. Cuprinde cam cincizeci de sate,
care toate îşi au legi şi j udecători proprii.
"Uneori primesc şi doi Vornici trimişi de domn, dar nu rareori,
dacă jicnesc pe ţărani, îi izgonesc bizuindu-se pe acele mijloace de apă
rare pe care li le-a dat natura".
" . . . plătesc un bir anual, nu cît vrea domnul, ci cît făgăduiesc ei
domnitorului mai înainte, şi această învoială o reînoiesc prin trimişii
lor, ori de cîte ori Moldova capătă un nou domn. Dacă domnul ar
vrea să se poarte mai aspru cu ei şi să le impună poveri noi, nu stau
mult la tocmeală, ci, refuzînd cu totul birul, se retrag IÎ.n văgăunile
munţilor, de aceea niciodată domnitorii nu le cer mai mult decît
trebuie".
"A doua republică in Moldova, mai mică însă, este Vrancea în
ţinutul Putnei, aproape de hotarul cu Valahia, înconj urată de pretutin
deni de munţi sălbatici. Are douăsprezece sate, numără două mii de
gospodării şi, la fel ca şi Cîmpulungul, mulţumindu-se numai cu păsto
ritul oilor, nu cunoaşte plugul. Tot aşa, locuitorii plătesc domnului în
fiecare an un anumit bir hotărît, dar altminteri se conduc după legile
lor şi nu primesc nici cum porunci sau judecători de la domn" .
A treia . este Tigheciul în ţinutul Fălciului, un codru l a hotarele
cu Tătarii din Bugeac, cel mai puternic parapet al întregii Moldove
d intre apele Prutului şi Basarabia. Locuitorii plătesc în fiecare an dom
nului un bir mic ; toţi sînt călăraşi . Odinioară erau opt mii, astăzi cu
greu scot în luptă două mii ; altminteri întrec pe toţi locuitorii Moldo
vei în vitejie, astfel încît se şi spune într-un proverb bine cunoscut :
cinci tătari crâmleni fac mai mult decît zece tătari bucegeni, cinci mol
doveni întrec · zece .crîmleni, dar cinci codreni, căci acesta este numele
care se dă obişnuit tighecenilor în Moldova, bat zece Moldoveni") 14•
Formaţiunile politice organizate pe ţinuturi sau ţări, conduse de
JUZi, cnezi şi voievozi au constituit un fenomen general, înfăţişînd sta
diul de dezvoltare socia:l-politică premergătoare formării statelor me
dievale româneşti. Multe dintre ele au fost pierdute, prin distrugeri
şi aservire, prin slăbirea şi împuţinarea trupului de obştie. D. Cantemir
ne informează şi în această priv-inţă, relatînd despre Tigheci, că înainte
dispuneau de un efectiv de 8 000 de călăreţi, iar în vremea lui abia
puteau aduna 2 000.
Obştiile libere au fost apărate şi menţinute consecvent de domni
tori, pentru rolul lor important militar şi fiscal. Obştiile alcătuiau oas
tea de ţară pe care s-au sprijinit intotdeauna domnitorii. La chemarea
domnului veneau cu echipament şi hrană. Legăturile obştiilor libere
erau directe şi numai cu domnia (fără intermediul boierimii) ; de aceea,
puterea centrală s-a sprijinit tot pe ţărănimea liberă, in lupta împotriva
boierimii. Impozitul îl plăteau global, direct în vistieria statului.
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Nu întîmplător cele trei ocoluri, Vrancea, Tigheciul şi Cimpulung,
erau situate la graniţele Moldovei. Ele au dăinuit şi au fost apărate
datorită importanţei lor militare şi strategice.
Formaţiunea Tigheciului din ţinutul Fălciu era considerat ca "cel
mai puternic zid al intregii Moldova pentru apărarea dinspre primejdia
Tătarilor". I n aceleaşi regiuni, in sec. XIII este menţionat Ploscinea,
Voievodul care participă cu oastea lui de Bolohoveni la bătălia de la
Chalca (1 223). Foarte probabil ca Tigheciul să fie vechea formaţiune
politică de ţară a lui Ploscinea. Prezenţa permanentă, din perioada pre
statală şi pînă tîrziu în sec. XVIII, a unor unităţi militare in partea
răsăriteană a Moldovei, este unul din cele mai evidente exemple ale
rolului militar pe care le-au avut aceste formaţiuni. Oastea cu care
Basarab cel Mare a invins la Posada, aşa cum reiese din textul şi mi
niaturile Cronicei Pictate, a fost alcătuită din ţărani, sigur obşteni li
beri, care din sec. XIV se integraseră statului şi luptau la chemarea
şi sub conducerea Principelui Ţării.
I n regiunile extracarpatice s-au constituit statele medieval româ- ,
neşti in sec. XIII-XIV, prin unificarea teritorială şi politică a cneza
telor, jupanatelor şi a voievodatelor. Nu se cunosc in intregime nici
cauzele şi nici m odul în care odată cu formarea unei clase suprapuse
s-a realizat unificarea şi "acceptarea" generală a unei conduceri poli
tice unice. Au putut exista lupte intre voievozi, căsătorii, moştenire,
moartea voievodatului din dreapta Oltului, criza dinastică din Ungaria
şi dezvoltarea conştiinţei politice la români.
Dezvoltarea prestatală a românilor se prezintă ca un proces uni
tar social-politic şi economic. Din sec. XIII-XIV Transilvania are însă
o altă evoluţie politică. Pătrunderea prin m aghiari a feudalismului apu
sean şi suprapunerea lor treptată sub forma unei clase dominante peste
populaţia românească autohtonă, a pus capăt dezvoltării formaţiunilor
politice existente - ţările sau voievodatele ; de aceea ele n-au mai
atins stadiul unei organizări statale, a unei unificări teritoriale şi
politice, cum s-a intimplat in regiunile sudice şi răsăritene ale ţărti
noastre.
Stadiul politic avansat însă al românilor, la data pătrunderii
m aghiarilor, le-a păstrat o situaţie de autonomie, oglindită in regimul
de voievodat pe care Transilvania şi 1-a păstrat in cuprinsul regatului
m aghiar 15 •
*

Formarea atît de tirzie a statelor medievale româneşti, ultimele
din regiunile răsăritene ale Europei, constituie încă o problemă a isto
riografiei noastre. I n acest caz este de observat faptul că ţara noastră,
teritoriul principal locuit de români, formează o insulă ocolită de sta
tele slave şi m aghiar, fapt care poate fi explicat prin populaţia româ
nească foarte numeroasă, prin stadiul ei de dezvoltare social-econo
mică şi politică ; au mai contribuit şi dominaţiile popoarelor migra
toare, care au funcţionat ca piedică sau contracarare a tendinţelor de
'inaintare ale statelor foştilor migratori sedentarizaţi in j urul nostru.
O altă cauză care a întîrziat emanciparea politică a românilor a
fost şi conştiinţa apartenenţei lor de imperiu ; ea s-a întreţinut prin
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relaţii permanente de caracter social-economic, j uridic, militar, politic
şi cultural, ca şi prin desele acţiuni întreprinse de imperiu la nordul
Dunării. Această conştiinţă se surprinde, fie ca manifestare a dreptu
lui de preemţiune pe care-1 aveau românii asupra pămîntului locuit
(Menumorut respinge pretenţia maghiarilor de a le ceda pămîntul, pen
tru că-1 avea de la împăratul "nostru" din Constantinopol) 16 ; fie sub
fonna mustrării pe care barcagiu! valah de pe Dunăre, i-o face lui
Manuel Comnenul, pentru că nu i-a apărat de barbari 17 , obligaţie a
împăraţilor bizantini faţă de teritoriul şi populaţia românească.
Formarea principatelor slave la sudul Dunării, relaţiile românilor
cu ultimele popoare migratoare ale secolelor XI-XII, pătrunderea tur
cilor în Balcani, au distanţat treptat şi au rupt legăturile regiunilor
carpato-dunărene cu imperiul.
In aceste împrejurări s-au rupt definitiv legăturile politice cu
imperiul, conştiinţa românilor încetînd de a se mai dezvolta pe te
meiul tradiţiei antice. Astfel, începînd de la 1 241 românii s-au organi
zat singuri în faţa pătrunderii Tătarilor şi apoi a Turcilor.
Tot acum s-a conturat şi pentru românii din regiunile extracar
patice, noua orientare politică şi culturală spre apus.
In lumina acestor schimbări politice care s-au accentuat m ereu,
trebuie înţeleasă formarea statului aşăneştilor - ca primă emancipare
politică a românilor - mai timpurie în sudul Dunării ; ea a fost
urmată de formaţiunile politice nord-dunărene şi exprimată în consti
tuirea celor două state medievale româneşti.
*

Obştia veche românească constituie una din cele mai importante
dovezi de ordin instituţional a continuităţii daca-romane ; prin menţi
nerea ei cu rol principal social-economic şi militar în perioada statelor
medievale româneşti. In cuprinsul lor s-au dezvoltat primele diferen
ţieri social-economice şi militar-politice, a căror accentuare a dus la
cristalizarea unor relaţii feudale incipiente. Evoluate la stadiul de for
maţiuni politice prestatale, ca ţări, ţinuturi sau ocoluri, obştiile vechi
româneşti au constituit baza unificării politice şi teritoriale a statelor
noastre medievale.
*

Modul de producţie al unei societăţi este rezultatul exploatării şi
transformării .naturii, iar forma sa este determinată de caracterul ju
ridic al proprietăţii funciare şi de stadiul ei de dezvoltare social-eco
nomic şi politic 18•
I n mileniul întîi populaţia autohtonă s-a dezvoltat în mediul so
cial-economic al abştiilor săteşti, din mijlocul cărora apar primele ele
mente diferenţiate social-economic, sesizabile arheologic din secolele
VII__.:_VII I înainte. Accentuarea acestor diferenţieri în condiţiile interne
ale obştii, au dus treptat la dezvoltarea elementelor şi a relaţiilor de
caracter feudal timpuriu, prin apariţia intii a unor categorii sociale
şi apoi a unor clase sociale şi a modului de producţie feudal.
In secolele VIII-XI românii au avut un mod de producţie, înte
meiat pe economia obştiilor săteşti cu proprietate funciară privată
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(pămînt arabil, vie, livezi etc.) şi cu proprietatea funciară comună sau
devălmaşă asupra pădurilor, păşunilor, apelor etc. Fiind deosebit de
al celorlalte orînduiri social-politice, îl numim mod de producţie pre
statal sau de obştii teritoriale devălmaşe libere.
Populaţiile migratoare au practicat modul de producţie asiatic,
întemeiat pe o economie naturală de pradă şi de tribut, în care pro
prietatea funciară privată şi comună erau inexistente. Ele exercitau
numai o dominaţie politică şi economică asupra unui teritoriu şi asu
pra unei populaţii. Dominaţia sa schimba în funcţie de mişcările şi de
succesele lor militare. După cum remarcă şi prof. Stahl, populaţiile
migratoare nu s-au institui t ca proprietari funciari ai pămîntului asupra
căreia dominau şi nici nu s-au amestecat în modul şi în tehnicile de
producţie locale. Predarea produselor ca tribut elementului dominant,
nu implica deloc modificarea modului de producţie autohton. Astfel,
deşi dependentă de migratori, populaţia locală şi-a păstrat organizarea
internă de obştie liberă sătească şi a păstrat civilizaţia materială şi
spirituală cu tot ansamblul de practici ale vieţii sedentare. Reiese aceas
ta din practicarea în continuare a agriculturii şi a creşterii vitelor, a
meşteşugurilor, a folosirii uneltelor de veche tradiţie daco-romană şi
a păstrării principalelor rituri şi rituale funerare, a căror evoluţie se
poate urmări de-a lungul secolelor.
Datele arheologice care privesc situaţia economică a populaţiei
locale, arată existenţa cantitativă a unor bunuri care depăşeau nevoile
sale de existenţă. ln afara ca,nti tăţii de produse destinate puterii poli
tice dominante, plusul de produse a fost unul din factorii care au de
terminat diferenţierile sociale în cuprinsul comunităţilor săteşti. De
asemeni, produsele cu care făceau schimb, erau tot surplusul produc
ţiei muncii lor - (personale şi ale comunităţii) în condiţiile modului ele
producţie propriu şi al autonomiei sistemului e<:onomic local.
Modul de producţie local a fost determinant pentru dezvoltarea
social-economică şi politică a românilor în sec. VIII-XII.
Circulau numeroase produse de atelier, unele chiar mărfuri de
lux (amfore, ceramică, unelte, podoabe, obiecte de cult etc.) ; multe
erau făcute local, dovadă tiparele de turnat ; altele erau obţinute pe
calea schimbului în natură, moneda în această vreme avînd o circulaţie
extrem de redusă.
•

Istoria românilor în mileniul întîi şi după aceea, pînă la înteme
ierea statelor feudale româneşti, a fost istoria acestor organizaţii rurale,
în care se conturează o foarte puternică şi susţinută activitate de rezis
tenţă ; prezenţa unor conqucători militari este evidentă, confirmată pen
tru secolul X şi de izvoarele literare şi epigrafice referitoare la regiu
nile Transilvaniei şi ale Dunării. Abia în condiţiile dezvoltării unor ele
mente de civilizaţie urbană (scriere), din sec. X, apar primele nume
ale unor conducători politici locali desprinşi din obştie . Chiar dacă în
unele cazuri vor fi fost şi elemente pătrunse, acestea deveneau băşti
naşe. O dovadă în acest sens o aduce formarea categoriilor şi apoi a
claselor sociale ; clasa dominantă ca şi cea. aservită au aparţinut ace
luiaşi grup etnic ; aveau aceeaşi limbă, conştiinţă şi civilizaţie. Boierii
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sau marii proprietari funciari din cuprinsul statelor medievale româ
neşti, erau tot români ; ei nu proveneau dintr-un strat de populaţie
străină (dintre migratori), dezvoltat ca o clasă dominantă. Existenţa
unor nume străine la conducătorii noştri, nu implică deloc, in mod
obligatoriu şi originea lor străină ; aceste nume pot fi de multe ori
simple porecle. I ntre cele două clase, boierimea şi ţărănimea aservită,
au stat ţăranii liberi - moşnenii şi răzeşii - in organizaţii de obşti,
rămăşiţă a vechii societăţi româneşti din mileniul I : ei au rămas astfel
în Moldova şi în Ţara Românească, un fenomen de masă pînă în sec.
XVIII u. De aceea, dezvoltare a relaţiilor feudale în istoria ţării noastre,
este un fenomen local, format din cuprinsul obştiilor şi nu datorită
unui adaos de populaţie străină.
Sistemul electiv, dar şi ereditar în activitatea politică a statelor
medievale româneşti, pot fi indicii pentru modul în care s-a procedat
în perioada timpurie a apariţiei conducătorilor mil itari. Alegerea Dom
nului în Cîmp Deschis, obicei păstrat în Moldova, a fost procedura
alegerii în cuprinsul obştiei, a conducătorului militar. De aceea, prin
cipele ţărilor române se intitula Domn şi Voevod.
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UBER DIE RUMĂNISCHEN MITTELALTERLICHEN
DbRFLICHEN GEMEINSCHAFTEN
Zusammenfassung

Die Arbeit enhiilt Bemerkungen iiber das rurale Leben
und seine sozial-politische Entwicklung.
Das Alterum, wie auch das Mittelalter, haben sich gros
stenteils auf den dorflich-okonomischen Faktor gestiitzt, wel
che eine bestimmte Rolle spielte und dessen Bedeutung sich
mit der geschichtlichen Entwicklung der Stiidte wandelte.
Die organisierten, hauptsiichlich als sozial-okonomische,
dorflichen Gemeinschaften, haben alleine oder auch zusam
men mit den Stădten, milităr-politische und kulturelle Funk
tionen erfiillt.
In gewissen geschichtlichen Bedingungen oder in Sta
dien der vorstaatlichen Entwicklung waren die teritorialen
Gemeinschaften in organisierten Formen im Stande Staats
funktionen teilweise zu erfiillen (die Verteidigungsmoglich
keiten des Volkes und seines Gebietes - teritorialer Raum
-, der Bewahrung der Sprache und der Kultur).
Die bedeutendste Form der dărflichen Organisation die
wir aus der Geschichte unseres Volkes kennen, ist die der
"moşneşti(' und "răzeşeşti(' teritoriellen Gemeinschaften, be
kannt auch unter dem Namen "sate devălmeşe răzeşeşti şi
moşneştil' oder freie gemeinschaftliche Dărfer, so bezeichnet
wegen dem gemeinschaftlichen Arbeitssystem und der Beniit
zung des gemeinsamen Besitzes, der Steuerzahlung, der mili
tiirischen Tătigkeit u.s.w.
Aus der Periode des ersten Jahrtausendes und bis zur
Entwicklung der mittelalterlichen rumiinischen Staaten haben
die freien Gemeinschaften von altem Typ (Vrancea, Tigheciu,
Cîmpulung-Suceava) ein sozial-geschichtliches Fenomen unsehttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

OBŞTILE SATEŞTI

155

rer Geschichte gebildet. W egen der Funktion welche sie in
dieser Zeit erfilllt haben, wurden sie mit Recht als sozial
ăkonomische und milităr-politische vorstaatliche Formationen
betrachtet.
Die freie teritorielle Gemeinschaft des alten rumăni
schen Typus in der Gesamtheit der Kreise (Bezirke) "oco
luri" genannt, ader der Konfăderationen (Dorfervereinigun
gen) stellt ein juridisches System der Organisierung dar,
gegrilndet auf den gemeinschaftlichen und individuellen Be
sitz des Bodens, welcher nicht periodisch aufgeteilt wurde.
Diese Gemeinschaften wurden in die mittelalterlichen rumă
nischen Staaten eingeschlossen, bewahrten aber ihre innere
Autonomie.
Dem Staat gegenilber hatten diese Gemeinschaften fis
kale und militărische Pflichten. Diese Verpflichtungen wur
den zum Nutzen ,des Landes erhoben und erbracht, mit Be
dingungen welche im Inneren der Gesellschaft beschlossen
wurden, ohne dass die der Herrscher zu mehr zwingen kon
nte. Dieses Recht wurde durch Bestcitigung von einer Herr
schaft zur folgenden ilberliefert. Es wurde immer eine Situa
tion bestcittigt, welche aus der Zeit der vorstaatlichen Orga
nisation geerbt wurde, welche die Rechte "des Bodens" recht
fertigte, dessen Alter sich in der Geschichte des ersten Jahr
tausendes verliert.
Die "moşneni" und "răzeşi" waren die Herrn des Bo
dens von Geschlecht zu Geschlecht, weil sie keine Besitzur
kunden besassen sondern nur die spătere Bestătigung vom
Herrscher ihres sozialen Standes. Diese juridische Situation
der "moşneni" und "răzeşi" wird durch das Alter der dori
lichen Herde erklărt, deren Anfang in den meisten Făllen in
der dakischen Periode liegt. Ein Beispiel des Alters und der
stăndigen Bewohnung ist die Vrancea-Region, welche schon
in der Bronzezeit (Monteoru-Kultur) ein starkes thrakisches
Zentrum bildete.
Wăhrend einer Reihe regionaler Forschungen wurde fest
gestellt dass das Gebiet und auch die Herde der mittelalter
lichen "răzeşeşti"-er Dorfer, oft das Wohungsgebiet einiger
rumănischer Dorfer des VIII-IX Jahrhunderts (Drudu-Kul
tur) bedecken.
Die Geschichte der Rumănen im ersten Jahrtausend ist
eigentlich die Geschichte dieser dorflichen sozial-okono
mischen Einheiten. Hinsichtlich des dorflichen Lebens dieser
Regionen fehlen in den geschriebenen Quellen der Zeit die
Angaben gănzlich. Deshalb, nach dem heutigen Stand unse
rer Kenntnisse, wird die Rekonstitution der sozial-juridischen
Formen der Organisierung der einheimischen Bevolkerung aus
historische
dem VIII-XI Jahrhundertes, sowie auch
die
Verantwortung dieser Einheiten (Komunităten) auf Grund
der Daten gemacht, welche in den Dokumenten beginnend
vom XIII Jahrhundert enthalten sind, verglichen und ergănzt
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mit dem ganzen lebendigen Archiv der soziologischen Unter
suchungen, die vor 1 940 in den Dărfer der "răzeşi" und "moş
neni" durchgefilhrt wurden (die Forschungen von Prof. H.
1-I. Stahl). Diesen filgen sich auch die Ergebnisse der archâe
ologischen Forschungen bei, welche als authentische Doku
mente jener Zeit eine sichere und unbestreitbare Beweîskette
bilden, auf Grund derer wîr die Formen des geschichtlichen Le
bens (sozial-ăkonomische, juridische, kulturelle und milităr
politische) die von unserer Bauernschaft wăhTend des Prozes
ses der Kontinuităt bewahrt wurden reflektieren und inter
pretieren.
Mit cler gebilhrenden Vorsicht kănnen wir die Situation
de r im Norden der Donau einheimischen Bevălkerung verste
hen, verglichen mit der Entwicklung des dărflichen Lebens
im Silden der Donau, welches sich auf der selben rămischen
Basis entwickelt hat und welches grăsstenteils von denselben
Faktoren, die Vălkerwanderung, bestimmt wurde. Dieser Ve1·g
leich der Lage ist gesichert durch das Vorhandensein ei niger
gemeinsamer juridischer uncl organisatorischer Elemente, wel
che bei uns in dem Gehăft des Vrancea-Typus bis in die Pe
riode der mittelalterlichen Staaten fortbestanden haben. Die
stăndigen Verbindungen mit dem ost-rămischen Reich sind
durch archeologische Entdeckungen bezeugt. Sowohl die ăhn
liche Emtwicklung der Zivilisation und Kultur in den Gebie
ten nărdlich und sildlich der Donau - die glaubwilrdig und
sogar gesetzmăssig ist, als auch die Charaktere des dărflichen
Lebens, die juridischen und organisatorischen Aspekte, haben
einige Ahnlichkeiten die wilrdig sind in Betracht gezogen zu
werden fur die Rekonstituirung des dărflichen Lebens cler
Rumănen im ersten Jahrtausend. Die freien dărflichen Orga
nisationen haben bis in die zeitgenăssische Epoche Elemente
der juridischen, sozial-ăkonomischen fiskalen und militări
schen Struktur bewahrt, welche gute Analogien zu der dori
lichen Gemeinschaft des Reiches findet, so wie dieses im No
mos Georgikos des VII-VIII Jahrhundert aufgezeichnet ist.
Dieses Gesetz, zusammen mit vielen anderen Urkunden sind
die einzigen ursprilnglichen Dokumente welche sich auf die
dărfliche Organisierung des VIII-XI Jahrhundert beziehen
und zeitgenăssisch mit der uns hier interessierenden Periode
unserer Geschichte.
Die alte rumănische Gemeinschaft ist der wichtigste
Beweis im institutionellen Sinne, der dako-romanischen und
1·umănischen Kontinuitil.t im nărdlichen und sildlichen Donau
raum.
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COEXISTENŢA POPULAŢIEI LOCALE DIN MOLDOVA
CU GRUPURILE ETNICE ALOGENE IN SECOLELE XIII-XIV
VICTOR SPINEI

Problematica complexă a raporturilor dintre populaţia autohtonă
'Şi cea alogenă, a formelor de colonizare, a efectelor pe multiple planuri
ale acestui proces în societatea medievală, a figurat constant în preo
cupările istoriografiei europene din ultimii ani, materializîndu-se prin
20P. t ribuiţi de valoare, cărora li se datorează nu numai îmbogăţirea .şi
dive rsificarea materialului documentar propriu-zis, ci şi lărgirea un
ghiului interprctativ 1 •
Procesul de emigrare nu s-a manifestat în manieră identică în
<:uprinsul întregului continent european, ci a îmbrăcat trăsături diverse
în t�mp şi spnţiu, în funcţie de realităţile demografice, etnice, economi
ce, :-:ociale, religioase şi politice din fiecare zonă. Cauzele care au gene
rat �tabilirea unor grupuri de populaţii în anumite teritorii au fost şi
ele diferite. Mişcările demografice, în forme paşnice sau violente, ca
ra·.:: t erizează întreaga perioadă medievală şi ele s-au produs cu inten
sitate variabilă în aproape toate regiunile continentului.
Aceste mişcări nu au ocolit nici spaţiul carpato-dunărean. În Tran
silvania regalitatea arpadiană a colonizat din raţiuni economice şi po
litice grupuri de germani şi secui pentru a-şi consolida stăpînirea 2 ;
de <1"emenea, a încurajat aşezarea rutenilor în Maramureş 3• Intensi
tatea colonizării în regiunile extracarpatice a fost mult mai limitată.
Istoriografia mai veche s-a preocupat îndeosebi de cercetarea trăsătu
rile;· acestui proces din perioada ulterioară întemeierii organismelor sta
·tale feJUdale de-sine-stătătoalre. Din acest motiv vom încerca să reliefăm cîteva aspecte referitoare la modalităţile în care diferite grupuri
etnice alogene s-au stabilit în ţinuturile de pe versanţii estici ai Car
paţilor Orientali, convieţuind cu populaţia românească în perioada pre
me:·'iătoare momentului fo1mării statului de-sine-stătător.
Intre procesele istorice derulate în regiunile occidentale şi cen
trale ale Europei şi cele de la răsărit de Carpaţi existau în primele se
co:e ale mileniului al II-lea anumite trăsături comune, dar şi numeroa
se şi structurale deosebiri, impuse de condiţiile istorice diferite în care
e\·c luau populaţiile din ţinuturile respective. Nu întîmplător, deci, fehttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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nomenele de emigrare prezintă unele note specifice în zonele din afara
arcului carpatic.
Datorită vecinătăţii zonei de cîmpie de la nordul Mării Negre o adevărată poartă de pătrundere spre vest a triburilor euroasiatice 4
în spaţiul românesc extracarpatic perioada migraţiilor s-a prelungit mai
mult decît în alte părţi ale Europei, ceea ce şi-a pus amprenta asupra
ritmului de dezvoltare economică, ca şi asupra solidităţii realizărilor
din sfera vieţii politice. De o mare însemnătate a fost formarea în răsă
ritul Continentului, în urma invaziei din 1 236-1 242, a statului mongol
al Hoardei de! Aur, a cărei extremitate apuseană cuprindea şi o parte
din sudul Moldovei. In acelaşi timp, populaţia românească din regiu
nile neocupate de mongoli a avut de făcut faţă tendinţelor expansio
niste ale statului ungar. In pofida contextului istoric nefavorabil, socie
tatea locală de la est de Carpaţi şi-a continuat evoluţia, la aceasta con
tribuind hotărîtor sporul demografic, dezvoltarea unor ramuri econo
mice, apariţia vieţii urbane etc. , astfel că spre mtjlocul secolului al
XIV-lea s-a putut constitui statul românesc de-sine-stătător al Moldovei.
Populaţia românească nu a fost întotdeauna numai în postura de
gazdă pentru alte grupuri etnice, care din raţiuni variate s-au aşezat
în ţinuturile nord-dunărene. Dimpotrivă, în decursul epocii medievale
grupuri de români au emigrat uneori din ţinuturile lor originare spre
regiunile învecinate, stabilindu-se îndeosebi în Slovacia, Galiţia şi su
dul Poloniei, unde au dus cu ei trăsăturile specifice modului lor de trai
şi au impus propriul lor sistem juridica-administrativ prin "jus vala
chicus", acceptat şi de autorităţile politice din teritoriile în care s-a
produs colonizarea 5 • Enclavelor româneşti li se datorează mai multe
toponime şi hidronime, în special în zonele montane din Carpaţii Nor
dici 6, precum şi adoptarea în lexicul unor popoare slave a numeroase
cuvinte de origine neolatină, preluate mai cu seamă din terminologia
păstoreasC'ă 7 •
Pe lîngă aceasta, schimburile de populaţie ele o parte şi el � alta
a Carpaţilor, deci chiar între regiunile locuite de români, s-au succedat
continuu, ceea ce a contribuit l a întărirea conştiinţei unităţii etnice, ling
vistice, religioase şi culturale a comunităţilor româneşti. Fără aseme
nea mişcări de populaţie nu s-ar explica de ce la nordul Dunării
graiurile populare daco-române nu au evoluat spre limbi neo
latine deosebite. Sensul principalului flux demografic intercomunitar
românesc din evul mediu a fost din interiorul arcului carpatic spre sud
şi est 8• Pe bună dreptate Ion Nistor aprecia că "Ardealul şi Maramure
şul au constituit totdeauna rezervoarele etnice româneşti, din care s-a
alimentat mereu elementul naţional din Moldova şi Ţara Românească" 9•
Transferul de populaţie de pe versanţii de apus spre cei răsăriteni din
ramura orientală a Carpaţilor, este oglindit, între altele, de elementele
lingvistice comune ale dialectului din Moldova şi a celui transilvănean 10•
Toponimia din Moldova are numeroase corespondenţe cu cea ele din
colo de munţi 1 1 • In afară de aceasta, materialul arheologic din aşezările
româneşti din cele două regiuni prezintă trăsături comune, ceea ce nu
este lipsit de semnificaţie 12•
Ca şi majoritatea teritoriilor est-europene, spaţiul est-carpatic a
cunoscut fenomenul colonizării, dar el nu a avut amploarea constatată
-
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in alt.e regiuni ale Europei, în dreapta Elbei, spre exemplu, ci una mult
mail restrînsă. Intensitatea m anifestării procesului de colonizare din
evul mediu era determinată, intre altele, de condiţiile demografice, eco
nomice şi politice dintr-un anumit teritoriu. Ţinuturile preferate d e
colonişti erau cele depopulate sau c u o concentraţie demografică foarte
redusă şi care ofereau totodată garanţii de stabHitate politică. Or, în
perioada anterioară intemeierii statului feudal Moldova nici una din
aceste premise nu avea suport in realităţile locale. În aceste condiţii,
in spaţiul est-carpatic nu s-au stabilit decît grupuri puţin numeroase,
care nu au m odificat prea mult cadrul etnica-demografic preexistent.
întrucît izvoarele istorice sint sărace în informaţii, nu se poate
preciza intotdeauna dacă aşezarea coloniştilor a fost spontană sau diri
jată de autorităţile politice din zonă. Este de presupus, însă, că au
existat ambele forme de coloni·zare, variind de la caz la caz.
Originea noilor veniţi şi modalităţile stabilirii acestora nu au fost
identice in intregul teritoriu carpato-nistrian, situaţie care decurge din
realităţile politice diferite, apărute după marea invazie mongolă.
ln Bugeac, în locul cumanilor, se aşezaseră mongolii nomazi cres
cători de animale. O altă fîşie din Moldova meridională şi centrală, si
tuată in imediata vecinătate a Bugeacului, a i.ntrat, de asemenea, în
stăpînirea nemijlocită a Hoardei de Aur, fără însă ca populaţia locală
din acest teritoriu să fi fost înlăturată. întinderea ţinuturilor stăpînite
de mongoli poate fi estimată urmărindu-se răspîndirea ceramicii roşie
fico-gălbui produse in centrele controlate de Hoarda de Aur şi a emi
siunilor monetare ale hanilor. În perioada de maximă extindere a
Hoardei spre vest, corespunzătoare cu mijlocul secolului al XIV-lea,
limita nordică a regiunilor aflate sub administraţia emirilor mongoli
ajungea pînă pe cursul inferior al Răutului şi Bahluiului, iar cea ves- .
tică nu depăşea Siretul.
Părţile de nord şi de vest ale Moldovei au rămas in afara hotare
lor Hoardei de Aur, aflindu-se in stare tributară faţă de hani, dar păs
trindu-şi autonomia politică şi administrativă. Conducerea lor se găsea
in miinile unor reprezentanţi locali ai clasei dominante. Asupra exis
tenţei acestor conducători români, ca şi a cetelor de războinici din sub
ordinea lor, posedăm mai multe menţiuni ale izvoarelor documentare
contemporane, care r eflectă structura societăţii băştinaşe şi organizarea
ei militară 1 �. Epoca in care s-a produs unificarea politică a teritoriilor
carpato-nistriene necucerite de mongoli nu poate fi precizată in actua
lul stadiu al cercetărilor. Nucleul in j urul căruia s-a realizat unifi
carea tuturor ţinuturilor româneşti de la răsărit de lanţul carpatic era
situat in partea de nord-vest a acestor regiuni, foarte probabil pe valea
Moldovei, al cărei nume a fost transmis intregului voievodat centra
lizat 14•
În Moldova de sud-est, intrată in componenţa Hoardei de Aur,
aristocraţia nomadă mongolă era interesată să dezvolte viaţa urbană,
căci prin aceasta i se oferea posibilitatea obţinerii unor consistente ve
nituri. In acest scop emirii locali au adus meşteşugari din provinciile
orientale ale Hoardei, ale căror produse - identificate prin cercetările
arheologice recente - poartă amprenta locului lor de origine. Se pre
supune că in cazul meşteşugarilor din centrele urbane controlate de
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Hoardă s-a recurs nu numai la atragerea lor prin diferite a:vanta)je
economice, ci şi la racolarea lor forţată, potrivit unor practici întîlnite
în Imperiul mongol şi în alte împrejurări 15•
Preocuparea cercurilor conducătoare din Hoarda de Aur de a spri
jini dezvoltarea centrelor orăşeneşti nu s-a manifestat imediat după în
temeierea Imperiului mongol. Aristocraţia nomadă mongolă era domi
nată la înc�put de ideea de a-şi spori turmele şi cirezile, precutn şi de
a acapara păşuni întinse. Cu timpul ea a ajuns la convingerea că încu
rajarea meşteşugurilor şi comerţului, deci implicit şi a vieţii de tip
urban, era capabilă să aducă cîştiguri mai substanţiale şi totodată mai
sigure decît cele obţinute prin creşterea animalelor. Lipsa de experien
ţă pentru practicarea unor ramuri meşteşugăreşti şi a comerţului şi, în
general, lipsa practicii vieţii citadine, ca şi tradiţionalismul rezultat din
modul de viaţă nomad sau seminomad, explică de ce mongolii nu s-au
angajat direct în profesarea ocupaţiilor amintite, apelînd în acest sens
la populaţiile supuse, îndeosebi la acelea provenind din regiuni unde
predominau formele de viaţă sedentară 16•
in extremitatea apuseană a Imperiului Itoardei, corespunzînd cu
sud-estul Moldovei, au apărut centre cu caractere orăşeneşti la Cos
teşti �e rîul Botna şi la Orheiul Vechi pe Răut. Ambele au fost depis
tate prin cercetările arheologice metodice întreprinse în ultimele dece
nii, prilej cu care s-au obţinut date importante referitoare la întin
derea şi planimetria celor două aşezări, precum şi asupra unor proble
me de dernografie şi de viaţă economică şi culturală 17 •

Fig. 1. Inscrip�ii arabe sculptate in piatră datind din secolul al XIV-lea des
coperite la Costeşti (apud V. A. Krackovskaja).
Abb. 1. Arabische Inschriften in Stein gemeisselt aus den 14. Jahrhundert
endcckt in Costeşti (apud V. A. Krackovskaj a).
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Pe lîngă diferite construcţii cu caracter public şi particular, ate

lie:·e meşteşugăreşti etc., au fost descoperite moschei, caravan-seraiuri
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Fig. 2. Cer a m i cii de tip ori ental d i n secolul ill X I V - l e a dcsc:Jp c r i t'i h C:y;.
L. L. Polevoi).
(apud
Abb. 2. Kcram i k orientalischer Art aus dcm 14. Jallrhunclcrt 0ndc::: k t i n
Costcşti (apuc\ L. L. Polcvoi).
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Fig. 3 . Ceramică d e tip oriental din secolul a l XIV-lea descoperită I a Cos

(apud

L.

L.

Polcvoi).

Abb. 3. Kcramik oricntalischer Art aus dem 14. JahrhundPrt endeckt i n
Costeşti (apu d L . L . Polcvoi).
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şi băi de tip oriental, care sugerează existenţa unor grupuri etnice ne
locale. Pe seama lor se pot pune înmormîntările făcute potrivit ritua
lului islamic 13 şi inscripţiile în limba arabă sculptate în piatră 19 (fig. 1),
găsite atît la Costeşti, cît şi la Orheiul Vechi. Unele din produsele
realizate în aceste centre, printre care amintim ceramica smălţuită (fig.
2 şi 3) şi alte obiecte, sînt de o evidentă factură răsăriteană 20•
Locul de provenienţă al locuitorilor veniţi din ţinuturile estice ale
Hoardei de Aur nu poate fi precizat decît în puţine cazuri. O parte din
ei erau desigur originari din regiunile caucaziene, de pe Volga infe
rioară şi din Crimeea. Componenta turcică ocupa probabil un loc însem
nat în cadrul acestor grupuri alogene. După cum indică studierea com
plexelor funerare, o anumită parte a locuitorilor nebăştinaşi de la Cos
teşti şi Orheiul Vechi îmbrăţişaseră islamismul, devenit religie oficială
a Hoardei în timpul hanului Ozbag ( 1 3 1 3-1342) 2'1• Stadiul urban de
evoluţie a celor două aşezări a fost atins în vremea hanului amintit, iar
la dezvoltarea lor maximă ele ajung î n deceniul al 7-lea din secolul
al XIV-lea, în timpul domniei lui Abd Ullah, care se pare că şi-a sta
bilit pentru cîţiva ani reşedinţa la Orheiul Vechi, unde a emis monede
purtînd în legendă menţiunea baterii l a Şehr al-Djedid sau Ianghi-Şehr.
ln traducere cei doi termeni înseamnă Oraşul Nou, nume pe care, după
toate probabilităţile, 1-a purtat Orheiul Vechi în vremea stăpînirii mon
2
gole 2 • Aşa cum deducem din analiza m aterialului arheologic şi numis
matic recoltat pînă in prezent, înlăturarea poziţiilor Hoardei de Aur
din sud-estul Moldovei a avut loc spre sfîrşitul deceniului al 7 -lea din
secolul al XIV-lea. Am ţinut să facem aceste precizări întrucît procen
tul elementelor meşteşugăreşti alogene a fost în directă conexiune cu
prosperitatea oraşelor de pe Botna şi Răut, iar prezenţa mai numeroasă
a coloniştilor orientali din centrele elin sud-estul Moldovei s-a menţinut
numai pe parcursul perioadei in care s-a exercitat stăpînirea mongolă.
Printre populaţiile colonizate la răsărit de Carpaţii Orientali în
epoca imediat precedentă întemeierii statului feudal de-sine-stătător es
te posibil să se fi numărat şi annenii, semnalaţi în centrele haliciene
şi pontice - deci în vecinătatea Moldovei - înainte de mijlocul seco
lului al XIV-lea în mai multe izvoare 23• Descoperirea la Costeşti a unei
locuinţe utilizate ca atelier de olărie, datată la mijlocul secolului men
ţionat anterior, construită după un sistem avînd analogii din cele mai
2
apropiate în Armenia \ vine în sprijinul supoziţiei enunţate în rindu
rile de mai sus. In aceeaşi ordine de idei se pot ci ta şi cele trei monede
emise de regii Ciliciei Hetum I (1 226-1 290) şi Hetum II (1 290-1305)
găsite la Cetatea Albă 25• Nu trebuie pierdut însă din vedere că prezenţa
unor monede reflectă în primul rînd schimburi comerciale cu o anumită
regiune şi în mai mică măsură etnicul celor care le-au utilizat. In orice
caz, ipoteza .aşezării mai timpurii a armenilor în Moldova - încă din
secolele XI-XIII - susţinută pe baza descifrării incorecte a unor in
scripţii sau a tradiţiei ecleziastice tirzii 26 nu este confirmată prin măr
turii istorice edificatoare.
Strămutarea de către mongoli a unor populaţii supuse nu s�a făcut
întotdeauna din raţiuni economice, ci şi militare. Folosirea trupelor au
xiliare în armatele hanilor . şi emirilor, puse la dispoziţie de popoarele
înrobite, a fost relevată de numeroase izvoare contemporane 27 •
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Detaşamente de războinici alani făceau parte din armatele lui
Nogai şi a fiului său Joga, care le-a folosit în disputele cu oştile hanului
Toqtai, trimise împotriva sa în ţinuturile nord-dunărene zs. Grupurile
alane au rămas, se pare, mai multă vreme în apropierea gurilor Dună
rii, unde portulanele de la începutul secolului al XIV-lea plasează Ala
nia 29• După înfrîngerea lui Joga - simţindu-se probabil ameninţaţi de
represaliile hanului, dată fiind opţiunea lor pentru tabăra opusă aces
tuia - alanii au solicitat mitropolitului Vicinei intervenţia pe lîngă
curtea de la Constantinopol în scopul de a fi primiţi în serviciul Bi
zanţului 30• în urma acordului autorităţilor bizantine, alanii s-au stră
mutat la sud de Balcani, unde s-au remarcat ca deosebit de întreprin
zători, dar totodată şi ca aliaţi infideli 31•
Bulgarii oare în anul 1 3 1 6 au lezat la Mauocastro interesele ge
noveze, prilejuind declanşarea unui conflict între Theodor Svetoslav şi
:nepublica Genova 32, este foarte probabil să se fi aflat în serviciul Hoar
dei. In împrejurarea menţionată ei au .acţionat după toate aparenţele la
instigaţia ţarului bulgar: şi nu din ordinul mongolilor.
Un alt model de colonizare ni-l oferă situaţia de la Cetatea Albă
(Akkerman, Asprokastron, Belgorod, Weissenburg), întemeiată la lima
nul Nistrului pe ruinele anticului Tyras. Genovezii au denumit acest
oraş Moncastro sau Mocastro, forme derivate de la grecescul Maurokas
tron (=cetatea neagră), care desemna, de asemenea, cetatea din apro
pierea gurilor Nistrului. Argumentele invocate în sprijinul ideii că ora
şul ar fi .existat încă din secolele X-XII 33 se dovedesc, la o analiză
pertinentă, nefundamentate în mod temeinic. Izvoarele din secolele X
XII, conţinînd m enţiuni despre aşezări cu nume asemănător celui al
cetăţii de la limanul Nistrului, nu se referă în realitate la aceasta din
urmă, ci la centre din alte regiuni.
Dezvoltarea aşezării portuare de la Cetatea Albă a stat în mare
parte în legătură cu activitatea economică a genovezilor - secondaţi
intr-o anumită măsură de bizantini - precum şi cu contactele comer
ciale dintre colonişti şi localnici. Jn schimbul unor consistente impo
zite, iniţiativa dezvoltări aşezărilor urbane din zona litoralului pontic
a fost cedată de hani comercianţilor genovezi şi veneţieni, a căror ex
pansiune maritimă din secolele XIII-XIV se soldase cu întemeierea
unei adevărate salbe de factorii şi cetăţi în întregul bazin oriental al
Mediteranei. În urma unei activităţi laborioase, desfăşurate de-a lungul
ţărmurilor Mării Negre, după restaurarea stăpînirii bizantine la Con
stantinopol în anul 1 26 1 , genovezii au dobîndit poziţii extrem de favo
rabile, în parte graţie acordurilor încheiate cu Paleologii şi cu hanii de
la Sarai 34•
Geneza aşezării portuare de la limanul Nistrului se integrează
prin urmare într-un proces mai larg implicînd aportul coloniştilor ita
lieni. Dezvoltarea oraşului nu poate fi concepută însă fără contribuţia
comunităţilor locale, care reprezentau o componentă importantă a popu
laţiei citadine şi constituiau totodată principalul partener comercial al
coloniştilor. Aşa-numitul "grîu de Cetatea Albă" (grano de Maocastro},
amintit in manualul de comerţ al florentinului Francesco Balducci Pe
golotti printre produsele comercializate de genovezi 35, cu siguranţă că
nu era cultivat nici de· colonişti şi nici de mongoli, ci de populaţia rohttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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mânească. Promovarea unor relaţii de schimb ample şi permanente cu
băştinaşii şi cu autorităţile mongole însemna însăşi raţiunea statorni
cirii coloniştilor in aşezare. O a doua etapă hotărîtoare in procesul
genezei oraşului s-a produs în momentul cînd aşezarea a devenit centru
meşteşugăresc. Producătorii de bunuri erau atît localnicii cît şi colo
niştii.
Prima menţiune scrisă a Cetăţii Albe se află într-un act emis la
Caffa în anul 1 290, act în care ea apare sub denumirea de Malvocas
tro 36• Cîţiva ani mai tîrziu, în 1 294, într-un alt act oficial genovez, Ce
tatea Albă este atestată din nou, de data aceasta sub numele de Mauro
castro 37• Tot de la sfîrşitul secolului al XIII-lea datează o hartă nautică
alcătuită la Pisa, în care oraşul moldovenesc figurează sub grafia M.
Castro 38• Acesta este inclus printre aşezările portuare de vază din bazi
nul pontic în toate hărţile şi portulanele italiene din secolele XIV
XV 39• In prima jumătate a acestui secol cărturarul arab al-Umari, care
reproducea informaţiile negustorului Badr addin Hasan ar Rumi, men
ţionează Cetatea Albă - sub numele de Akcakerman - printre oraşele
cele mai însemnate din Kipciak 40, adică din Hoarda de Aur.
Populaţia cetăţii era eterogenă, pe lîngă români şi genovezi ea
fiind formată din greci, mongoli, turanici, bulgari, evrei, armeni şi
eventual şi din alte minorităţi. Amalgamul etnic şi confesional este
reflectat de lucrarea hagiografică dedicată martiriului Sf. Ioan cel Nou,
din care rezultă că în prima jumătate a secolului al XIV-lea oraşul era
locuit de creştini ortodocşi şi catolici, precum şi de mozaici, puşi sub
conducerea politico-administrativă a unui "iparh" de neam "persan" 4 \
adică probabil mongol. Prezenţa locuitorilor ele confesiune catolică a
facilitat fondarea în oraş a unei mănăstiri a ordinului franciscan, in
clusă în Vicariatus Tartarie Aquilonaris 42 •
Numeroase alte izvoare atestă compoziţia pestriţă a populaţiei o
raşului. Un act emis în anul 1351 amintea Mahocastro (Cetatea Albă)
între centrele cu locuitori genovezi (ubi Januenses sunt) 43• Potrivit în
semnărilor· ele călătorie ale francezului Guillebert ele Lannoy, care a
vizitat Cetatea Albă (Mancastre ou Bellegard) în anul 1 4 2 1 , populaţia
ei era constituită din genovezi, români şi armeni (Genenois, Wallackes
et Hermins) 44• Există mai multe motive să credem că în comparaţie cu
situaţia din perioada anterioară compoziţia etnică a locuitorilor oraşului
nu cunoscute modificări structurale.
Cercetările arheologice întreprinse ele-a lungul mai multor ani la
Cetatea Albă au scos la iveală, între alte materiale, numeroase obiecte
de factură bizantină : ceramică smălţuită cu inscripiţi greceşti (fig. -:1:),
piese de cult etc. 45• O parte din aceste obiecte proveneau din schimbu
rile cu centrele bizantine, în timp ce o altă parte a lor erau produse pe
plan local de meseriaşi greci. Dealtfel, coloniştii greci se aflau aproape
pretutindeni unde existau coloni i şi factorii italiene pe litoralul Mării
Negre şi pe cursul inferior al Dunării 46• Faptul că denumirea atribuită
de italieni Cetăţii Albe derivă de la un toponim grecesc este de natură
să ne sugereze că genovezii se stabiliseră într-o aşezare cunoscută şi
frecventată anterior de comercianţii bizantini.
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Printre minorităţile care completau peisajul etnic de la Cetatea
Albă se numărau şi bulgarii. Aceştia sînt amintiţi de izvoare în anul
1 3 1 4 4 7, cînd ucid pe un misionar franciscan, şi în anul 1 31 6, cînd, aşa
cum am arătat mai sus, intră în conflict cu genovezii. De asemenea,
în anul 1 3 2 1 geograful arab Abu'l-Fida (1273-1331), referindu-se la
Cetatea Albă - numită de el Acdja-Kerman - precizează că era lo
cuită de bulgari şi turci 48• S-a presupus că bulgarii menţionaţi de eru
ditul arab nu ar fi făcut parte din ramura bulgarilor creştinaţi şi sia
vizaţi din Balcani, ci ar fi fost bulgari islamizaţi din partea răsăriteană
a continentului 49•
In condiţii în mare parte diferite s-a produs stabilirea la răsărit
de . Carpaţii Orientali a grupurilor de germanî şi u nguri venite din
Transilvania.
Aşezarea lor a fost precedată de incursiunile cavalerilor teutoni,
care în anul 1 2 1 1 fuseseră chemaţi din Orient de Andrei II, primind
teritorii în Ţara Bîrsei 50• Prin această măsură regele arpadian urmărea
să-şi consolideze stăpînirea in colţul de sud-est al Transilvaniei şi să
zădărnicească totodată raidurile triburilor cumane împotrirva statului
său. Experienţa luptelor purtate de teutoni în Orient a contat mult în
confruntările cu nomazii turanici din spaţiul extracarpatic. Cavalerii n u
numai că au reuşit să oprească invaziile, d ar s-au şi extins dincolo
de limitele teritoriului acordat ordinului de rege. Mai multe acte pa
paie consemnează că dominaţia cavalerilor teutoni depăşea lanţul car
patic (ultra montes nivium) 5 \ fără însă să-i delimiteze exact aria de
rnanifes tare.
După numai un deceniu de la stabilirea ordinului în Ţara Bîrsei,
un conflict acut s:-a declanşat intre teutoni şi rege, nemulţumit de ne
respectarea înţelegerilor încheiate anterior cu cavalerii. Există motive
să credem că nu expansiunea ordinului în afar:a arcului carpatic a
produs iritarea cercurilor de la curte şi a înaltului cler transilvănean,
ci cu totul alte cauze. Prin arbitrajul papei Honorius III, în anul 1 222
s-a reuşit reconcilierea celor două părţi şi o nouă diplomă regală a
reglementat drepturile şi atribuţiile ordinului teutonic. Intre altele,
acestuia i se îngăduia să-şi întindă dominaţia pînă la hotarele brodni
cilor şi pînă la Dunăre (usque ad terminos Prodnicorum et... usque ad
Danubium) 52 • Reizbucnirea conflictului între curte şi cavaleri, soldată
cu alungarea acestora din urmă din Ţara Bîrsei în anul 1 225, nu le-a
mai permis să-şi consolideze poziţiile la sud şi est de curbura Carpa
ţilor.
Politica cavalerilor teutoni în afara arcului carpatic a fost conti
nuată de regalitatea arpadiană, care a căutat să beneficieze de roadele
succesului ordinului. La numai trei ani de la izgonirea teutonilor, în
sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei şi sud-vestul Moldovei a
fost creată episcopia cumanilor, aflată sub ,protecţia papalităţii şi a
regelui Ungariei, care intenţiona să o folosească nu numai pentru ex
pansiunea confesională, ci şi pentru cea politica-militară. Populaţia ro
mânească a opus rezistenţă la încercările de a fi subordonată coroanei
arpadiene şi de a fi convertită la catolicism, fapt ce se reflectă în mod
cît se poate de limpede în binecunoscutul act papal emis la Perugia la
14 noiembrie 1 234.
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In acelaşi document se arată că romann nu numai ca 1gnorau au
toritatea confesională a titularului diocezei cumanilor, dar constituiau
şi un exemplu pentru "unii din regatul Ungariei, atît unguri, c:it şi
germani şi alţi dreptcredincioşi", care "trec la dînşii ca să locuiască
acolo şi astfel, alcătuind un singur popor cu pomeniţii români", aderau
la creştinismul de rit ortodox. ( ...nonulli de regno Ungarie,, tam Ungari,
q'l.l-am Theutonici et alii orthodoxi, morandi causa cum ipsis transeunt ad
eosdem, et sic cum eis, quia populus unus facti cum eisdem Walathis . . . ) 5 3 •
Din textul actului în discuţie reiese că strămutarea grupurilor de un
guri şi germani în regiunile româneşti extracarpatice se produsese din
iniţiativa lor proprie. Prin stabilirea în zona curburii Carpaţilor ele
urmăreau desigur să se sustragă îndatoririlor faţă de coroană şi faţă
Je biserica catolică.
Faptul că în ţinuturile extracarpatice din componenţa episcopiei
cumanilor locuiseră şi elemente coloniste rezultă indirect dintr-o scri
soare a papei Nicolae III din 7 octombrie 1 278, în care se deplîngea
împrejurarea că, în urma invaziei mongole, în oraşul de reşedinţu al
scaunului diocezan nu mai rămăseseră nici episcopi, nici alţi locuitori
catolici (nec inibi episcopus et alii catholici habitatores) 5 4 • Populaţia
catolică amintită în epistola papală nu era compusă nici din români
şi nici din cumani, ci desigur din germani şi unguri din Transilvania.
Germanii care se aşezaseră în nord-estul Munteniei şi sud-vestul
Moldovei făceau parte probabil din ramura celor colonizaţi în Ţara
Bîrsei în timpul staţionării în regiunea respectivă a ordinului cantle
rilor teutoni 5�.
Din aceeaşi perioadă datează marele tezaur monetar descoperit în
anul 1 890 la Hotin, cuprinzînd iniţial peste 1 000 de piese, din care
au fos t recuperate 85 1 de exemplare, în cea mai mare parte bracteate
emise în duca tele, comita tele, arhiepiscopatele, episcopatele, abaţiile şi
senioriile germane de la sfîrşitul secolului al X II-lea şi primul sfert al
secolului al XIII-lea. In ceea ce priveşte locul de batere, amintim mone
dele din Saxonia Inferioară (Goslar, Halberstadt, Hildesheim, Quecllin
burg, Braunschweig-Li.ineburg, Wernigerode) , Saxonia Superioară (::\Iag
deburg, Halle, Pegau, Brandenburg, Meissen, Mansfeld, Wettin), Thurin
gia (Altenburg, Saalfeld, Mi.ihlhausen, Nordhausen, Erfurt, MerserbLlrg,
Arnstadt, Gera), Hessen (Fulda, Hersfeld, Mainz, Fritzlar, Eschwege),
Franconi a (Wurzburg), Rhein-Pfalz (Weinheim) etc., la care se adaugă
un pfenig din Carintia, un dinar din Boemia şi un alt dinar din Unga
ria. Cea mai veche monedă din tezaur este dinarul bătut de regele Un
gariei Salomon (1063-1074), iar cele mai noi sînt cîteva bracteate emise
la Meissen în preajma anului 1 230 şi dinarul din vremea regelui Premysl
I Ottokar ( 1 1 97-1 230), care fixează momentul ascunderii sale prin anii
1 225-1 230 56• Posesorul bogatului tezaur de la Hotin este foarte posibil
să fi fost un negustor venit din Imperiul Romana-German.
Distrugerea episcopiei cumanilor în primăvara anului 1 2 4 1 a dus
la plecarea elementelor coloniste venite din Transilvania. Ele au re·.-e
niţ în secolul al XIV-lea, nu însă î n sud-vestul Moldovei, ci îndeosebi
î n partea sa de nord-vest, unde se situează locul de geneză al nucleului
voievodatului românesc de-sine-stătător. Stabilirea lor în perioada de
l imitată de m area invazie mongolă şi de întemeierea statului feudal nu
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este reflectată în mod explicit în izvoarele narative şi diplomatice şi
deocamdată nici în acelea arheologice.
Există totuşi anumite indicii din care s-ar putea deduce că ince
putul aşezării lor la est de Carpaţi se plasează din punct de vedere cro
nologic în perioada imediat anterioară "descălecatului". Cercetătorii care
s-au ocupat în ultimul timp de explicarea hidronimului şi toponimului
Moldova au contestat provenienţa sa gotică, propusă încă în secolul tre
cut 57, optînd pentru o origine germană medievală 56, ceea ce este foarte
plauzibil dată fiind similitudinea sa cu nume de ape şi localităţi din
Europa Centrală. Potrivit unei reguli unanim verificate în spaţiul româ
nesc, în cazul sinonimiei între hidronim şi toponim, vechimea mai mare
este · cea a hidronimului 59• Deci şi în cazul în discuţie se poate admite
că numele rîului Moldova a fost preluat mai întîi de bazinul său şi
ulterior de întregul teritoriu dintre Carpaţii Orientali şi Nistru şi, de
asemenea, de oraşul Baia, cunoscut în evul mediu şi sub denumirile
Molde, Mulde etc., care sînt formele săseşti pentru Moldova. Intrucit
cea mai veche mentiune documentară a Ţării Moldovei (terra Moldaua
vna) datează din anul 1360 60, este evident că hidronimul cu formă iden
tică a apărut anterior. De aici se poate deduce că şi elementul săsesc
de care se leagă impunerea sa în hidronimia locală era dej a prezen t la
răsărit de Carpaţii Orientali înainte de anul 13 60. Dacă acel Alexandru
Moldaowicz, amintit într-un act emis la Lemberg în anul 1 334 de cnea
zul halician Iurii 6\ era într-adevăr originar din Baia, aşa cum se admite
în general 62 , am dispune de un reper cronologic şi mai coborît pentru
momentul stabilirii unor grupuri de germani în nord-vestul Moldovei.
Istoriografia mai veche, preluînd necritic m ă rturiile tradiţiei ora
le şi unele informaţii cronicăreşti 6\ a atribuit coloniştilor saşi înteme
ierea mai multor oraşe şi cetăţi de la răsărit de Carpaţi 64 • Cercetările
arheologice întreprinse în ultimele decenii au infirmat însă definitiv
aceste presupuneri insuficient fundamentate. In schimb, rolul saşilor s-a
manifestat cu destulă pregnanţă - în perioada de după constituirea sta-
tului feudal moldovenesc - în dezvoltarea unor meşteşuguri UJ·bane,
în organizarea administraţiei municipale şi în activi zarea drumului c o
mercial ce lega centrele nord-pontice de acelea central-europene. Asu
pra acestor aspecte există referiri detaliate în literatura de speciali tate
românească şi străină 65 , ceea ce ne absolvă de obligaţia de a stărui
asupra lor.
Emigrarea înainte de "descălecat" a unor mici grupuri de germani
spre regiunile est-carpatice s-a putut realiza nu numai în mod spontan,
ci şi ca urmare a solicitărilor venite din partea autorităţilor politice
locale, interesate să încurajeze mineritul şi meşteşugurile cu ajutorul
unor meseriaşi calificaţi, cu îndelungată practică în aceste domenii �6•
Coloniştii germani au putut veni atît din Transilvania, cît şi din Rusia
haliciană, unde se stabiliseră anterior. După cum indică toponimia. mai
numeroşi erau cei originari din Transilvania. DocUJIIlentele interne mol
doveneşti din secolul al XV-lea amintesc de sate purtînd numele Săs
ciori (Saşii), Săseni şi Săseşti, precum şi de pîrîul Sasca 67• Ele erau grupate nu numai în nord-vestul Moldovei, ceea ce pare să sugereze că
grupurile de saşi care au trecut munţii proveneau, pe lîngă zona Rodnei
şi a Bistriţei, şi din alte ţinuturi transilvănene.
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întrucît în regiunile de la răsărit de Carpaţi diplomele domneşti
menţionează încă în prima jumătate a secolului al XV-lea toponime şi
hidronime de origine m aghiară (Bacău, Bîrgău, Chiejdi, Cracău, Hindău
etc.) 68, iar pentru adoptarea lor în mediul local fusese necesară o pe
rioadă destul de îndelungată, se poate admite că stabilirea unor grupuri
de unguri s-a produs, de asemenea, înainte de întemeierea statului de
sine-stătător al Moldovei.
După cum am mai arătat, în perioada anterioară organizării sta
tului feudal, procesul de colonizare cu elemente alogene nu s-a mani
festat cu intensitate întrucît spaţiul est-carpatic nu oferea încă suficien
te garanţili. de stabilitate, iar viaţa urbană se găsea doar într-o fază
incipientă. Nu întîmplător enclave mai mari de colonişti se semnalează
in centrele aflate sub dominaţia mongolă sau unde exista un condomi
niu mongolo-genovez, împrejurare ee .se explică atît prin plusul de
securitate asigurat locuitorilor, cît şi prin posibilităţile superioare de
atragere a coloniştilor de care dispuneau mongolii în comparaţie cu
conducătorii formaţiunilor statale româneşti din nord-vestul Moldovei.
Demn de remarcat este şi faptul că în secolele XIII-XIV spaţiul
carpato-nistrian a fost afectat de citeva din principalele fluxuri coloni
.latoare ale Europei medievale : cel german, cel al republicilor maritime
italiene şi cel provocat de mongoli. Urmările evoluţiei demografice ge
nerale pe pl'an european s-au repercutat deci şi în Moldova, care, in
acelaşi timp, s-a aflat în circuitul mişcărilor de populaţii intercomuni
tare româneşti. Poziţia sa geografică - mai îndepărtată de epicentrele
emigrării - ca şi cauzele evocate în rîndurile de mai sus, explică de ce
penetraţia elementelor alogene în teritoriile est-ca�patice nu a avut
nici amploarea, nici ritmul din alte regiuni ale continentului. In pofida
acestui fapt, fondul atît de eterogen din punct de vedere etnic din ca
drul grupurilor de colonişti stabiliţi la răsărit de arcul carpatic a con
tribuit la o interpătrundere a valorilor materiale şi spirituale din alte
arii de civilizaţii cu acelea locale.

NOTE
1 Cităm numai ci teva lucrări mai semnificative din ultimul deceniu, unde
se află !ii ·ample indicaţii bibliografce : Urkunden und erzăhlende Quellen zur
deutschen Ostsiedlung im Mittelalter, Hrsg. F. Helbig şi L. Weinrich, I, Darmstadt,
1975 ; II, 1970 ; K. K. Klein, Saxonica Septemcastrensia, Marburg, 1971 ; Şt. Pas
cu, Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj, 1971, p 105-129, 169-172, 217-222 ; II,
1979, p. '325 şi urm. ; F. Thiriet, La Romanie venitienne au Moyen Age , Paris,
der
europăischen
1975 ; Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem
Geschichte (Vortrăge
Forschungen,
XVIII), Hrsg. W. Schlesinger, Sigma
und
ringen, 1975 ; Colocviul româna-italian "Genovezii la Marea Neagră în secolele
XIII-XIV", Bucureşti 27-28 martie, ed. Şt. Pascu, B ucureşti, 1977 (R. S. Lopez,
Şt. Pascu, C. C. Giurcscu, G. Petti Balbi, G. Astuti, Ş. Papacostea, O. Iliescu) ;
M. Balard, La Romanie genoise (XIIe - debut du XVe siecle), I-II, Roma, 1978 ;
Th. Nagler, Die Ansiedlung der Siebenbiirger Sachsen, Bucure�ti, 1979 ; K. Zer
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mitteleuropes, în XV-e Congre.�
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II, BUC'Ureşti, 1980, p. 144-158.
:
2 N. Iorga, Histoire des Romains e t de la romanite orientale, I II, Bucureşti,
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Bucureşti,
1970,

p. 53-57
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Gh. 1. Brătianu, Cuvinte către româTJJi, Bucureşti, 1942,
p. 1 71-172 :
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s T h . Holban,
Românii pe teritoriul polonez pînă'n sec. XVI, in Arhiva
XXXVII, 1930, 3-4. p. 241 şi urm. ; idem, Contribuţii la problema originii şi lo
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Sas6w na Wegrzech i Hu.�i Halickiej, Cracovia, 1932, p. 27, şi urm . ; N, Drăganu,
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6 S. Lukasik, op. cit., p. 248-251 ;
M. Jurkowski,
Z hydronimii Karpat
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7 F. M iklosich, Vber die Wanderungen der Rumunen in den dalmatinischen
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ilkad. der Wiss, XXX), Viena, 1879, p. 10-25 ; D. Schelu:dko, Rumanische Ele
mente im UkTOJinischen. în Balkan-Archiv, II, 1926, p. 1 13 şi urm. ; E. Vrabie,
Elemente lexicale mmâneşti în ucraineană, in Analele Universităţii Bucureşti.
Limbi slave, XXI, 1972, p. 153 şi urm.
8 P. Râmnean tu. Problema iradierii românilor din Transilvania în Princi
patele Uomâne, Cluj, 1946 ; Şt. Ştefănescu, Mişcări demografice în Ţările Române
pînă în secolul al XVII-lea şi rolul lor în unitatea poporului român, în Unitate
şi continuitate în ·istoria poporului român, red. D. Berciu, Bu cureşti , 1968, p. 187
şi unn. ; Şt. Metcş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX,
Buc ureşti. 1971. passim.
9 1. 1. Nistor, Lucius Aprovianus - eroul Ţării Sipeniţului, în AARMSI, Ser.
I I I , XXII I , 1940-194 1 , p. 149.
10 G. Ivănescu, Istoria Umbii române, laşi, 1980, p. 318, 388-389 etc.
1 1 C. Racovi ţă. Migraţiuni din Ardeal peste Carpaţi în lumina toponimiei, in
Geopolitica şi geoistol'ia, II, 1942, 1, p. 69-73 ; L. L. Polevoi, Ocerki istoriceskoj
geografi,i Moldavii XIII-XV vv., Chişinău, 1979, p. 36-38.
T2 V. Spinei, Aspecte economice şi sociale ale evoluţiei comunităţilor locale
din spaţiu l est-carpatic în secolele X-XIII, în Hierasus. Anuar
'78, Botoşani,
p 2�9.
13 Idem, Informaţiile istorice despre populaţia românească de la est de
Carpaţi i n secolele XI-XIV, i n AliAJ, XIV, 19i7, p. 1 şi urm. ; N. Grigoraş, Ro
mânii la est de Carpaţi şi organizarea lor pînă la întemeierea statulwi românesc
al Moldovei, în Cercetări istorice, SN, VIII, 1977, p. 267 şi urm. ; C. Cihodaru,
Observaţii cu privire la p rocesul de formare şi de consolidare a statului feudal
Moldot:a în sec XI-XIV (1), in AliAJ, XVI, 1979, p. 167 şi urm.
1 4 P. P. Panai tescu, Interpretări româneşti, Bucureşti, 1947, p. 44-45.
15 G. D. SmirnoY, Srednevekovye goroda
Prutsko-Dnestrovskogo mezdurec'ja,
in Tezisy dokladot: Vsesojuznoj sessii,
posvjascennoj itogam archeologiceskich i
e t n ogra) iceskich issledovanij 1 966 goda, Chişinău, 1967, p . 33-36 ; L. L. Polevoi,
Gorodskoe goncarstvo Pruto - Dnestrov'ja v XIV v. , Chi �i nău, 1969, passim ; idem,
in Drevnjaja kul'tura Moldav>ii, Chi�inău, 1974, p. 151 �i urm.
1 5 Pentru caracteristicile \·ieţii urbane din Hoarda de Aur c f . B. D . Greco;v
� i A. I. Iacubovschi, Hoarda de Aur şi decăderea ei, BUJCureşti, 1953, p. 132 şi
urm. ; V. L. Egorov, PriCiny vozniknovenija gorodov u mongolov v XIII-XIV vv.,
in Istori,ia SSSR, 4 , 1969, p. 39-49 ; G. A. Fedorov-Davydov,
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Zolotoj Ordy, Moscov a , 1973, p , 75-108 ; G. A. Fedorov-Davydov şi M . D. Polubo
j ari n ova, Die Stădte der Goldenen Horde, în Das Altertum, 22, 1976, 3, p. 1 71 - 1 78.
1 7 L. L. Polevoi, P. P. Birnea, Srednevekovye pamjatnilci XIV-XVII l'V.
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Epigrafika Vostoka, XIII, 1960, p . 49-58.
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2o L. L. Pol�voi, Polivnaja keramika iz
selenii XIV v. u s. Kostesty, în Materialy i
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2 1 B. Spuler, Die Goldene
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ut·m. Cf. şi nota 15.

Mongolen in Russland,

ed. a 2-a, Wiesbaden, 1965, p . 2 1 7-22J.
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( = Iangi-sechr = Sechr al-Dzedid) - monetnyj dvor Zolotoj Ordy i ego mestopolozenie. în Trudy GosudarsLvennogo Orei ena
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2 4 L. L. Polevoi , A. Toramanjan, Armjanskaja goncarnaja masterskaja }Jn:_
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1223-1 5 )2.,

1971, 2, p. 287-291.
2 5 Gr. Ava kian . Trei monede ale regilor armeni găsite la Cetatea Albă . in
Buletinu l Societăţii Numismatice Române, XIX, 1924, 49-50, p. 10-14.
26 D . Dan, Die
orientalischen Armenien in der Bukowina, Cernăuţi , 1 8 9 ) ,
p. 5 ş i urm. ; G. Goilov, Armenii ca intemeietori de oraşe în ]Jartea d e răsă ri;' a
Europei, în Revist a pentru istorie, arheologie şi filologie, X, 1909, 2, p. 233-2-!J.
27 B. Spuler, op. cit., p . 374-376.
23
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.
19 M. Popescu-Spineni,
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Bucureşti, 1938, p. 73.
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33 N. Iorga, Studi i
p. 26-29 ; G. I . Brătia n u ,

istorice a.mpra Chiliei şi Cetăţii A lbe, I3ucurc�ti, 1 F J9,
Hecherches sur Vicin!l . . . , p . 99-100.
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I-II, Stutt
g a rt , 1879, passim ; F. Brun . Cernomor'e, I, Odesa, p. 1 89-24 0 ; G. I. Bră<ia.r; u ,
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1 929 ; i d c m , La mer Noire. Des origines a la conquete ottomane, Mi:mchen, 1 969.
p. 16 9 şi unn. ; Colocviul romuno-italian .. , pa>sim ; M . Balard, op. cit., I, p . 45

şi urm.

35 F . B a! du cci Pegolotti, La 1'ratka d elia mercatura, Cambridge, Massac:·,u
s ett s, 1936, p. 42.
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Paris-Haga. 197:1. nr. 569.
37 G . I. Brătiun u , Hecherches sur Vicina.. . . p . 102.
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Ephemeris Dacoromana, IV, 1930, p . 223.
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http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

MOLDOVA lN

1 73

SECOLELE XIII-X IV
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vista pentru istorie, arheologie şi filologie, an II, vol. I II, 1884, p. 165-174.
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(Belgorod Dniestrovski), i n SCIV, X , 1959, 2, p. 441-446 ; C . Nic oresc u , La cera
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4 6 M . Balard, La Homanie genoise . . . , 1, p . 269 şi urm.
47 A . C.
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naris an. 1 323, in Archivum Franciscanum historicum, X V I , 1923, p. 106 ; L uc a
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4 8 Geographie d'Aboulfeda, ed. Reinau d. II, Par i s , 1848, p. 317.
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d i o e t·o Bizantina-Slava, I, Roma, 1965, p. 410.
50 Pentru problemele legate de şederea ordinului cavalerilor teutoni in sl.lld 
e�tul Transilvaniei cf. F. Ph i li p pi , Die Deutschen Ritter im Burzenlande, Kron
<rta c\ t . 1861 ; R. R osetti , Despre unguri şi episcopiiZe catolice din Moldova, i n
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lTertreibung des Deutschen Ordens aus dem Burzenlande und Kumanien im Jahre
122:), i n Korrespondenzblatt des Verein.� fiir siebenbiirgische Landeskunde, XLVIII,
1925, 6-8, p. 61 �i u r m . ; E. Lăziirescu. Notă despre documentele Ţării Birsei şi
cat•alerii teutoni, în Ţara Birsei, IV, 1934, 4, p. 336-356 ; F. Schuster, Die Ursa
che der Ve1·treibung des Deutschen Hitterordens aus dem Burzenlande, în Sie
benbii.rgische Vierteljahrschrift, 61, 1938, 1-2, p. 47-51 ; Şt. Pas cu , op. cit., I,
Nachspiel zur Ge
p. 137-141 ; Th. Nagler, op. cit., p . 144-152 ; A. Armbruster,
schichte des Deutschen Ordens im Burzenland, in RRH, X VII I , 1979, 2, p. 2 7 7
-:l87.

5 1 E. Hurmuzaki - N. Densuş ia n u , Documente privitoare la istoria româ
ni lor. I. Buc ureşti, 1887, p. 82, 85, 88, 91, 93, 95 �i 96.
52 Ibidem, p. 74-76 ; DRH, D, I . nr. 1, p. 1-4.
5J Acta Honor ii III (121 6-1227) et Gregorii IX (1227-1241), ed. A. L. Tău
tu (Fontes, ser. I I I , vol. I II), Vatioan, 1950, p. 284-285 ; DRH, D, 1, nr. 9, p .
2 0-21 .
5 4 A c ta Romanorum Pontificum ab Innocentio V ad Benedictum X I (1 2 7 61 304). ed. F. M. DeLorme şi A. L. Tăutu (Fontes, ser. III, voi. V, 2), Vatican, 1954,
p. 59-60 ; DHH, D, I , nr . 12, p. 29-30.
55 Pentru col oniştii germani d i n Ţara Bîrsei stabiliţi în per ioad a 12111 225 cf . Th. Nagler, op. c i t ., p. 146 şi urm . ; id:em, în Geschichte der Deutschen auf
dem Gebtete Rumă ni ens I, red. C. Gollner, Bucureşti, 1979, p. 29-31 .
Numizmatika i sfragis
56 V. M. Potin, Klad brakteatov iz Podnestrov'ja, în
t i ka . 1, Kiev, 1963, p. 1 1 1-118 ; ldem; Drevnjaja Rus' i evropejskie gosudarstva v
X-XIII vv . . Leningrad, 1968, p. 222-224.
57 B. P. H asd eu Istoria critică a românilor, I, B uc ureşti , 1875, p. 300 ; I. Nă
,

,

Intemeierea principatului Moldovei. Domnii acestei ţări pînă la Alexan
dru cel Bun, în Vechimea, permanenta şi unitatea popotulwi român în scrierile
s ocial i şt i lor B ucureşti, 1890, p. 39-40 ; Al. Rosetti, Istori a cuvintelor, in Stud i i
şi cercetări lingvistice, XXVI, 1975, 1, p. 61.
58 E. Vîrtosu, Din sigilogrtlfd,a Moldovei şi a Ţării Româ neş ti , în DIH. In
troducere, II, B uc ureşti, 1956, p . 473.
59 P. P. P.anaitescu, in V. Costăchel, P. P. Panaitescu, Al. Cazacu, Viaţa feu
da!ă în Ţ ara Românească ,şi Moldova (sec. XIV�XVII), Bucur�tl, 1957, p. 4 1 :1dejde,

,
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414 ; C. C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea
pînă la mijlocul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1967, p. 72.
60 Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV, ed. 1 . Mihalyi de Apşa,
Sighet, 1900, p. 3 8 ; DRH, D, I, nr. 41, p. 76-77.
6 1 Codex diplomaticus Prussicus, Il, ed. 1.
Voigt, Konigsberg, 1842, p. 190.
62 P. P. Pan:aitescu, Interpretări . .. , p . 44 ; Gh. I. Brătianu, In jurul i"!teme
ierii statelor româneşti, în Ethos, I I , Paris, 1975, p. 45 ; E. Vi rtosu, op. cit., p . 47:J;
V. Spinei, Informaţiile istorice . . . , p. 18. In legătură cu această interpretare, recent
s-au exprimat rezerve. Cf. E. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, Oraşul medieval
Baia in secolele XIV-XVII. Cercetările arheologice din anii 1967-1 976, Ia�i,

p. 150.
63 In acest sens sugestiv este pasajul atribuit lui Simion Dascălul, care afir
mă că <tîrgul Baiia ar fi fost fondat de .,nişte saşi ce au fost olari". Cf. Grigorc
Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. P. P. Panait.escu, Bucureşti, 1955, p. 65.
64 E. Fischer, Die Kulturarbeit des Deutschtums in Rumănien, Hermann
stadt, 1 9 1 1 , p. 85 şi 114 ; 1 . Ferenţ, Istoria catolicismului in Moldova. Epoca teu
tonă, in Cultura creştină, IX, 1920, 10-11, p. 239-244 ; H. Weczerka, Das mittel
1983,

alterliche und frilhneuzeitliche Deutschtum im Filrstentum Moldau, MUnchen,
1960, p. 90-96, 109 şi unn . ; C. C. Giurescu, Tîrguri . . . , p . 82--S3, 269-271.
Fischer, QP. cit., passim ; H. Weczerka, op. cit., passim ; idem, Die
65 E.
deutsr.hrechtliche Stadt des Mittelalters und das Stădtewesen in der Walachei
und der Moldau, in Siebenbilrgen als Beispiel europăischen Kulturaustausches,
Hrsg . P. Philippi (Siebenbilrgische Archiv, Ser. III, 12), KOln-Viena, 1975, p. 110 ; C. C. Giurescu, Tîrguri ... , passim.

65 După întemeierea statului de-sine-stătător, chemarea unor meşteşug.ar i
1
străini de către domnie este, de asemenea, admisă de mai mulţi istor.ici, deşi nu
există probe documentare precise. Cf. C. Cihodaru, Inceputurile vieţii orăşeneşti
în Iaşi, in Analele ştHnţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, SN, S. I I I ,
a. Istorie, XVII, 1 9 7 1 , 1, p. 42-43 ; E . Neamţu, V . Neamţu, S . Cheptea, op. cit.,
p. 153 nota 47.
67 DRH, A, I, nr. 225, 242, 282 ; II, nr. 26, 40, 97 ; III, nr. 240.
I-III, passim. Cf. şi R. Rosetti, op. cit., p. 282-287 ; C. C.
69 DRH, A,
Giurescu, Tîrguri . . . , p. 84-88.

DIE KOEXISTENZ DER EINHEIMISCHEN BEVOLKERUNG
AUS DER MOLDAU MIT DEN MITWOHNENDEN
ETHNISCHEN GRUPPEN IM 1 3.-1 4. JAHRHUNDERT
Z us am m e n f as s u ng

Zwischen den historischen Prozessen der west- und
mittel- europiiischen Gebiete am rechten Ufer der Elbe und
denjenigen ostlich der Karpaten gab in den ersten Jahr
hunderten des II. Jahrtausends einige Gemeinsamkeiten, ta
ber auch zahlreiche und wesentliche Unterschiede, die auf die
andersartigen historischen Bedingungen der betreffenden
Volker zuruckzufuhren sind. Infolge der unmittelbaren Nach-.
barschaft der Steppen vom Norden des Schwarzen Meeres ein wahres Einzugstor der eurasischen Stămme nach Westen
- hat sich die Volkerwanderungszeit im rumanischen aussen
karpatischen R�um viel lănger als in anderen Teilen Europas
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verlii.ngert, was sich auf den Rhythmus der okonomischen
Entwicklung sowie auf die Stabilitiit der Beziehungen im po
litischen Bereich negativ ausgewirkt hat. Die GrUndung des
mongolischen Staates der Goldenen Horde im Osten des Kon-,
tinents nach dem Einfall von 1 236-1 242
dieses Reich um
fasste auch einen Teil der sUdlichen Moldau - war ein Ereig
nis von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig musste die ru
miinische Bevolkerung aus den, von den Mongolen nicht be
setzten Gebieten sich gegen die expansionistischen Tendenzen
des ungarischen Staates wehren. Trotz dem ungUnstigen his
torischen Zusammenhang setzte die einheimische Gesellschaft
ostlich der Karpaten ihre Entwicklung fort, wobei der Bevol
kerungszuwachs, der okonomische Forschritt, das Stiidteleben
u.s.w. einen entscheidenden Beitrag gebracht haben. Infolge
dieser Voraussetzungen entstand Mitte des XIV. Jahrhun
derts das rumiinische FUrstentum Moldau.
Wie die meisten osteuropiiischen Gebiete, konnte auch
der ostkarpatische Raum das Phiinomen der Kolonisation, es
hatte aber nicht das Ausmass desjenigen der am rechten Ufer
der Elbe befindenden Gebiete. Die Intensitiit des Ansiedlungs
prozesses im Mittelalter hiingt unter anderem mit den demo
graphischen, okonomischen und politischen Bedingungen ei
nes bestimmten Territoriums zusammen. Die Kolonisten zo
gen geographische Zonen mit einer niedrigen demographischen
Konzentration und Garantien politischer Stabilitiit vor. Un
mittelbar vor der GrUndung des FUrstentums in der Moldau
fand keine dieser Vorausetzungen unter den einheimischen
Bedingungen eine reale StUtze. Demzufolge liessen sich im
ostkarpatischen Raum nur zahlmiissig geringe Gruppen von
Kolonisten nieder, die den ethnisch-demographischen Rahmen
nicht so stark veriindert haben.
Da die historische Quellen arm an Informationen sind,
kann man nicht immer mit Bestimmtheit behaupten, ob die
Kolonisation spontan oder dirigiert von den Lokalbehorden
erfolgte. Es ist anzunehmen, dass es beide Ansiedlungsformen
gegeben hat.
In der Goldenen Horde einverleibten sUdostlichen Mol
dau war die mongolische nomadische Aristokratie daran inte
ressiert, das Stiidteleben zu fordern, denn dadurch enstanden
neue Moglichkeiten, betriichtliche Ausbeuten zu beziehen. Mit
diesem Zweck haben die Lokalemiren der aus den orientali
schen Provinzcn der Horde Handwerker gebracht, deren Er
zeugnisse, durch die letzten Ausgrabungen dokumentiert, vom
ihrem Herkunftsort gepriigt sind. Es ist anzunehmen, dass die
Handwerker der von der Goldenen Horde beherrschten Stiidte
nicht nur durch okonomische Verteile angezogen waren, sondern, wie es im mongolischen Kaiserreich Ublich war, dazu
auch gezwungen wurden.
Ein anderes Kolonisationsmodell bietet uns die Lage in
Cetatea Albă (Akkerman, Weissenburg) an, wo die Gcnucser
-
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Hiindler gegen betrăchtliche Steuern von den mongolischP.n
Khanen wichtige Vorrechte erhalten ha ben. Die Entwicklung
des Hafens an der Dnjeprmilndung steht in vieler Hinsicht mit
der okonomischen Tătigkeit der Genueser und Griechen, so
wie mit den Handelsbeziehungen zwischen den Kolonisten
und Einheimischen in engen Zusammenhang.
Unter anderen Bedingungen ging die Kolonisation der
Deutschen ostlich der Karpaten vor sich. Der ălteste dokumen
tarische Beweis ilber die Erscheinung cler deutschen Bevol
kP.rung (Theutonici) in der sildwestlichen Moldau uncl der
nordostlichen Walac hei, wo das Kumanenbistum gegrilndet
wurde, stammt aus dem Jahre 1 234. Vorher tentierte die Ar
paden-Dynastie Positianen auch ausserhalb des Karpatenbo
gens zu erringen, nachdem ihr Versuch, diesen Wunsch mit
Hilfe des Deutschen Ritterordens zu verwirklichen, geschei
tert war. Die AuflOsung des Bistums im Jahre 1 24 1 filhrte
natilrlich zum Rilckzug der aus Siebenbilrgen gekommenen
Kolonisten. Mitte des XIV. Jahrhunderts sincl sie zurii.ckge
kommen, aber nicht in die silclwestliche Moldau sondern in
die nordwestliche, wo sich auch der Entstehungsort der selb
stăndigen rumiinischen Wojewoclschaft befindet. Deutsche
Kolonisten konnten sowohl aus Siebenbilrgen als auch aus
Kleinpolen und Russland (Halic) kommen, wo sie sich frilher
niedergelassen hatten. Wie man der Toponymie entnehmen
kann, waren die meisten aus Siebenbilrgen. Die ăltere Ge
schichtswissenschaft hat die Errichtung mehrerer Burgen und
Stădte cler Moldau den Sachsen zugeschrieben, aber die Er
gebnisse der archăologischen Ausgrabungen der letzten Jahr
zehnte haben solche ungenilgend begrilndete Vermutungen
endgilltig wiederlegt. Die Rolle der Siebenbilrgen Sachsen kam
ziemlich eindeutig in der Entwiklung der stădtischen Hand
werke, in der Organisierung der Stădteverwaltung, in der Be
lebung des Handelswegs zum Verschein, der die nordponti
schen Zentren mit den mitteleuropăischen verband. V ber sol
che Fragen gibt es detaillierte Betrachtungen in den Werken
N. Iorgas, C. C. Giurescus, Hugo Weczerkas und anderen His
torikern, was uns der Aufgabe entledigt, darauf năher ein
zugehen.
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CERCETARI ISTORICO-GEOGRAFICE PRIVIND
TRANSFORMAREA ŞI MODIFICAREA PEISAJULUI
IN ZONA DEPRESIONARA LITENI (SECOLELE XIV-XVIII)
EMIL EMANDI

..

Incercarea de reconstituire a unor aspecte şi componente ale ca
drului natural şi uman din zona depresionară Liteni, in perioada evului
mediu, pe baza izvoarelor scrise, arheologice, cartografice, toponimice
şi demografice reprezintă o problemă deosebit de importantă pentru
î nţelegerea genemlă a tabloului societăţii medievale în componentele
,;ale importante şi în mod special, a mediului geografica-istoric, în com
plexa sa îmbinare dintre condiţiile naturale şi cele social-economice, pe
un teritoriu bine delimitat, în care rolul societăţii omeneşti trece tot
mai mult pe primul plan. Acest complex de fenomene şi obiecte ma
teriale, concretizate în teritoriu prin societate şi producţia ei materială,
raportat de fiecare dată la suportul fizic pe care se dezvol tă, este for
m a t dintr-o reţea de aşezări omeneşti (vatră, cimitir, curte feudală,
punct întărit, monument religios), categorii de folosinţă a terenurilor,
tehnici agro-pastorale şi meşteşugăreşti, reţea de drumuri, toate gene
rate, amplificate şi modificate de factorul demografic.
Departe de a le considera o simplă insumare de componente (na
turale şi social-economice) , cert este că rezultanta interacţiunii complexe
dintre acestea generează un anumit ,.peisaj rural" a cărui fizionomie este
proprie unei anumite societăţi (unui anumit mod de producţie) aflată
pe o anumită treaptă de dezvoltare economică şi social-politică. In sen
sul acesta am considerat ambianţa geografică, substratul indispensabil
al Yieţii sociale într-o continuă transformare şi mişcare sub acţiunea
celor două forţe : naturală şi social-productivă, a căror raporturi de
i ntercondiţi<Jnare dialectică depind de nivelul tehnic şi tehnologic al
epocii respective, de disponibilităţl.le şi posibilităţjle de exploatare a
resurselor locale. Din �st motiv, considerăm că materialele carto
gTafice din sec. al XVIII-lea (fig. 1 şi 2) pot oferi o imagin_e de ansamblu
� paţial şi ttmporal a depresi.unii Liteni, destul de apropiat! de cea
a
Yeacu-rilor XIV-XVI _c,u condiţia de a lua în considerare <d.-ouă aspecte :
pe de o p�rte sesizarea mod,ificărilor legate de activitatea antropică,
cercetări bazate pe izvoare scrise şi toponimice păstrate pentru sec.
XI \'-XVII, iar pe de altă parte coroborarea acestora cu cercetările de
teren geografice şi cele arheologice.
C - d d j707 coala 12
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Fig. 1. Harta depreswni Li te ni din 1790.
Fig. 1. La oar·te de J.a depression Litem, de 1790,

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

1l

V

1

•

o
trl
"'
::0

4

�

L 1'

1p.

&}..
....
c:::
z
trl
:>
t'"..
....
...,
trl
z
......
z
Ul
tiJ

0
:<

:;:::
1

,,..
"

:s

-

Fig. 2. Harta cadastrală a satului Vorniceni - Tulova din 1787, vechea zonă
locuire, care a fost colmatată şi sedimentată.
Fig. 2. La carte cadastrale de village Vorniceni-Tulova, de 1787 ; l'ancienne
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1. Dl. Fara (sec. X I V-XV)
2. In luncii (sec.XV)
:l. In grădini (sec. X IV-XVI I )
4 . Tobia Scurtă I (sec. XIV-XV)
5. Tobla Scurtă II (sec. XV-XV I I )
6. La mănăstire (sec. X I-XV)
7. Dl. Velnitei (sec. XV-XVII)
8. Şesu l Tolvei (sec. XII I-XV)
Sălişte 1 (sec.XIV-XVI)
10. Dl. '.('iganului (sec. X III-XV I )
1 1 . L a lutărie (sec. XV-XVII)
12 La .Jorea (sec XIV-XV)
1:{: Dl. Ciuha (sec. XVI I )
14. Saibă (sec. XIV-XVI)
15. Dl. Babii (sec.XVII)
16. Sălişte I I (sec. XV)
lÎ. Hogicoclov (sec.XIV-XV)
18. Vl. Rîbîia (sec. XIV-XV)
19. L a rîpi (sec. XIV-XVII)
20. Silişte (sec.IX-XV)
.21 . Şesul Lung (sec. XIV-XV)
22. La curte (sec. XV-XVI I )
2:1. La Cruce (sec. XVII)
24. La Odaie (sec. XVI-XVI I )
2 5 . Săli�tea N o u ă (sec. XI V-XV)
26. Săli�tea Veche (sec. X I I I-XV)
27. Dl. Hatmanului (sec. XVII)
2 8 . Curtea I3oiet·ească (sec.
XV-X V l l )
29. Săli�tc (sec. X I II-XV)
30. Dl. Săsciorilor (sec . X IV-XV)
:l l . Sfilişte (sec. X I II-XV)
32. Noraiţ[t (sec. X I V-XV)
:.l :l. La Movile (sec. XV-XVII)
34. Săli�te (sec. XV -XVII)
:l5. I..a curte (sec. XVI-XVII)
:36. Bulătău (sec. XIV-XVI)
: 37. Dl. Pleşa (sec. XIV-XVII)
:38. La arsuri (sec. XV-XVI)
In grădini (sec. XIV-XV)
, 40. Branişte (sec. XVII)
4 1 . Duj[t sat (sec. XIV-XV)
42. La Bisercă (sec. XV -XVI)
; 4:l. Sesie (sec. XV)
1 44. La Căsoi (sec. XI V-XV)
45. Ţarna Veche (sec. X I V-XVI)
46 . Nimerceni (sec. XV-XVII)

9.

j :39.
·

Fig. 4. Harta descoperirilor
arheologice din secolele IX-XVI I ,
în zona depresiunii Liteni.
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Fig. 4 . La carte des decou
vertes
archeologiques
des
rxe
xvne s iecles de la zone de de·
pression de Liteni.
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Componentele naturale şi social-economice ale mediului geografic
în sec. XIV-XVIII (date cantitative)
Depresiunea Liteni (fig. 4) se situează în partea de nord-est a
Podişului Fălticeni suprapunind in mare bazinul superior al Somuzului
(lungime 20 km, lăţime 16 km) 1 • E o depresiune sculpturală situată la
circa 320 m altitudine. Văile care o străbat (pîrîul Cimbrina, Frumoasa,
Stupca, Drăgoiasa, Tulova, Humoria, Iazuri şi Şomuz) au în general
albia majoră lată, cu unele tendinţe de înmlăştinire, cu alunecări de
teren pe panta cuestelor şi forme structurale. Conturată aproximativ de
localităţile Ilişeşti, Stupca, Drăgoieşti, Lucăceşti, Boteşti, Horodniceni,
Buneşti, Stroeşti, Zahareşti şi Liteni cuprinde oa aşezări centrale (si
mate pe fundul depresiunii) Vornicenii Mari şi Mici. Relieful depre
siunii este destul de variat fiind reprezentat de cueste şi văi. Sistemul
de cueste (denumite popular dealuri) este bine reprezentat prin : Dea
lul Fora, Cordini, Horodnice, Moldova, Podeni, Stupca, Strimbu, Căl
dăruşa, dl. Babei, dl. Rău, dl. Cotu Morii etc. a căror orientare nord
sud şi nord-est, cu o dispoziţie rectilinie sau arcuită, dau personalitate
geografică acestei zone 2• Morfometric, zona este cuprinsă intre 450 m
altitudine (înălţimea m aximă) şi 280 m, zonă situată la confluenţa pî
rîului Iazuri cu Somuzul Mare. Sub raport areal, predomină pantele cu
înclinare moderată şi mică dar nu lipsesc şi cele abrupte. Energia de
relief creşte dinspre zona Ilişeşti�Stroeşti spre Buneşti (50-1 25 m)
ca o consecinţă a adincimii văilor în condiţiile în care interfluviile au
o cădere mult mai redusă 3 • Văile in general sînt asimetrice, dezvoltate
pe structuri monoclinale, fie consecvent, subsecvent, fie obsecvent şi
resecvent. Dinamica proceselor naturale in care eroziunea a j ucat un
rol important, a dus la crearea unui relief erozivo-structural cu o evo
luţie mai accelerată în ultima sută de ani. Strîns legată de dezvoltarea
reliefului atit in trecut cît şi în prezent, este evoluţia reţelei hidra
grafice. Reţeaua densă de pîraie se caracterizează în zona dinspre obîr
şie printr-o adîncire de circa 2-3 m în sol!ll argUos-marnos şi grezos,
pe cînd în zona dins pre aval, firul apei este aproape la nivelul albiei
minore. Debitul mare, mai ales in lunile aprilie şi mai, provoacă cele
mai dese inundaţii. In lungul cursului, de cele mai multe ori, se dezvol
tă paturi aluviale cu pantă redusă, din care cauză, pe porţiuni întinse,
au loc înmlăştiniri. Ca şi în trecut, procesele de modelare actală (im�
puse de inclinarea pantelor), sînt strins legate de reţeaua hidrografică
şi factorii climaterici (fig. 5). Aceşti factori au dus treptat (favorizaţi
şi de cei antropk''· la numeroa"e alunecări de teren, şiroiri, surpări etc>. :
prin adincil·ea puternică a reţelei hidrografice, fenomene combinate c u
procesele denudaţionale, au creat un relief erozivo-structural destul de
fragmentat. Zona depresional·ă Liteni se remarcă şi prin importante
resurse ale solului şi subsolului : putem considera tipul de sol existent
in zonă, ca o coordonată esenţială, care a condiţionat existenţa şi per
manenta locuirii. Solul cu cel mai extins areal, e solul cernoziom iC'levigat (o formă relictă corespunzătoare unei epoci mai secetoase din
trecut) tipic de silvo-stepă 4 • Alături de acest sol întîlnim şi soiuri era
date in zona Stupca şi Drăgoieşti. Vegetaţia specifică lemnoasă in tre
cut a fost cea a pădurilor de foioase (stejar, fag, ulm, tei). Acest tip de
vegetaţie ocupa zona înaltă a cuestelor şi marginea depresiunii . In
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Fig. 5. Vedere de ansamblu a staţiunii Tulova (secolele XI-XV) şi asupra
colmatajului locuit.
Fig. 5. Vue d'ensemble sur 1a station T·ulova (XI-XV siecles) et sur le col
matage de l'habitat.

zona depresionară în schimb, s-a instalat o vegetaţie de silvo-stepă cu
Festuca pseudovinae, zona depresionară propriu-zis nu a fost împădu
rită (fig. 1). Zona se mai remarcă şi prin acumulări de oxizi de fier in
aşa-numitele bălţi, menţionate . documentar sub numele de "şomul
rloaie" 5•
,
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Fig.

6. Vor n ic e n i i Mari

-

,T ulova :

1 -2,

f r ag m e n t de cuţit cu structură fe

al X I V-lea) ; 3-4, potc oavă �i c at ara m ă (secolul 'al X IV-lea) ;
t
.5, disc smălţuit (prima jumătate a secolului al XV-lea) ; 6, fragment ceramic cu
cruce i n c i z ată (secolele XI-XI I ) ; 7, Vas-borcan (prima j u mătate a secolului al
XV-lea) ; 8, V.as lucrat cu m în a M 16 (secolele X I XII) .
r i to-liticu (secolul

,

Fig. 6. Vornicenii Mari-Tutova :

perlitique (XIV-e siecle) ; 3, 4, fer a

-

1 , 2, fragment de coutcau a s tr uc t ure ferrite · ·
c heva l et boucle (de ceinture) (XIV-e sie·

ele) ; 5, disque emaille (premiere moitie du XV-e siecle) ; 6. fragment ceramique
<lvec croix incisee (XI-XII siecles ) ; 7, vase-bocale (premiere moitie du XV-e sie
cle) ; 8, vase, travaille manuel, M 16 (XI-XII siecles\
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Fig. 7. 1 . Liteni, M 36 (secolul al XIV-lea) ; 2, Zahareşti - depozit de unelte
(sfîrşitul -secolului al XV-lea - începutul secolului al XVI-lea) ; 3, Zahare�ti seminţe (Tri ti cum vulgare, secolul al XVI-lea) ; 4-6, cleşte şi inele pecete descope
rite în cercetările de suprafaţă la Mlhăieşti ("Sălişte", secolul al XV-lea).
Fig. 7 . 1, Liteni, M 36 (XIV-e siecle) ; 2, Zahareşti - depât d'outils (fin du
XV-e siecle et commenoement du XVI-e siecle) ; 3, Zahareşti - semences (Triti
cum vulgare, XVI-e siecle) ; 4, 5, 6, tenaille e.t anneaux-sceaux decouvet·ts dans les
recherchcs de surface a
Mihăieşti ( "Sălişt.
e ", XV-e siecle).
http://www.cimec.ro
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Primele menţiuni documentare ale satelor din zonă corespunde
în general secolului al XV-lea 6 : Ilişeşti - 1 5 1 7, Stupca - 1 58 6, Stro
eşti - 1 429. Zahareşti - 1429, Liteni - 1429, Căcăceni - 1 462, Tu
lova - 1429, Drăgoieşti - 1462, Lucăceşti - 1 462, Boteşti - 1462,
Borhineşti - 1 456, Mihăieşti - 1 444, Rotopăneşti - 1423, Săsciari 1443, Horodniceni - 1495, Buneşti - 1 596. Cercetările arheologice de
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Fig. 8. Fragmente cerarnice : 1-9, Stro ie.şti <�Sesul lung", secolul al XV-lea) ;
"
Ilişeşti ("Dl. Săsciori", secolul al XV-lea) ; 17-26, Mi hă ieşti ,("Sălişte , seco
lul XIV-XV) ; 27-30, Horodn iceni ("După sat", secolul al XV-lea).
10-16,

Fig.

8.

Fragments ceramiques :

1-9, Stroieşti ("Sesul lung", XV-e siecle) ;

10-16, Ilişeşti (.,Dl. Săsciori", XV-e siecle) ; 1 7-26, Mihăieşti
siecles) ; 27-30, Horodnicenl (.,După sat". X V-e slecl�.
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suprafaţă, efectuate în cele 16 localităţi, au dus la descoperirea a 4G
d e puncte de cultură materială 7 , a căror datare este cuprinsă între
sec. IX-XVI I (fig. 4). Săpăturile arheologice sistematic efectuate la
Rotopăneşti, Liteni, Vorniceni-Tulova, Horodniceni, Drăgoeşti, Zaha
teşti au dus la dezvelirea a 5 necropole (fig. 3, 5), a 10 crînguri de vetre
de sat, a unui monument religios, a unei curţi feudale (fig. 3, 5), a
unui depozit de unelte agricole (fig. 7) şi meşteşugăreşti, a unor cup
t oare de ars ceramica precum şi a unor vetre în aer liber 8•
Primul "recensămînt" al populaţiei din zonă datează de la 17721 7 1 3 9 şi cuprinde următoarea situaţie : Ilişeşti - 49 case (33 scutelnici,
13 panţîri, 1 femeie săracă, 1 popă, 1 evreu) ; Stupoa - 73 case (30
scutelnici, 10 slugi, 3 popi, 3 femei sărace, 1 1 ţigani, 16 români bir
nici) ; Stroeşti - 17 case (2 scutelnici, 2 femei sărace, 15 români bir
nici) ; Vorniceni - 9 case (2 scutelnici, 3 femei sărace, 6 români bir
nici) ; Zahareşti
6 case (1 scutelnic, 1 jitar cîmpulungean, 5 români
birnici) ; Liteni - 29 case (29 scutelnici ; 23 panţîri isprăvniceşti, 1 m a
zîl, 2 argaţi, 2 popi, 1 femeie săracă) ; Drăgoeşti - 53 case (53 scu
telnici, 47 panţîri isprăvniceşti, 3 popi, 2 femei sărace, 1 casă pustie) ;
Măzăneş ti
21 case (21 scutelnici : 1 7 panţîri, 1 popă, 3 femei sărace) ;
Horodniceni şi Boteşti - 1 96 case (196 scutelnici : 80 scutelnici , a lui
Canta Ienachi, 50 slugi, 9 femei sărace, 5 popi şi diaconi, 8 nevolnici,
2 case pustii, 4 ţigani, 1 evreu) ; Rotopăneşti
28 case .(1 8 scutelnici :
6 argaţi, 5 femei sărace, 2 popi, 4 ţigani, 1 evreu, 10 români birnici) ;
Mihăeşti
6 case (1 scutelnic, 1 femeie săracă, 5 români birnici).
Toponimele scoase atît din hotărniciile săteşti 10 cît şi din hărţile
cadastrale de la 1 782 11 şi 1 790 (Hora von Otzellowitz) 12 au relevat pe
de o parte modificările şi amenajările provocate de om în peisajul na
tural al zonei (lucrări de construcţie, lucrări agricole, amenajări hidra
grafice, reţeaua de drumuri etc.), iar pe de altă parte ne-au demonstrat
prin comparaţie, perpetuarea aceluiaşi toponim, major sau minor, pen
tru acelaşi loc (spaţiu), timp de circa 400 de ani, dovadă a existenţei
şi permanenţei a uneia şi aceleiaşi populaţii, care a folosit acelaşi
teritoriu (vatră şi moşie), aceeaşi tehnică a proceselor de producţie,
dublînd continuitatea demografică prin una teritorial-geografică şi teh
nica-productivă (pentru exemplificări, toponimele au fost folosite în
text) 13•
-

-

-

-

Constatări şi discuţii

ln stadiul de faţă al ceroetărilor 14, am pornit de la faptul că aşe
zarea rurală semnifică nu numai repartiţia populaţiei şi a formelor ei
de organizare în teritoriu, dar şi "situ« care a polarizat şi de la care
s-a pornit în cele mai importante acţiuni antropice, de transformare
:şi modificare a mediului natural, situaţie ce a constituit obiectivul prin
cipalelor investigaţii arheologice. Alegerea acestor puncte de aşezare
statornică "situri" (poate fi folosit şi termenul de "crînguri") s-a făcut
ţinînd seama de o serie de condiţii geografice (amplasare, securitate),
mai favorabile vieţii umane (în locuri unde se putea dispune de pădure,
cîmp, apă, drum), dar aceasta nu exclude ca sedentarizările domiciliare
să a�bă şi un caracter "mutător" în cadrul aceluiaşi hotar sătesc ca
urmare a unei mai bune exploatări economice a "moşiei" satului. In
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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sensul acesta, considerăm cele 13 aşezări menţionate documentar în
sec. XV, cu excepţia a trei localităţi menţionate în sec. XVI, dar în
care s-au găsit fragmente ceramice din sec. XIV-XV, că exprimă atît
procesul feudalizării cît şi cel al populării, precum şi rezultatul acestui
proces. Din cele 16 aşezări menţionate documentar, două şi-au schimbat
numele din Căcăceni în Măzănăeşti şi din "satul de la Podul de Piatră"
în Mihăieşti, una a devenit sălişte pustie (Tulova) în sec. XVIII, mu
tîndu-şi vatra din albia majoră a pîrîului Tulova pe coama cuestei din
apropiere, dînd naştere satului Vorniceni, iar Borheneşti a dispărut.
Continuitatea de vieţuitoare în cazul de faţă exprimă o adevărată per
manenţă antropogeografică a satelor din zonă de-a lungul întregului
ev mediu şi reprezintă un caz cu totul particular în acest sens faţă
de alte zone din ţară. Cercetările de la Liteni, Rotopăneşti, Horodni
ceni, Vorniceni şi Zahareşti au demonstrat vechimea acestor sate faţă
de prima menţiune documentară cu circa 150-200 ani . Din cele 1 3
aşezări menţionate i n sec. XV, zece existau în sec. XIV iar trei încă
din sec. IX-XIII. Rezultă că circa 950fo din aşezări şi-au constituit
(şi-au format) hotare stabile în zona depresionară Liteni încă din sec.
XI-XIV. ln sensul acesta putem aprecia la nivelul tehnic al veacurilor
trecute că soluţia risipirii locuinţelor pe hotar, era raţională (existau
crînguri de cîte 2-3 aglomerări), fenomen determinat de caracterul
economic agro-animalier 15, în care creşterea vitelor ca ocupaţie de
temei, în hotarul satului, a determinat o vatră mai aglomerată şi una
risipită (odăi) 16 îndepărtată de prima. S-a constatat că gruparea în
cringuri ("cuiburi") a caselor este specifică unei familii nucleu din care
se desprind familiile-lăstar, cu consecinţe teritoriale evidente în miş
carea demografică (limita optimă de a asigura hrana de pe un hotar
sătesc e raportată la 20 de gospodării), care poate fi rezolvată fie prin
punerea în cultură a noi terenuri ca urmare a realizării unui anumit
progres tehnic fie prin �,roire" şi constituire a unei aşez!lri dublet. Une
le sate s-au format (Liteni, Tulova, Măzănăeşti, Lucăceşti, Horodniceni)
de-a lungul drumului denumit în documente "cel mare" 17, ce lega Su
ceava de Bistriţa ; altele s-au constituit pe fundul văilor (Zahareşti,
Ilişeşti, Drăgoeşti, Buneşti) sau chiar pe pantele domoale ale cuestelor
(Stupca, Stroieşti, Boteşti, Săsciori). Harta Otzellewitz ne arată că la
m arginea depresiunii se conturează aria de maximă îndesire a satelor
(fig. 1). Satul care s-a infiripat în luncă ocupă, în general, o fîşie lungă
de 1 50-250 m de-a lungul rîului. Aşezările cercetate pînă acum dove
desc o evidentă mărire a suprafeţei de locuit. Dacă în sec. X IV-XV
se constată cîte 2-3 concentrări de materiale arheologice, pulverizate
(în cadrul hotarului satului) fie in vatra actuală a satului sau în afara
ei, suprafeţe ce nu tre·ceau de 5 000 ,mp, faţă de sec. XVI-XVII, cind
se observă o îndesire a caselor în vechea vatră, suprafaţa mărindu-se
la circa 25 000-45 000 mp. În sec. XVIII, harta Otzellewitz, ne înfă
ţişează aşezările fie cu aceeaşi suprafaţă, fie dublîndu-se, dar a căror
caracteristică constă în dublarea sau triplarea numărului de case vatra
veche luînd, în general, fie o formă circulară cu o structură adunată
(Horodniceni, Boteşti, Ilişeşti, Stroeşti), fie una liniar adunată (Liteni,
Stupca, Tulova, Zahareşti) sau liniar răsfirată (Drăgoeşti, Măzănăeşti).
S-a constatat că satele care au practicat in special cultura plantelor, au
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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crescut mai puţin în suprafaţă, în schimb, s-a observat o aglomerare a
gospodăriilor în vatra acestora 18• Trebuie de subliniat însă, că pentru
zonă, orice comunitate ce practica cultura plantelor era strîns legată
de creşterea animalelor (dovadă fiind atît cantitatea mare de oase des
coperită în săpătură, cît şi a rîşniţelor, vetrelor portative, seceri, cuţite
de plug) 1 9, ocupaţie ce nu necesita un număr mare de oameni, ea în
săşi fiind cerută de sistemul agricol practicat, cel al culturilor "mută
toare", "în moină" sau "în tarlale", ogoarele lăsate în pîrloagă fiind
folosite pastora l. Aşadar, în cazurile enumerate mai sus se observă că
relieful a condiţionat uneori nu numai mărimea şi forma aşezării dar
şi structura economică a peisajului rural. Pe văi, relieful de cueste le-a
condiţionat localizarea şi întinde rea, impunîndu-le şi direcţia de evolu
ţie, ca şi limitarea posibilităţilor de extindere (fig. 1, 4), Aşezările dez
voltate în zonele închise de cueste le-a condiţionat aglomerarea şi înde
sirea caselor în vatră. La unele aşezări (Măzănăieşti, Boteşti) se observă
că tendinţa de risipire şi concentrare a gospodariilor s-a manifestat în
funcţie de sursa de apă. Plafonul mediu de altitudine la cele 13 vetre
depistate arheologic, din sec. XIV-XV, este de 3 1 0 m (fig. 3). Dar
acest plafon a evoluat ca urmare a înmulţirii numărului de gospodării•
sau a mutării vechii vetre în sec. XVI-XVIII la 315 şi 320 m. Jn
general, s-a constatat o creştere lentă în altitudine pînă în sec. XVII,
ca apoi, această creştere să se accentueze în sec. XVIII-XIX, cînd se
stabilizează limita de urcare altitudinală. Aceasta ne confirmă înain
tarea aşezărilor spre pantele cu estelor şi direcţia de defrişare a pădurii.
Aşadar, popularea depresiunii s-a făcut de pe valea principală spre
cea secundară şi din interiorul depresiunii sau de la baza cuestei spre
margine şi versanţii acestuia, fapt esenţial în explicarea direcţiei de
modificare şi transformare antropică a zonei şi extindere a peisajului
umanizat pe întreg hotarul locuit. Plasarea locuinţelor în sec. X IV
XVI nu indică existenţa unor uliţi. In schimb, toponimia păstrată pome
neşte de drumul Cel Mare, drumul vechi al Băii, drumul Suliţaşului,
drumul PodişanHor 20• Pentru sec. XVII-XVIII harta Otzellowitz ne
înfăţişează o reţea de•stul de densă de drumuri, ce urmăreau firul văi
lor sau traversau culmele cuestelor. Putem deosebi drumuri principale
ce străbăteau zona de la un capăt la artul şi drumuri de interes local,
ce legau vatra satului cu locurile de muncă sau cu alte aşezări. Dis
tanţa dintre aşezări oscila între 4 şi 8 km. Circulaţia pe văi era stînje
nită uneori de inundaţii. Alt obiectiv bine precizat topografic, în afară
de vatră, era cimitirul şi biserica. La Liteni s-a constatat că cimitirul
este amplasat în afara vetrei, la baza pantei dealului Cordini, iar la
Drăgoieşti, atît cimitirul cît şi biserica, sînt amplasate pe un loc do
minant, in afara vetrei satului. Curtea boierească este şi ea localizată
tot in afara vetrei satului la circa 100-1 50 m de sălişte şi 50-100 m
de biserică. lnstalaţia tehnică cea mai frecvent intiinită la cele 1 6 aşe
zări este moara ; pomenită documentar in satele Zahareşti, Tulova, Li
teni, Drăgoieşti, Horodniceni şi Săsciori 2 1 • De asemenea, o menţiune
aparte trebuie făcută pentru amenajarea de fîntîni în zonă, amplasate
atit în cadrul vetrei satului, cit şi în afara lui (fîntîna de piatră, valea
fintinilor, fîntîna lui Nita, fîntîna putredă) ?.2. Cercetările arheologice e
fectuate, au pus în evidenţă pentru sec. XIV-XVII, trei tipuri de lohttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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cuinţă (acestea dovedesc şi o stratificare socială) : adîncite în sol (bor

dei), de suprafaţă, din lemn şi chirpic şi de suprafaţă, cu temelie de
pi a tră. Mărimea şi dotarea acestora este în general modestă. Bordeiele
a Lt o suprafaţă între 8-10 mp (materialul folosit fiind lemnul, lutul şi
paiele). Locuinţa de suprafaţă, cu 2-3 sau mai multe încăperi, osci
lează ca suprafaţă între 20-35 m p. Ceramica şi feronerla sînt cele
mai frecvente obiecte întîlnite în săpătură (fig. 6, 7, 8). Tot în vatra
unor aşezări au fost semnalate şi cuptoare de ars ceramică. Descope
rirea unor unelte de tîmplărie ne sugerează ideea existenţei şi a unui
atelier de prelucrat lemnul (Zahareşti) 23• In ceea ce priveşte hotarele
aşezărilor, ele nu treceau de 7-9 km, ele nefiind precizate pe zări, iar
cind erau atestate treceau prin poieni, pîraie, runcuri, iazuri, curături,
ubirşie, gură 24 • Aproape că nu există act de hotărnide în care să nu
fie menţionată pădurea sau iazul. Potrivit atît datelor documentare
cît şi a celor arheologice privind existenţa celor 1 6 aşezări din zonă,
menţionate în sec. XV, putem intui că relaţiile feudale au cunoscut o
dez,·oltare apreciabilă şi o extindere parţială încă din sec. al XIV-lea
cu prinzînd în angrenajul lor aşezări preexistente. Feudalizarea s-a în
cheiat în linii generale în sec. al XV-lea, aşezările fiind atrase în noile
relaţii şi deci pomenite documentar. Acest fapt a marcat astfel înce
pe: tul unor transformări profunde în peisajul zonei a cărei umanizare
s-a accelerat în sec. XVII-XVIII. In sensul acesta, interesant de rele
Yat, este raportul dintre habitat şi procesele social-economice. Astfel,
se face trecerea de la o economie silvo-pastorală şi de moină neregu
late'\ la o economie raţională agro-pastoarlă şi de moină reglementată
care îşi va pune amprenta nu numai asupra habitatului zonei, dar şi
as L;pra volumului demografic. In sensul acesta considerăm evoluţia
pop ulaţiei din zonă ca un factor activ care se interpune în dezvoltarea .
şi amenajarea aşezărilor precum şi în economia acestora, ca principal
factor de modificare şi transformare a peisajului. E. Bonnefous remarca 25 că "asaltul societăţii omeneşti împotriva lumii vegetale spre a o
transforma, a o domestici şi pentru a făuri in cele din urmă noi peisaje
nemijlocit productive�, a dus la profunde şi esenţiale m utaţii în cadrul
mediului geografic în care omul a avut rolul director în transformarea
unor condiţii climaUce, pedologice şi vegetale. Pornind de la aceste
considerente s-a căutat stabilirea măcar aproximativă a populaţiei, a
cărei dimensiune ne poate schiţa cealaltă dimensiune, cea a transfor
mă!·ii peisajului din zonă. Pentru sec. XIV-XVI, numărul populaţiei
s-a putut stabili pe baza dezvelirii necropolelor de la Liteni şi Tulova.
Suprafaţa necropolei de la Liteni nu depăşea 2 500 mp, ea cuprinzînd
aproximativ 700 de indivizi, din care 1 00 au fost dezveliţi 26• Cronolo
gic. necropola a funcţionat de la sfîrşitul sec. al XIII-lea pînă la 1 590.
Acceptînd pentru sec. al XIV-lea satul format din zece gospodării, iar
m:mărul de persoane cinci, rezultă o populaţie de 50 de indivizi pentru
un sat şi 650, numărul total al populaţiei din zonă. Pentru sec. XV
X\-I, numărul mediu de .gospodării pentru un sat, este de 20 27, ceea
ce totalizează o populaţie de 1 300 locuitori. Pentru sec. XVII numă
rul mediu de gospodării este de circa 25-30, ceea ce totalizează o popu
laţie de 1 625 locuitori. Pentru sec. al XVIII-lea s-au păstrat primele
c<�rtografii. Astfel, la 1 772, numărul populaţiei era de 2 865, iar între
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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1 800-1850, de 1 1 2 1 7 locuitori. Urmărind evoluţia numerică a popu
laţiei între 1 7 72 şi 1 850, se constată o adevărată explozie demografică,
populaţia crescînd de circa 5 ori, ceea ce au amplificat transformările
şi modificările de peisaj din zonă. Evoluţia spaţială a unor vetre sau
a populaţiei, a condiţionat în timp şi spaţiu, în aceeaşi perioadă, atît
existenţa aşezării cît şi numărul populaţiei acesteia. Strîns legat de
numărul � populaţiei, cît şi de bagajul tehnic şi tehnologic pe care îl
poseda, putem evalua în linii mari transformările petrecute în mediu
natural al zonei. Demn de menţionat este şi faptul că documentele
nu pomenesc locuri pustii în zonă. în schimb toponimele păstrate ca :
sălişte, odaie, căsoi, implică transformarea locului de către om chiar
dacă el a fost părăsit ulterior sau locuit temporar. Revenirea repetată
presupune, pe lîngă o succesiune în cadrul aceleiaşi familii în baza
dreptului asupra proprietăţii locului de casă şi o exploatare agro an i
malieră a hotarului satului (tehnici ale proceselor de producţie : agri
cultură mutătoare, în moină şi bienală) 28, în toate compartimentele sale
economice cărora li se adaugă şi cele juridice. Legat de pădure ca şi
de vegetaţia de luncă, a fost cultivarea plantelor şi creşterea animale
lor precum şi alte ocupaţii cu caracter secundar a căror extindere s-a
petrecut prin sistemul curăturilor mut ătoare . Alături de pădure, cu
mul tipl a ei utilizare din zona cuestelor ce mărginea depresiunea, p� 
şunea şi izlazurile ocupau o mare suprafaţă în cadrul depresiunii. In
cazul nostru, socotim ca s emnificative două aspecte : faptul că hotăr
niciile din sec. XV-XVII descriu terenuri situate pe pantele cuestelor
ce înconjurau aşezările în care pădurea apare discontinuă (pădurea Mă
zănăieştilor, pădurea Neagră, Pădurice, pădurea Drăgoieştilor, pădurea
BuneştHor, pădurea Stupca, pădurea Teunislav, pădmea Mesteceni, pă
durea Stejăreni) "9 ca o unitate naturală, delimitată şi precizată ca
apartenenţă juridică unei aşezări, precum şi alte categorii de folosinţă
ca : terenuri agricole, fineţe, poiene etc. ; toponimele păstrate, ce reflec
tă acţiunea în sine de defrişare (st an iş t e, curătură, pleşa, tochilişte, Iaz),
acţiuni ce s-au petrecut în s ec . XIV-XVII pri n aşa numita tehnică de
poienire (gropile, fînaţ, poiana Bentoni, poiana Cireşilor, poiana Manoli,
poiana lui Ştefan, fînaţul lui Chirilă, fî n aţul Ciocului, fînaţul Frîncului),
nu a afectat decît o suprafaţă de 1 0-15% din zonă. Suprafaţa extinsă,
ocupată de fînaţ, în comparaţie cu cea a culturilor ele cîmp, pune în
evidenţă ocupaţia pe scară largă a creşterii animalelor. Fapt demonstrat
pe de o parte de descoperirea a numeroase restmi de oase proYenite
de la bovine 50 0/o, ovine 250/0 , porcine 22%, 5% animale sălbatice, iar
pe de altă parte, de uneltele de cosit specifice poi enel or întinse, fără
cioate (coasa lungă de 1,5 m) 30• Dacă curăturile aveau o exploatare
temporară, în schimb gropile şi prisăcile erau exploatate permanent.
In general, în toate cazurile din zonă, analizate, nu trebuie pierdut
elin vedere faptul că, însăşi depresiunea a fost slab împădurită, fapt
'
confirmat şi ele tipul de sol. C u alte cuvi nt e, în urmă cu şase Yeacuri,
terenurile mai bune pentru agricultură se găseau în imediata apropiere
a apei, pe terasele inferioare ale rîurilor, lîngă vetrele ele s at . Nume
roasele toponime păstrate (ţarna de sus, şesul luncii, fundul moşiei,
gardul ţărnii) 31 pun în evidenţă acţiunea antropică a omului de a cîş
tiga teren agricol în defavoarea vegetaţiei. Existenţa a numeroase t er e -
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nuri cu exces de umiditate menţionate documentar în sec. XVI-XVIII,
faţă de cele actuale, ne demonstrează că solul din zonă a cunoscut în
ultimul timp o anumită aridizare. Aceasta are o deosebită importanţă
deoarece demonstrează că în perioada sec. XV-XVII, în condiţiile unei
tehnici agricole mai puţin avansate, şi mereu constante, colectivităţile
de oameni au preferat pentru agricultură terenurile uşoare, umede, afî
nate, deşi aveau o productivitate mică. Descoperirea unor brăzdare de
plug masive la Zahareşti demonstrează practicarea agriculturii şi în
terenuri înţelenite în zona pantelor, a căror soluri mai uscate şi greu
Je lucrat au intrat în circuitul agricol după sec. al XVI-lea prin gene
ralizarea plugului greu 32• Descoperirea unor seminţe de grîu ca şi ana
liza chirpicului de la Tulova, demonstrează că în zonă, în sec. XIV-XV,
se cultiva grîul, Triticum monococum, Triticum dicoccum, Tr. spelta,
Tr. vulgare, Secale cereale, Hordeum distichon, Panicum milioceum . U
nele toponime păstrate ca : Dealul viei, Cîmpul perilor, ne sugerează
nu numai o serie de ocupaţii cu caracter secundar, dar pot contribui
la reconstituirea climatului de atunci. Harta Otzellowitz ne înfăţişează
caracterrul economic agro-animalier al zonei pus în evidenţă prin extin
derea pădurii, a păşunilor, fînaţului şi a terenului agricol, dar şi prin
modul de grupare şi extindere a aşezărilor. Defrişarea din zonă s-a
făcut mai mult în folosul păşunilor şi a fînaţelor. Extinderea arătu
rilor s-a accelerat după 1774, cînd cerealele erau cerute la export în
cantităţi mari. Începînd cu sec. al XIX-lea, o serie de documente fac
menţiunea limitării tăierii pădurii şi desţelenirii păşunilor 3 3 • Poate că
acţiunea antropică de cea mai m are amploare petrecută în zonă, se
leagă nu atît de defrişare cît mai ales de crearea unor iazuri, heleş
teie, iezături etc. Condiţiile propice ;favorizate de formele de relief
ca şi natura solului au dus la apariţia unor adevărate salbe de iazuri
menţionate documentar mai ales în secolele XVI-XVIII 34 : Iazul lui
Bulai, iazul Diaconrului, iazul Buneştilor, lacul raţelor, iazul Luciu, iazul lui Gherghel, iazul Călugărul, movila iazului, iazul Tolvei, iazul lui
Scofală, la iaz, iazul boului, iazul mare, iazul popii etc. .In decursul
timpului ele au jucat rolul unor adevărate rezervoare pentru acumu
larea apei în timpul primăverii şi al toamnei, ferind aşezările de inun
daţie. Insă, ca urmare a defrişărilor masive din sec. XVIII-XIX, în
zona de pantă a cuestelor, a dus la activitatea proceselor geomorfolo
gice de versant şi la colmatarea multor iazuri (fig. 5), accentuînd în
ultimul timp pericolul de inundaţii în zonă. În general s-a constatat
că atît spaţiul necesar vetrelor, cît şi cel destinat agriculturii, sînt tere
nuri cucerite prin defrişare, formă impusă de economia extensiv ieu
dală, caracteristică sec. XIV-XVIII.
In final, cîteva constatări se impun a fi precizate : relaţia om
natură, analizată în concordanţă cu factorii economici şi sociali, pune
în evidenţă de-a lungul celor cinci secole, o gamă largă de forme de
modificare şi transformare lentă a peisajului rural din zonă. Dintre
componentele naturale analizate în strînsă corelaţie cu aspectele social
economice, o atenţie deosebită s-a acordat reliefului (gradul de frag
mentare, altitudinea, panta) hidrografiei şi vegetaţiei din zonă. Pentru
sec. XIV-XVIII, intervenţia umană în cadrul peisajului e vizibil m ar
cată de extinderea aşezărilor, a defrişărilor şi a constmcţiilor de iahttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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zurL Cele m ai timpurii modificări atropice le-au cunoscut culuarele de
vale din zonă. ln sensul acesta există o serie de diferenţieri între peisa
jul propriu-zis al depresiunii şi cel de pe m arginea acesteia (cueste),
diferenţă marcată ş i de gradul diferit de transformare şi modificare pe
care l-a suferit zona d e palntă. Dinamica culuarului de vale a inregis
trat un ritm acce!erat începînd din sec. XVII-XVIII cind extinderea
defrişării a cuprins o suprafaţă mai mare din cadrul versanţilor de
vale, iar reţeaua hidrografică s-a impus printr-o eroziune şi mobilitate
accen tuată, favorizată şi de constituţia solului. Ridicarea patului albiei
minore şi a celei majore, a contribuit in unele cazuri (pîrîul Tulova) la
ridicarea nivelului freatic, la părăsirea locului şi urcarea aşezării in
altitudine, precum şi la schimbarea regimului hidric al solului. In
sensul acesta putem distinge de-a lungul celor cinci secole, două zone
în care intervenţia antropică s-a manifestat cu intensităţi diferite : o
zonă în cadrul culuarului de vale (lăzuire, iazuri, aşezare, teren agri
col, fînaţ, păşune) şi altă zonă pe panta cuestelor (defrişare, păşunat,
agricultură). Intervenţiile de ordin antropic au modificat in special pro
filul agricol al zonei prin deplasarea ogoarelor din zona de luncă pe cea
de terasă şi cuestă. In schimb, defrişarea şi păşunatul excesiv, au con
tribuit alături ele alţi factori naturali, la degradarea terenurilor şi la
alunecări, ceea ce a dus la apariţia unor noi peisa:j e. In loc de concluzii,
credem că, citeva din problemele ce le ridică cercetarea in zona de
pre�ionară Liteni atrag atenţia in mod special şi merită a fi aprofun
date in studiile viitoare. Dintre acestea amintim : 35
- Denivelarea faţă de rama înconjurătoare, precum şi fragmen
tarea mai accentuată a reliefului, nu pot explica individualizarea de
presiunii ca personalitate geografică fără a lua in considerare şi modi
ficările antropice.
- Lipsa vegetaţiei forestiere pe întreg arealul depresiunii este
greu s ă se poată explica numai prin cauze naturale, dat fiind supra
faţa !·estrînsă (250 km2) şi trecerea gradată dinspre culoarul Moldovei
sau dinspre rama deluroasă nordică şi estică mult mai împădurită, d ar
şi mai slab locuită.
- Suprapunere a peste vatra depresiunii a unei insule de stepă
(sau cel mult de silvostepă) este rezultatul unui proces mai îndelungat
care poate fi apreciat ca relict, dar, cu oarecare îndrăzneală, şi ca
rezultat al unei intervenţii antropice timpurii şi masive, dovadă fiind
densitatea aşezărilor şi vechimea acestora.
- Evoluţia solurilor c ernoziomide sau pratoziomurilor, care ocu
pă circa 75 la sută din suprafaţa depresiunii, s-a putut realiza numai
într-o perioadă care depăşeşte ca durată cel puţi,n cinci secole.
- Cele cîteva zeci de vechi vetre de iazuri am Emajate cu decenii
şi secole în urmă, pe valea Somuzului, prin digurile şi zonele mlăşti
noase rămase după colmatare, schimbă condiţiile de evoluţie a proce
selot· ele albie, încît panta m edie de 60�/o a rîului apare ca o succesiune
de trepte. Aceasta duce la colmatări pe sectoare, gleizarea solurilor
de la baza versanţilor şi r etragerea spre interfluvii a unor aşezări.
Agroterasele, prin mărimea şi forma lor, atestă o practică
agricolă foarte veche, nu n umai pe platouri, glacisuri şi pinteni colihttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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nari dar şi pe unii versanţi de .cuestă sau versanţi litologici, mai ales
in sec. XVI-XVIII.
In sensul acesta, putem aprecia că, depresiunea colinară de ero
ziune şi denudaţie diferenţială apare in prezent ca un mediu geografic
în întregime oulturalizat. Intervenţia antropică s-a manifestat masiv
şi de timpuriu in · două componente ale învelişul� geografic : vegetaţia
şi soiurile. Defrişările timpurii şi in intregime condiţionează o ruptură
în evoluţia solurilor , concomitent cu fenomenul de stepizare treptată
a vegetaţiei naturale.

O altă consecinţă a intervenţiei antropic timpurii asupra depre
siunii constă in modificări mi.croclimatice : regimul local al precipita
ţiilor şi umiditatea acestora. Aceste elemente B!U devenit treptat m ai
neuniforme şi chiar cu regim neregulat in comparaţie cu restul Podi
şului Sucevei. Astfel are loc o intensificare a proceselor torenţiale care
fragmentează atît rama depresiunii cît şi versanţii de cuestă din inte
rior. Vegetaţia nu mai poate �ndeplini rolul protector şi regulator i n
desfăşurarea proceselor d e versant ş i d e albie.

Cea mai puternică intervenţie antropică este marcată (ceva m ai
recent, ,sec. XVI-XVIII) de crearea digurilor şi acumulărilor de apă
pe al bia Şomruzului şi afluenţilor. Aceasta schimbă regimul hidrologic
şi în s pe cial scurgerea riurilor. Cantităţi mari de aluviuni devin astfel
sedimente laeustre şi se depun în spatele digurilor antropice. In trare&
timpurie în circuitul economic - mai rudimentar şi sporadic la inceput,
apoi din ce în ce mai perfecţionat şi masiv .pe toate categoriile de tere
nuri, determină o intensificare a proceselor de degradare a solurilor

pe versanţi.
Popularea timpurie şi continuitatea utilizării terenului în scopuri
agricole apare ca o circumstanţă în afara căreia starea actuală a pei

sajului depresiunii Liteni nu se poate explica numai prin cauze na
turale.
Popularea timpurie, şi probabil destul de densă, a fost demon
strată prin cercetări arheologice ale căror rezultate se înscriu pe aceas
tă linie. Caruzele locuirii timpurii şi ale continuităţii acesteia, sint atti
istorice cît şi naturale, depresiunea Liteni inscriindu-se ca o zonă de
tranziţie şi de adăpost intre marile culuare ale Siretului, Sucevei şi
Moldovei.
Aşadar, putem aprecia că tratarea intercondiţionatii, dar diferen
ţiată în timp şi spaţiu a cadrului natural şi a celui social-demografic,
ca componente de bază ale habitatului şi economiei, ne sugerează, pen
tru zona in studiru, două aspecte : pe de o parte, crearea unui peisaj
umanizat în care a�ezarea exprimă cel mai bine modul î n care s-a
transformat mediul natural in vederea creării de condiţii materiale,
ea j ucind rolul de component principal în cadrul peisajului modificat
şi tl"ansformat ; iar pe de altă parte, apreciem totalitatea modificărilor
produse de om în cadrul hotarului satului, fie permanente, fie tempo
rare, ca generatoare de peisaje prodw::t ive agricole, pastorale, instalaţii
tehnice etc., toate reprezentind componente cu caracter restrins şi ritm
lent de evoluţie. In sensul acesta socotim că tratarea peisaj ului rural
ca un sistem demo-economic şi geografic in care rolul omului este
evident, şi a cărui acţiuni le putem urmări in cadrul arealului studiat
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prin evidenţierea unor realităţi economice, demografice, teritoriale şi
social-politice ce au caracterizat intreaga zonă, de-a lungul evului me
diu, constituie baza analizei mediului istorico-geografic in care surprin
derea teritorializării aşezărilor sub dubla înfăţişare de hotar �i vatră,
poate explica transformarea economică şi situaţia social-politică carac
teristică civilizaţiei medievale româneşti in sec. IX-XV, intr-o micro
zonă individualizată geografic, ce se integrează unitar unui spaţiu mai
larg locuit de români, carpato-danubiano-pontic.
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RECHERCHES HISTORIQUE-G:eOGRAPHIQUES
CONCERNANT LA TRANSFORMATION ET LA MODIFI
CATION DU PAYSAGE DANS LA ZONE
DE D&PRESSION LITENI (XIV-e-XVIII-e SIECLES)
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cartographiques - qertains aspects significatifs et des com
posants du milieu geographique naturel et humain de la zone
de depression Liteni, pendant le moJen-âge deveZoppe. La
precision du cadre economique et demographique de la zone
pour les XIV-XVIII siecles, dont le soutien geographique
s'inscrit comme un composant majeur dans l'evolution agro
animaliere et spatiale des certains habitats, s'est basee sur
l'analyse des cartes militaires autrichiennes de 1 787 et 1 790,
ainsi que sur le recensement de 1 772 et sur les fouilles arche
ologiques (habitats, necropoles). En ce sens, l'auteur
observe que : la depression n'etant pas couverte de forets, dans
la periode analysee, la principale action anthropique a ete axee
sur l'amenagement des etangs ; leur colmatage a conduit gra
duellement (et par suite du refroidissement du climat) it l'hausse
du niveau de lauge injerieur et de celui phreatique ; le ca
ractere agro-animalier de l' economie ne necessitait pas un
grand nombre de gens (la moyenne des foyers pour un vil
lage , etant pendant les XIV-XVIII siecles assez constante,
celle-ci oscillait entre 20-30 maisons) dans le foyer d'un vil
lage, phenomene egalement limite par le systeme agricole
pratique en "moină", "mutător", ou en "ogor" (biennal) ; la
signalisation dans les limites du village de la structure demo
economique : foyer, des terratns a ·l'usage agro-animalier ; des
instalations techniques, cimetiere, eglise, point de garde, des
puits, des habitations, des ateliers, tous constituant des ele
ments qui mettent en evidence deux aspects distincts clu pay
sage de la zone : des paysages productifs agricoles, champetres,
techniques et des paysages humanises (le foyer). On a con
state en general !que tant l'espacc necessaire des foyers que
celui destine el. l'agriculture, sont des terrains gagnes par des
defrichements (sur le bord de la depression) ou par defriche
ment (sur le fond ide la depression), des formes imposees par
l'economie jeodale extensive, caracte1·istique aux XIV-XVIII
siecles. En ce sens, pendant le 5 sickles, on a pu distinguer
deux zones dans lesquelles l'intervention anthropique s'est ma
nifestee avec des difjerentes intensites : tme zone dans le
couloir de vallee {"lăzuiri", des etangs, des defrichemertts) et
une autre zone sur la pente des câtes) (defrichee). Nous pou
vons opinier ainsi, que la depression collinaire d'erosion dif
jerentiee, paraît actuellement comme Wt moyen geographique
entierement culturalise, par suite de Z'intervention anthro
pique massive et precoce dans la couverture geographique-ve
getale et de celle pedologique.
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ŞANTIERUL ARHEOLOGIC VASLUI.
PRINCIPALELE REZULTATE ALE SAPATURILOR DIN 1979
DE LA CURTEA DOMNEASCA
ALEXANDRU ANDRONIC
RICA POPESCU

Săpăturile arheologice sistematice de la Vaslui, efectuate în vara
anului 1 979, au urmărit in primul rind dezvelirea ruinelor medievale
(L 1 0) de pe locul denumit "Curţile Domneşti", datind din a d oua ju
mătate a secolului al XV-lea, fără a neglija mai ales zona din imediata
apropiere, unde au fost determinate depuneri din aceeaşi perioadă.
I n consecinţă, s-a procedat la cercetarea ruinelor pe latura nordică
a construcţiei, fiind descoperită intrarea în subsolul acesteia (fig. 1 / 1-2).
Avînd in vedere faptul că raportul amănunţit, privitor la săpătu
rile arheologice de la Vaslui pe anul 1979 a făcut obiectul comunicării
noastre, prezentată la cea de a XIV-a sesiune anuală de rapoarte pri
vind rezultatele cercetărilor arheologice din anul respectiv, desfăşurată
la Tulcea in martie 1 980, şi care urmează a vedea lumina tiparului în
volumul "Materiale şi cercetări arheologice", Tulcea, 1 980, î n rindurile
ce urmează vom prezenta principalele rezultate ale cercetărilor de
arheologie feudală, cu specială privire asupra materialelor arheologice
elin vremea lui Ştefan cel Mare.
Astfel, in sectorul A, a fost delimitat spre sud pavajul din pietre
mijlocii din secolul al XV-lea. Concomitent au fost semnalate şi alte
resturi de fundaţii, ale unor edificii medievale, necesitînd o intervenţie
ele salvare pe terenul proprietate particulară din imediata apropiere.
Deosebit de importante, din punctul nostru de vedere, sint mate
rialele arheologice descoperite aici cu prilejul taluzării pantei dinspre
sud-est, fiind date la iveală numeroase fragmente de cahle de sobă,
nesmălţuite şi smălţuite 1 •
Semnalăm prezenţa cahle lor cu decor geometric (fig. 2/ 4), zoo
morf simplu, redînd leul rampant (fig. 2 / 7) sau compoziţ cu reprezen
tarea Meltisinei (fig. 3 / 1), antropomorf, înfăţişînd perechea de il'l:drăgos
tiţi (Liebespaa!'), însoţită de un crin heraldic, (fig. 2/3, 5'-6, 3/ 3 şi 4/ 5)
precum şi cu decor heraldic, reprezentind stema dezvoltată a Moldovei,
asociată cu blazonul lui Ştefan cel Mare (fig. 3/2, 4).
Menţionăm, de asemenea, descoperirea, atit în complexul L 1 0;
cî t ş i î n imediata s a apropiere a numeroase fragmente d e vase d e u z
comun , fie veselă de bucătărie, fie ele masă, d i n această ultimă categorie
·

.
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remarctndu-se şi unele exemrlare smălţuite. Atrag atenţia in chip deo
sebit, fragmentele de cahle de sobă din pastă roşie omogenă, cu smalţ
şi fără smalţ, avind insd. diverse ornamente.
I!J··

.. ..\

'1'

1

'
...

2

Fig. 1. Vaslui-Curţile Domneşti. Complexul L 10 din a doua ju
mătate a secolului al XV-loo.
Fig. 1. Vasiui-Les Cours Princieres. Le complexe L 10 de la deuxi

eme moitie ::lu xve

siecle.
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Fi g. 2. Va.dui-Curţile Domneşti. Ceramică decorativă din a doua j umătate a
secolului al XV-lea .
Fig. 2. Vaslui-Les Cours Princieres. Ceramique
moitie d u xve siecle.
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Fig. 3. Vaslui-Curţile Domneşti. Ceremică decorativă din a doua j umătate a
secolului al XV-lea.
http://www.cimec.ro
/ http://www.muzeuvaslui.ro
Fig. 3. Vaslui-Les
Cours Princieres.
Ceramique decorative de la deux ieme
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Fig. 4. Vaslui-Curţi le Domneşti. Ceram ică dPcorativi:'t el i n a doua j u mă tate
a secolului al XV -lea.

Fig. 4. Vaslui-Les Cours Princieres. Ceramique decorative ele la d c u x iemc
moitie du xve siecle.
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Fig. 5. Vaslui-Curţile Domneşti. Ceramică decorativă din a doua j umătate a
secolului al XV-lea.
Fig. 5. Vaslui-Les Cours Princieres. Ceramique decorative de la deuxieme
· moltie du xve siecle
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Fig. 6. Vaslui-Curţile Domneşti. Cahlă de sobă din a doua j umătate a
secolului al XV -lea (Restituire).
Fig. 6. Vaslui-Les Cours .Princieres. Carreau de po�le de la deuideme
moitie du XVe siecle (Restitution).
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Varietatea motivelor ornamentale de pe cahlele recent des<:operite
la Curtea Domnească din Vaslui permit şi gruparea cahlelor : a / cu decor
geometric ; b/ cu decor vegeta]o-floral ; el cu decor zoomorf (simplu şi
compozit) ; d/ cu decor antropomorf (simplu şi compozit) şi, în fine, dar
de mare efect artistic, e/ cu decor arhitectural de interior, reproducînd
scene de curte sau de palat domnesc.
Foarte numeroa<;e fragmente, unele de la cahle întregibile, redau,
In forme variate şi foarte bine executate, discul solar, fie simplu, fie
usociat cu diverse elemente de decor geometric.
Ornamentul vegetalo-floral este reprezentat de un fragment de
cahlă avînd ca medalion central o floare, cu lujere de frunze stilizate,
înconjurînd medalionul, marcat de un cerc periat, în două direcţii, de
la stînga la dreapta şi de la dreapta la stînga (fig. 4/6).
Decorul zoomorf, fie simplu, fie compozit, este m ai variat înfăţi
şînd păsări (fig. 4 / 3), leul încoronat, Melusina, Manticora, sf. Gheorghe,
omorînd un balaur (fig. 3/5). Pentru prima dată au fost descoperite şi
fragmente de cahle smălţuite de ancadrament liniar cu torsadă (fig.
4/2).
Din grupa cahlelor pătrate cu faţa plină cu decor antropomorf,
semnalăm descoperirea la Vaslui a unor exemplare cu smalţ galben
auriu şi verde, înfăţişînd perechea de îndrăgostiţi, într-o variantă ine
dită, lipsind floarea de crin (fig. 3/7).
De asemenea inedite, considerăm acele ornamente zoomorfe şi
antropomorfe, care au fost date la iveală de cercetările efectuate în
vara anului 1979.
Astfel, în această categorie se înscriu fragmentele de cahle c·u
reprezentarea leului rampant înscris într-un scut heraldic (fig. 4 / 1),
exemplarele găsite fiind cu smalţ verde deschis şi galben-auriu, precum
şi acelea cu reprezentarea unui sfînt, în chip de cavaler medieval, cu
suliţa în mîna dreaptă, străpungînd capul unui balaur, aflat la pi
cioat·ele sale (fig. 3/6).
Deosebit de semnificative, sub raportul structurilor feudale sînt
acele ornamente care reproduc scene de curte sau ceremonia! medieval
domnesc. In această categorie, de ornamente antropomorfe asociate cu
decor arhitectural de interior de stil gotic, se înscriu fragmentele de
cahle, care înfăţişează ,d ouă personaje de curte, faţă în faţă, sub un
portal gotic (fig. 5/ 1-4 şi fig. 6). Personajele respective, îmbrăcate în
costume de epocă, aflate într-un palat domnesc, ne sugerează scena ce
remonialului feudal de trecere în rîndul cavalerilor medievali purtă
tori de flamuri a acelor viteji, care s-au distins în bătălii. Personajul
principal, in stînga heraldică, este încoronat, în mîna dreaptă ţine un
sceptru, iar în stînga o flamură. Personajul secundar, în dreapta heral
dică, primeşte o flamură şi un mic buzdugan. Un astfel de ceremonia],
compatibil cu instituţia cavaleriei de tip occidental, se încadrează per'
fect în viaţa cotidiană .a societăţii feudale din Moldova, mai ales în epo ·
ca lui Ştefan cel Mare, epocă de cruciadă tîrzie, cînd Ţările R om:Ime
s-au aflat în permanent contact cu civilizaţia din occidentul Europei 2•
Incheind prezentarea succintă a princfpalelor rezultate ale c·erce
tărilor de arheologie feudală, eu specială privire asupra epocii lui Şte
fan cel Mare, putem afirma, că săpăturile arheologice de la Vaslui -'http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Curţile Domneşti, oferă elemente deosebit de concludente în ceea ce
priveşte atribuirea ruinelor dezvelite in complexul L 1 0, acestea repre
zentind resturi ale palatului domnesc înălţat de gloriosul voievod.
Din interiorul acestui palat provin exemplarele unicate de cahle
de sobă cu ornamente i,nedite in arta aplicată din Moldova din ce::t de
a doua jumătate a secolului al XV-lea.

NOTE

au fost executate de Georget.a Vrinceanu,
1 Desenele
Mihai Vitriuc in laboratoarele Muzeului Judeţean Vaslui.
2 Alexandru Andronic, AIIA, 1979, XVI, p. 151-154.
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LE CHANTIER ARCHEOLOGIQUE DE VASLUI.
LES PRINCIPAUX RESULTATS DES FOUILLES
DE L'ANNEE 1979 DE VASLUI - LES COURS
PRINCI ERES
Resume
Les fouilles archeologiques effectues a Vaslui en 1 979,
dans le but de rechercher les vestiges de l'epoque d'E tienne
le Grand, ont abouti d la decouverte des importants materiaux
datant de la deuxieme moitie du xv- siecle.
De l'epoque jeodale datent le complexe L 10 (fig. 1 / 1 2), representant les ruines d u plais princier d'Etienne l e Grand.
De l'interieur de ce palais proviennent de nombreux frag
ments des carreaux de poele, avec ou sans ernail, avec des
ornements tres varies.
Ainsi, on a remarque les carreaux de poele avec des
ornements geometriques (fig. 214 ; 4/2 et 3!7), floreaux et
vegetaux (fig. 4/ 4), zoomorphes (fig. 2/7 ; 4j1 , 3), antropo
morphes (fig. 2 1 1 -3 ; 5-6 ; 3 / 1 , 3 ; 4!5 ; 5 / 1 -4 et fig. 6), et
composites (fig. 3/2, 4-6).
Quelques-uns de ces carreaux de poele on peut consi
derer comme uniques d ans l'art decoratif des interieurs de la
deuxieme moitie du xv--e siecle de la Moldavie.
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CERAMICA DE UZ COMUN DIN SECOLUL AL XV-LEA
DESCOPERITA PE TERITORIUL ORAŞULUI VASLUL
RICA POPESCU

Ceramica roşie şi cenuşie descoperită re.cent la Vaslui, provine din
trei puncte distincte ale oraşului şi anume : 1) Curţile Domn�ti (str.
Ghica Vodă), 2) str. Călugăreni (cuptoare de ars ceramică) şi 3) Rediul
Paiului, "La Cetăţuie" (fortificaţie medievală).
Toată ceramica găsită este de factură urbană, meşterii olari vas
luieni reuşind să-şi insuşească procedee tehnice avansate in ceea ce
priveşte prepararea pastei şi arderea reducătoare. Se observă folosirea
unui lut de o foarte bună calitate, permiţînd obţinerea unei paste bune.
consistente şi omogene. De ac:;emenea, folosirea roţii rapide a pennis.
obţinerea runor vase cu pereţi egali ca grosime şi relativ subţiri .
Ceramica roşie şi cenuşie descoperită la Curţile Domne.�?ti cu
prinde un bogat repertoriu tipologie şi stilistic intilnit in Moldova me
dievală cum sint vasele borcan cu buza inaltă oblică (fig. 1 / 2,3 ; 4 / 2) cu
marginea dreaptă uşor rotunjită avind uneori drept decor caneluri fine
pe buză (fig. li/2 ; 4 / 2), vase .borcan cu buza scundă (fig. 2 /5), cas
troane largi scunde, cu fundul plat şi pereţi groşi de 1 0 mm care-şi
păstrează dimensiunea pînă la buză, avînd şi un decor dintr-o bandă
executată cu rotiţa (fig. 2 / 2). Semnalăm un fragment din această ca
tegorie (fig. 3/1), cu o buză foarte groasă, trasă drept în afară, oma
mentat pe buză cu o linie vălurită incizată, iar pe corpul vasului cu
linii paralele dispuse unele lîngă altele la distanţe foarte mici. Deo
camdată singura analogie pentru această categorie o găsim în Ceho
slovacia \ intr-un căzănel din secolul al XV-lea descoperit la castelul
Janstyn (fig. 1 0/\1), la care se observă aceeaşi buză groasă trasă in
afară şi un decor vălurit incizat. Alt fragment (fig. 3 / 3) prezintă corpul
drept, avind ca decor pe buza uşor îngroşată o "ghirlandă" trasă puţin
in afară, iar imediat dedesubt acelaşi decor, care se continuă pe tot
corpul vasului. Un alt fragmept de castron din ceramică cenuşie (fig
2 1 4) prezintă pe buza trasă in afară acelaşi decor cu ghirlandă, dispusă
puţi n oblic.
.

Capacele de vase reprezintă o altă categorie de ceramică frecvent

intrebuinţată

la Curţile Domneşti (fig.

5/5, 6). Capacele

au

pereţii

!:lubţiri cu o şănţuire interioară lîngă buză pentru a se fi-xa mai bine
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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de vas. Pereţii sint uşor ingroşaţi spre margine, corpul înălţat conic,
se termină cu un buton gol în interior.
.. pecorul mai des întîlnit pe vasele de la Curţile Domneşti din
Vaslui este format din linii orizontale pe umăr, paralele între ele şi
egal distanţate, ca rezultat al rotirii complete a vasului (fig. 2/ 5 ) . Un
alt decor frecvent întîlnit este cel realizat cu rotiţa, constînd din linii
verticale sau uşor oblice deosebindu-se de la un vas . .la altul prin
adincimea inciziei, aceasta datorîndu-se probabil rotiţe{ t:are citeodată
a fost folosită atent, vasele fiind mai riguros lucrate (fig. 1 /4,5 ; 2 / 1 ).
Un alt fragment de vas .păstrează, alături de liniile paralele şi o linie
oblică (fig. 1 / 5), ceea ce dovedeşte că acest decor se completează şi cu
alte benzi. Analogii pentru decorul acestui vas ornamentat in acest fel
le găsim la Suceava 2, decorul de pe vasele de aici fiind realizate cu
pieptănul sau cu un obiect cu un vîrf dest11l de gros. Ceramica de
acest fel se întîlneşte şi in alte regiuni ale Europei 3• Subliniem faptul
că pe ceramica de la Curţile Domneşti din Vaslui această îmbinare pe
vasele roşii arse incomplet constituie fie o îmbinare a unor elemente
de origini diferite, fie o incercare a meşterului olar local de a produce
noi elemente de decor, ceea ce se observă şi pe alte fragmente ceramice
vasluiene.
Un alt decor intilnit frecvent pe vasele de la Curţile Domneşt i
din Vaslui este c d executat c u banda d e linii incizate a..5ezate neclar
(fig. 1 / 2 ; 2/2). Pe un fragmen t (fig. 1 /b) se întîlneşte acest ornam e n t
clisptL'i intr-un mod deosebit faţă d e celelalt.e vase decorate cu acest
motiv, deoarece aici apare banda incizată aşezată in două rinduri ori
zontale, iar între ele, ca şi cum s-ar face legătura, este incizată o ban
dă oblică. Deasupra sint dispuse trei şiruri de linii de mici triun.ghiuri
executate stîngaci. Este o incercare neizbutită probabil a unui meşter
olar de a îmbogăţi repertoriul stilistic al vaselor. Pe unicul fragment
de pahar pe care il avea (fig. 1 / 3), apare un decor din două rinduri de
romburi, executate cu o rotiţă deosebit de ascuţită. Pereţii sint subţiri,
dintr-o pastă roşie incomplet arsă.
Un alt motiv ornamental aparţinînd aceluiaşi decor cu banda com
pusă din linii perpendiculare şi paralele, apare pe un fragment de
vas (fig. 1 / 1) remarclndu-se patru linii verticale şi un X, deosebit de
ingrijit executate. Probabil, avem dovada preocupării olarilor de a in
troduce elemente noi de decor pentru a rupe monotonia. Analogii pentru
acest fragment le găsim deocamdată în Cehoslovacia pe fragmente de
oală di n secolul al XV-lea provenind de la castelul Hostinek (fig.
10/2-3).
Un decor cu totul deosebit apare pe un alt fragment ceramic (fig.
4 / 1 ) unde sint incizate şi puternic reliefate patru rinduri de linii vă
lurite executate cu o spatulă in pastă moale. Este aceeaşi încercare de
a îmbogăţi ornamentica vaselor întrebuinţate la Curtea Domnească din
Vaslui ou noi modele.
Ceramica din acest tip de oale-borcan cu gitul scund sau lung,
de castroane şi pahare, se întîlneşte la Piatra Neamţ, la Baia, la Su
ceava, Iaşi 4• La Vaslui lipseşte deocamdată decorul "cu brăduţul" in
tilnit frecvent pe ceramica cenuşie descoperită la Suceava şi la Baia.
In schimb, intilnim celelalte ornamente specifice ceramicii din categoria
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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sus amintită. Pe teritoriul ţării, semnalăm descoperirea la Tîrgovişte 5
unui fragment ceramic decorat cu rozeta atribuit epocii lui Mircea cel
Bătrîn, in Transilvania la Sincrăieni 6 descoperirea unei categorii asemă
nătoare de ceramică se află, probabil, in legătură cu stabilirea aici a
unei populaţii moldoveneşti care cnnoştea această ceramică. Dincolo de
graniţele ţării noastre ceramica din această categorie se întîlneşte in
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Austria, Germania, ocupind un loc deo
sebit de important printre descoperirile datind din secolele XIII-XV 7•
Al doilea punct de pe teritoriul oraşului Vaslui unde apare eera
mica de tipul celei decorate prin ştampilare cu benzi din linii cu motiv
neclar este situat in zona străzii Călugăreni, unde au fost descoperite
cuptoarele de ars ceramică.
Astfel, cu ocazia unor lucrări de escavare pentru construirea fun
daţiei unui bloc de locuinţe au fost descoperite mai multe cuptoare
distruse parţial de cupa escavatorului. Un singur cuptor s-a păstrat
cel mai bine. Acesta, de formă ovală, era orientat NNV-SSE. Placa
cuptorului era înconjurată de două canale, mai adinci decit placa cu
aproximativ 0,20 m, avind diametru! de 0,50 m. Pe placa cuptorului au
fost descoperite resturile a 5 piloni de susţinerea bolţii care, era aco
perita in interior cu un strat de lut de circa 0,10 m lipit cu mina (s-au
putut observa foarte bine amprentele digitale). In interiorul cuptoru
lui, în afară de ceramică, au fost găsite coarne de bovidee, un . ac şi
un fragment de pinten de fier.
Ceramica descoperită, elin pastă roşie sau cenuşie, in care predo
mină vasul borcan (fig. 5 / 1 , 4 ; 6 / 1 , 2, 4) cu git scurt sau cel cu gitul
lung (fig. 5/2; 0/3) se caracterizează printr-un decor realizat prin im
pt·imare, înfăţişînd o bandă ele linii cu un model neclar. Numărul mare
ele cuptoare, in parte distruse şi necercetate, precum şi cantitatea mare
de ceramică descoperită in acest punct ne duce la concluzia existenţei
în ăCeastă parte a oraşului a cartierului olarilor vasluieni din epoca
feudală. Preluarea de către olarii vasluieni a meşteşugului arderii ce
ramicii reducător se observă din plin in materialele descoperite în zona
str. Călugăreni. Din gama variată de ornamente observate pe ceramica
Curţilor Domneşti, pe vasele găsite pe str. Călugăreni domină doar de
corul sus amintit care probabil a fost la indemina meşterilor locali.
Ei au adaptat formele� practice şi strins legate probabil de cererile
de pe piaţa tirgului.
Al treilea punct unde s-a găsit pînă in prezent ceramică cenuşie
şi roşie datind din secolul al XV-lea este Hediul Pai ului, punctul "La
Cetăţuia". In acest loc in unna săpăturilor efectuate in campania din
anul 1979 s-a descoperit o fortificaţie cu val de pămînt datată, pe baza
ceramicii cenuşii şi roşii în secolul al XV-lea.
Ceramica cenuşie descoperită este de două categorii : a) cu pereţii
groşi şi b) cu pereţii subţiri. Astfel, un fragment (fig. 7 /1) provenind
de la un vas borcan cu diametru de 12 cm este lucrat dintr-o pastă deo
sebit de poroasă cu pietricele mici albe şi negre şi fulgi de mică, arsă
uniform. Buza prezintă spre interior o şănţuire pentru a se sprijini
capacul, iar la exterior imediat sub buză Un brîu .puţin îngroşat. Cele
lalte fragmente descoperite şi care fac parte din corpul vasului mai
sus amintit au ca decor briul cu linii paralele şi uniform dispuse (fig.
a

c -da �707

coala

a
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7 /2-6). Al doilea tip de ceram1ca cenilllie este reprezentat de vasele
borcan cu buza groasă puternic reliefată în exterior, ornamentate pe
corp cu linii simple paralele (fig. 8/ 1-3).
Ceramica roşie descoperită (fig. 9/ 1___,5 ) este lucrată dintr-o pastă
uniformă, amestecată cu pietricele, nisip şi mică. Vasele de tip cas
tron au pereţii drepţi şi buza trasă puternic în afară, subţiindu-se spre
margini. Pe buză prezintă un decor în relief cu brăduţ. Diametru! va
sului la buză este de 1 3,5 cm. Din aceeaşi cat�orie de vas castron mai
sînt unele fragmente care au b �a de lăţime mai mică de 1 , 5 cm, avînd
în schimb o şănţuire în interior imediat sub buză şi diametru! de
12 cm (fig. 9/3). Pînă în prezent, analogii pentru acest tip de ceramică
cu decor "în brăduţ" pe buze şi cu buza trasă în afară, le găsim în
Cehoslovacia, în ceramica descoperită la castelul Holoubek 8 construit
în anul 1 440 (fig. 1 0 / 4-5).
A doua categorie de ceramică roşie descoperită la punctul "La
Cetăţuie" aparţine vaselor din pastă bine frămîntată dar arsă incomplet.
Vasele respective sînt decorate cu benzi de linii verticale sau puţin
oblice, aşezate pe umărul vasului (fig. 9/ 4-5). Banda de linii verticale
este întreruptă din loc în loc de cruci, iar dedesubtul acestui ornament
sînt dispuse linii paralele uşor ieşite în relief.
Ceramica medievală cenuşie de pe Rediul Paiului, la punctul "La
Cetăţuie" ar putea fi datată insă şi la sfîrşitul secolului al XIV-lea. ln
schimb, ceramica roşie decorată cu brăduţ pe buză şi cu banda de linii
verticale sau puţin oblice datează din secolul al XV-lea, reprezentînd
o producţie a olarilor vasluieni.
Materialul ceramic medieval recuperat, provenit din cele trei
puncte mai sus menţionate de pe teritoriul oraşului Vaslui, poate fi
grupat în linii generale iri aceeaşi categorie a ceramicii cenuşii şi roşii
de factură locală, avînd la bază modelele ceramicii cenuşii şi roşii a
coloniştilor. Existenţa Curţilor Domneşti - Vaslui, prima construită în
vremea urmaşilor lui Alexandru cel Bun, a contribuit la dezvoltarea
în oraş a unor meşteşuguri unbane, printre care şi cel al olăritului.
Astfel, ceramica descoperită aici este de o foarte bună calitate, degre
sată în mod special cu nisip, fie că e vorba de ceramică cenuşie sau
ro şie, cu rare granule de calcar în compoziţie.
In felul acesta avem dovezi materiale că olarii vasluieni si-au
.
însuşit noua tehnică privind pregătirea pastei şi a arderii. In ac elaşi
timp au prelucrat forme şi ornamente pe care le-au îmbogăţit cu ele
mente noi. Decorul cu linii verticale cît şi cel cu banda din linii aşe
zate într-o manieră neclară îşi găsesc analogii la Suceava 9 • La Vas
lui, se pare că motivul ornamental predilect al meşterilor olari 10, a
fost cel din linii neclare, întîlnit atît pe umărul vaselor-borcan cît şi pe
castroane. Ca o reminiscenţă a vechiului tip de ornamentare a buzelor
vaselor se mai întîlneşte atît decorul cu linia vălurită incizată pe buză,
dt şi cel cu brăduţul, executat în relief. Cuptoarele descoperite şi apar
ţinînd, probabil, cartierului olarilor vasluieni, au avut o largă între
buinţare, mai ales în secolul al XV-lea, asigurînd necesităţile economice
ale tirgului Vaslui. · De asemenea, considerăm că este semnificativă în
cercarea meşterilor olari vasluieni de a-şi îmbogăţi repertoriul motive
lor ornamentale prin căutarea unor noi modalităţi de decorare care să
îmbine elementele de veche tradiţie cu cele noi, preluate.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Fig. 1. 1laslui. Curţile Dmnm'şti

:

1 -G . ct'ram i cc'l ro)ic.

Fig. 1 . Vas lui. Les Cours Pri n cieres

:

1-6. cr:·anlique rouge.
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Fig. 2. Vaslui. Cur�ile Domneşti : 1, 4. ceramică cenu
2-3, 5, ceram�-Ca. mşie.
Fig. 2. Vaslui. Les Cours Princiet·es : 1, 4, ceramique
rouge.
2-3, 5, ceramique/ http://www.muzeuvaslui.ro
grise ;http://www.cimec.ro
şie ;
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1

2

Fi g . 3. Va!Hui. Curţile Domnc.5 ti : 1-3, ccramic<i rc,�ic.
Fig. 3. Vaslui. Les Cours Princ)eres :
l -3,
c!'ram iquc
rougc.
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Ceramica descoperită a aparţinut populaţiei tîrgului Vaslui din
secolul al XV-lea cînd se dezvoltă acest meşteşug din plin pen tru a
putea face faţă atît necesităţilor Curţii Domneşti cît şi pentru piaţa
tîrgului.

2

4

Fig. 4. Vaslui. Curţile Donmeşti : 1-2, cere.mică roşie.

Fig. 4. Vaslui. Les Cours Princieres :

1 -2,

ceramique

rouge.
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Fig.

5.

Vaslui.

St.r.

Că!ugăreni :

1-6,

cerarnlcâ

mşie.

Fig. 5. Vaslwi. Rue Călug!!.reni : 1·6, ceramique rouge.
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Fig. 6. Vaslui. 5tr. Călugăreni

:

Fig. 6. Vaslui. Rue Călugăreni

1-4, c:eramieă roşie.
:

1-4, cerurnique rougc.
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Paiului, "La Cel;:J\uic"

Fig.

7. Vaslui. Hediul

Fig.

7. Vaglui. Hedi ul l'.ai nlni

"La CeWţuie"

:
:

1 - 6 , CC'ramică centL�ie.
1-6, cerami q ue grise.
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;z;'i g. 8. Vaslui. Rediul Paiului, "La Cetăţuie" : 1-3, ceramică cenu.ş ie.
.Fii. 8. Vaslui. Rediul Paiului ,.La Cetăţuie" : 1-3, ceramique grise.
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b

3

s

Fig. 9.
Fie. 9.

•

Vaslui. Redi.ul Paiului,
Vosltd. Rediul Paiului

.,La CeotAţuie� : 1-5, ceramică roşie.
.,La Oetlţuie" : 1-5, ceramique rouge
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Fig. 10. Cehoslovacia. 1-5, ceramică din secolul ni XV-ka (după V. Ndm;_: a,

K. Reichertova).
K.

Fig. 10. Tchechoslovacquic. 1-5, ccramique du XV-e siecle (d'apres V. Nekwda

Hcichertova).
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NOTE
V. Nekuda, K. Rcichertova, Stredovekti Keramika, Brno, 1968, p. 236.
M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria. oraşului Suceava, Bucu
t·e.� ti. 1963, p. 150.
3 V. Nekuda, K. Reichertova, op. cit., p. 236.
Busuioc, Ceramica de uz comun nesmălţuită din Moldova, Bucureşti,
4 E.
1

2

1 9 75 , p. 15.
s M. D. Matei, op. cit., p. 154.
6 Ibidem, p. 155.
7 Ibidem, p 156.
8 V. Nekuda, K. Reichertova, op. cit., p. 236, Jiig. 1 / lA.
9 R. Popovci-Baltă, N. Ursulescu, Descoperiri arheologice din secolele XIV
-XV de la Suceava - Parcul CetăiJii, ArhMold, IX, 1980, p. 100, fi.g. 4 / 1 ; E.
Busu.i oc, op. cit., fig. 32/4.
10 Desenele au fost executate de Georgeta Vrinceanu, de la Muze ul jude

ţ ean Vaslui.

LA CERAMIQUE D'USAGE COMMUN DU xv-e SIECLE
DECOUVERTE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE
DE VASLUI

Resume
Sur le territoire de la ville de Vaslui, dans trois points
differents, 1) Les Cours Princieres, 2) rue Călugăreni 2, et 3 )
Rediul Paiului, d l'occasion des fouilles archeologiques on a
decouvert des ceramiques grise et rouge d'usage commun da
tee a la deuxime moitie du xv-e siecle.
La ceramique decouverte, production des artisans lo
cau.T, prouve l'adaptation des anciennes formes et ornements
par les maîtres potiers et ainsi des essais d'enrichissement du
repertoire .ornemental avec des nouvelles variantes.
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PLĂCI CERAMICE DECORATIVE DESCOPERITE.
LA CETATEA FĂGĂRAŞULUI IN ANII 1966- 1 973*
VOICA MAIUA PUŞCAŞU

Materialele arheologice rezultate din cercetările efectuate in cu-
prinsul Cetăţii Făgăraşului în campaniile anilor 1 966-1 973, au impus
reluarea discuţiilor asupra plăcilor ceramice decorative descoperite aici 1
şi au permis intocmirea unui catalog al celor 40 de tipuri distincte aduse
la lumină, pînă acum, de mai sus amintitele lucrări de cercet are.
Observaţiile - de ordin tehnic, cronologic şi tipologie - ce cons tituie
tema menţionatului catalog, au fost înlesnite de descoperirea a nume
roase cahle - întregibile sau numai sub formă fragmentară - în
l'Uprinsul a trei bogate depozite arheologi·ce, asigurate din punct de
vedere stratigrafic şi, deci, cronologic, şi anume :
a). - pe nivelul de călcare constituit în curtea interioară a in
c:ntei centrale a primei cetăţi de zid, imediat după momentul con strui
rii acesteia ; depunerile arheologice ulterioare asigură datarea pies elor
descoperite aici în cuprinsul secolului al XV-lea ;
b). - i n conţinutul unei gropi de mari dimensiuni, practicată şi
umplută într-un moment anterior transformărilor suferite de incinta ce
tăţii centrale de zid în prima parte a secolului al XVI-lea ;
c). - în umpluturile nivelate cu funcţia de strat suport al unor
pardoseli - amenajate in încăperile cetăţii - în primii ani ai secolului
al XVIII-lea.
Această împrejurare ne-a îngăduit extinderea anumitor observ aţii
şi încadrări - atit de ordin tipologie cît şi de ordin cronologic - şi
asupra plăcilor ceramice decorative provenite din descoperiri cu da
tări incerte (descoperiri efectuate, tot în cuprinsul Cetăţii Făgăraşului,
de către operanţii lucrărilor propriu-zise de restaurare). Ne referim la
fragmentele de cahle de sobă recoltate întîmplător, din cuprinsul um
pluturilor care obturau diferite goluri practicate în zidăriile clădiri
lor alcătuitoare ale cetăţii, goluri ulterior dezafectate prin umplere cu
zidării (nişe, goluri de ferestre sau uşi, culoare şi scări practicate în:
grosimea zidurilor etc.), precum şi în molozuri.
Apartenenţa fiecărei piese în parte la unul dintre cele trei C'Om
plexe arheologice anterior menţionate, va fi marcată, în fiecare C'az,
prin indicarea în paranteză a minusculei a, b sau c, corespunzătoare, în
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ordinea deja amintită, respectivelor locuri de descoperire. La sfîrşitul
lucrării , prin însumarea datelor tehnice caracteristice fiecăreia dintre
piesele descrise, au fost inserate în anexă trei tabele centralizatoare
care permit o privire de ansamblu asupra plăcilor ceramice decorative
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Fig. 1. Cetatea FăgăraşulUJi. Placă ceramică decorativă din secolul al XV-lea.
siecle.

Fi.g. 1. La forteresse de Făgăraş. Plaque cl.-ramique
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in cadrul fiecărei etape cronologice discutate, precum şi o schiţare a
evoluţiei în timp a respectivelor caracteristici.
Menţionăm că, pe parcursul lucrării, am folosit - sub formă de
licenţă ştiinţifică şi pentru o mai clară exprimare - termenii de avers
şi revers, termeni consacraţi studiului n umismaticii, pentru desemnarea
feţei decora�e a plăcilor ceramice şi, respectiv, feţei posterioare a aces
tora.
*
*

*

I. 1 . Placă ceranuca decoraiivii cu dimensiunile d:z l 8 X L'l,9: em
(a), realizată din argilă amestecată cu nisip şi mică, cu aspect com
pact şi ardere reducătoare, de format patrat ; aversul, conturat d� un
chenar unghiular, de lăţime şi cu relief inegale, repl·ezintă un luptător
din faţă, in armură ; capul - cu viziera ridicată - este intors spre
stînga ; cu mina stîngă înfige o suliţă în gura deschisă a unui animal
fantastic (cap de lup, trup, probabil, prevăzut nunaai cu două membre
anterioare şi terminat, la partea inferioară, cu o coadă solzoasă) ; aver
sut eqe netratat, rămînînd sub aspectul argilei arse ; reversul, fără gar
dinci, este apăsat şi nivelat în tipar prin inter;mediuJ unei spatule de
lemn (fig. 1).
2. Fragment al unei plăci ceramice decorative, cu dimensiumle
de 1 2,4 X 6,8 cm, descoperit întîmplător, realizat din argilă compactă,
arsă reclucător ; fragmentul recuperat reprezintă un luptător, din faţă,
ce poartă o suliţă în mina stingă şi o cruce in mina dreaptă 2 ; nu se
pot face precizări asupra formatului cahlei ele sobă ; aversul se prezintă
sub forma argilei arse, netratate, iar reversul este apăsat şi nivelat
în tipar prin intermediul unei spatule de lemn.
3. Fragment al unei plăci ceramice, avînd dimensiunile de 7, 7 X
5 , 7 c:m, descoperit întîmplător ; este realizat din argilă compactă, arsă
reducător ; aversul prezintă, fragmentar, un luptător în armură, din
faţă ; fragmentul de cahlă de sobă are aversul netratat, cu aspectul ce- ·
ramicii arse, iar reversul netezit cu spatula de lemn (fig. 2).

4 l' ragment al unei plăci ceramice decorative cu dimensiunile
X 7,6 cm, descoperit întîmplător şi realizat din argilă amestecată
cu nisip, cu aspect compact şi ars oxidant ; aversul prezintd un frag
ment din reprezentarea unui călăreţ, în armură, pe cal spre drEapt a şi
al'e as-pectul argilei arse ; reversul este netezit cu spa�ula de lemn
(fig. 3).
5. Fragment al unei plăci ceramice decorative cu dimensiun:le
de 8,3 X 5;8. cm (a), realizat din argilă compactă, arsă reducător, cu re
prezentarea unui cap de cal, spre dreapta ; este de remarcat redarea
precisă şi foarte acuzată a tuturor detaliilor ; aversul este nesfT1ălţuit
de

7,6

C-d a

:i707 coala 15
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Fig. 2. Cetatea Făgăraşului. Placă c e ra 
mică decorativă din secolul al XV-lea.
Fig. 2. La forteresse de Făgăraş. Plaquc
ceramique decorative du xve siecle.

Fig. 3. Cetatea Făgăraşu
lui. Placă ceramică dccor:Jti

vă din secolul al XV-lea.

Fig. 3. La forteresse de Fă
găraş. Plaque ceramique de
corative du xve siecle.
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iar reversul poartă urmele apăsării �i nivelării piesei în tipar cu palma.
prin intermediul pînzei ele sac (fig. 4).
n . Fragment al unei plăci ceram i c e deco rativ e , cu dimensiunile
de 18 X 1 2,6 cm , ta). realizat din P'l'>tă semicompactă de argilă ames-

Fig. 4. Cetatea Făgăraşului. Placii ce
ramică dE'corativă din sccr; ! u l al XV-lea.

Fig. 4. L a forteresse d e Făgăraş. Plaqu<
ceram.ique decorative d u X Vc siecle.

tecată cu nisip şi ardere oxidantă ; piesa, probabil de formă patrată, are
aversul conturat m arginal de un chenar şters şi inegal, cu reprezen
tarea părţii inferioare a unui grifon grimpant spre stînga, totul realizat
în relief plat şi inegal ; reversul, fără gardină, a fost presat şi nivelat
in tipar cu palma, prin intermediul pînzei de sac (fig. 5).
7. Fragmentul unei plăci decorative de ceramică, cu dimensiu
nile de 7,4 X 6 cm, descoperit întîmplător ; piesa a fost realizată din
argilă compactă, arsă reducător, cu aversul netratat reprezentînd un
grifon (părţile superioară şi mijlocie) spre dreapta, de dimensiuni re
duse - fiind, deci, parte constitutivă a unei figuraţii complexe reversul a fost presat in .tipar cu ajutorul unei spatule de lemn.

8. Fragment al unei plăci ceramice decorative şi anume colţul
din stinga sus al piesei, cu dimensiunile de 1 2 X 8 cm, descoperit întîm
plător ; placa a fost confecţionată din argilă compactă, arsă reducător,
cu aversul netratat ; acesta din urmă cuprinde reprezentarea unui cas
tel, stilizat şi neutru, motivul decorativ nefiind subliniat de chenar marhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Fig. 5. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din secolul XV-lea.
Fig.

5.

La

forteresse

de

Făgăraş.

Plaque

ceramique

decorative

du

xvc siecle.

g i nal ; reversul, prevăzut cu gardină trasă, a fost presat şi nivelat în
tipar cu ajutorul u nei spatule de lemn (fig. 6).
În baza studierii materialului prezentat pînă acum şi datat în seco

lul al XV-lea, se constată confecţionarea pieselor în special din argilă cu
rată, compactă, cu ardere reducătoare, omogenă. Cele două fragmente de
cahlă de sobă ce au permis observaţii asupra fonnatului plăcilor cera
mice .au prilejuit constatarea că acestea erau patrate, de dimensiuni
identi ce ( 1 8 X 18 cm), marcate, pe avers, de un chenar marginal, simplu,
unghiular, rotunjit foarte puţin şi inegal reliefat ; cîmpul cahlelor fiind
plan, motivele decorative sînt plasate centrat sau simetric şi sînt reali
zate în relief plat; bine conturat, sau relief foarte pronunţat. Aversul
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Fig. 6. Cetatea Făgă
raşului. Placă cerami

că decorativă din se
colul al X V-le:>..

Fig. 6. La forteresse
găraş. Plaque ceramiquc

decorative du xve sieclt

ramme întotdeauna netratat, cu aspectul argilei arse. In marea majo
ritate a cazurilor reversul cahlelor nu prezintă gardină şi poartă ur
mele apăsării şi netezirii piesei în tipar cu de.getele şi cu o spatulă de
lemn. Remarcăm exclusivitatea folosirii motivelor figurative în deco
rarea plăcilor ceramice. Lipsa gardinei, deci implicit lipsa posibilităţii
ele ancm·are directă a cahlelor în zidăria sobei, pare să dovedească
folosirea acestor piese la placarea feţei deschise a oalelor de cahlă,
din care, au fost descoperite foarte multe fragmente în timpul săpătu
rilor de cercetare arheologică.
II. 9. Placă ceramică decorativă, cu dimensiunile de 25,4 X 1 8,5 cm
(b), confecţionată din argilă com pactă, arsă reducător, de format drept
unghiular ; aversul, netratat, conturat de un chenar unghiular dispus
marginal, reprezintă un călăreţ în armură - pe calul său - spre stîn
ga, încadrat de ciubuce verticale subţiri care alcătuiesc montanţii unui
fleuron gotic, motiv ce acoperă partea superioară a plăcii decorative 3•
Heversul piesei, fără gardină, a fost presat şi nivelat în tipar cu
palma (fig. 7).

10. Placă decorativă din ceramică, cu dimensiunile de 23, 1 X 19 cm

(b), confecţionată din argilă amestecată cu nisip bogat în mică, cu

aspect compact, arsă reducător, de format dreptunghiular ; aversul,
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din secolele XV-XVI.
La forteresse de Făgi!raş. Plaque ceramique decorative du XVe
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conturat de un dublu chenar (către exteriorul piesei, un ciubuc simplu,
unghiular, subliniat - către cîmpul cahlei - de un şir de perle, uşor
reliefate, circulare sau ovoidale), cuprinde reprezentări figurative alcă
tuind un grup ale cărui elemente constitutive sînt dispuse în aşa fel
încît să accentueze verticalitatea întregului decor : către extremit atea
stîngă apar două persona1e (suprapuse ?, tipar mişcat ?), ambele în
armură, cu pinteni cu rozetă, în luptă - probabil - cu un animal
fantastic {din alcătuirea căruia s-au mai păs_trat numai picioarele, de
pasăre), plasat - la rîndul său - către extremitatea dreaptă a plăcii
de/corat�vel Reve!·sul, fliră gardină, este nivelat cu spatula de lemn.
Pentru prima oară apare acoperirea aversului cu smalţ verzui, neomo
gen şi irizat (fig. 8).
1 1 . Placă decorativă din ceramică, cu dimensiunile ele 24,4 X 1 9 , 7
cm (b), realizată din argilă compactă cu nisip ,bogat în cristale de
mică, cu aspect compact şi arsă reducător, de format dreptunghiular.
Motivul decorativ central al aversului reprezintă un leu cu figură ',..lma
nă \ culcat pe o terasă spre stînga, încadrat de doi arbori ale c-ăror
coroane se unesc la partea superioară a piesei ; totul este încadrat ele
un chenar marginal simplu, unghiular, succedat - către interiorul cim
pului cahlei - de o friză alcătuită din frunze de acant, care se desfă
şoară pe toate cele patru laturi ; laturile orizontale mai sînt subliniate
- tot către cîmpul cahlei - de încă două motive decorative cu funcţie
de chenar şi anume : o friză de flori cu 5 sau 6 petale, urmată ele un
ciubuc simplu. Acest tip de plăci ceramice decorative este prezent prin
mai multe fragmente, mai mult sau mai puţin susceptibile de reîntre
gire, dar care au permis reconstituirea grafică a decorului în întregi
mea sa ; de remarcat că unele fragmente aparţineau unor piese al c-ăror
avers era netratat iar altele, unor piese al căror avers fusese acoperit
cu un strat subţire de angobă albă. Indiferent de categoria în care se
încadrau piesele descoperite - din punct de vedere al tratării şi fini
sării aversului - reversul era întotdeauna fără gardină, presat şi ni
velat în tipar prin intermediul unei spatule de lemn (fig. 9).
12. Fragment al unei plăci decorative - şi anume sfertul din
partea superioară stîngă - cu dimensiunile de 10,1 X 13,4 cm (b), reali
zat din argilă compactă arsă reducător ; prezintă aversul conturat ele
un dublu chenar din benzi cu lăţime şi relief diferite. Motivul decorativ cuprins în fragmentul păstrat reprezintă un animal fantastic, pa t n J 
ped, încoronat, spre stînga 5, cîmpul plăcii fiind acoperit cu un smalţ
de culoare verde-albicioasă, neomogen şi irizat. Reversul, fără garclină,
este presat şi nivelat în tipar cu palma (fig. 10).
13. Fragment al unei plăci ceramice decorative, cu dimensiunile
de 18,5 X 1 4,5 cm (b) confecţionat din argilă compactă, arsă incomplet.
Motivul decorativ al aversului, încadrat de un chenar marginal şters
şi inegal reliefat, este reprezentat de o împletitură de vrejuri şi frun
�e, confuz conturate, alcătuind un quadrilob, simetric dispus în cimpul
cahlei ; aversul, cu aspectul ceramicii arse, vădeşte preocuparea ele a
acoperi prin motive decorative întreaga suprafaţă a cîmpului cahlei.
Reversul, fără gardină, este nivelat cu spatula de lemn (fig. 1 1).
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Fig. 9. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din secolele XV-XVI.
Fig. 9.
La forteresse de Făgăraş. Plaque ceramique dL'corative d u XV''siecles.
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Fig. 10. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din
XV-XVI.

secolele

Fig. 1 0 . La forteresse de Făgăraş. Plaque ceramique decora
tive du xve-xvre siecles.

1 4 . Fragmente ale unui tip de placă decorativă cu dimensiunile
14,1 X 13,5 cm (b), realizată din argilă compactă arsă reducător. Aversul
este prevăzut cu un chenar unghiular reliefat şi decorat cu o îmbinare
de motive vegetale şi motive geometrice dispuse centrat şi simetric
în cîmpul cahlei. Totul este acoperit de un smalţ de culoare verde des
chis, de slabă consistenţă şi puternic irizat. Reversul este prevăzut cu
gardină de foarte mici dimensiuni şi a fost nivelat în tipar cu ajuto
rul unei spatule de lemn.
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Fig. 11. \...'etatea FăgăraşulUJi. Placă ceramică decorativă din secolele XV-XVI.
Fig. 11.
XVIe siecles.

La forieresse de Făgăraş. Plaque ceramique decorative du XVe
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1 2 . Cetatea Fiigăfaşului. Placă cera m i că decorativă din secolele X V-XVI.

Fig. 12.

XVIe sii�cles.

J.a fortercsse d e Făgă1·aş. Plaque ceramique decorative

clu XVc

1 5 . Fragmente ale unei plăci ceramice decorative cu dimensiunile
18,1 X 1 7,7 cm (b), realizate din argilă compactă, arsă reducător. A nrsul,
acoperit cu smalţ iriza t, de culoare verde-albicioasă, este conturat de
un chenar marginal unghiular, reliefat, iar cîmpul cahlei cu o serie ele
benzi reliefate, dispuse sub formă ele cercuri concentrice cu imprehttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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siuni alveolare, în jurul unei proeminente conice centrale. Reversul,
fără gardină, este presat şi nivelat în tipar cu ajutorul unei spatule de
lemn (fig. 1 2).

Fig. 1 3 . Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă
din
�ecolele XV�XVI.
Fig. 13. La
forteresse de
Făgăraş.
Plaque ceramiq:ue
decora)tive du xve-xvre sit�cles.
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secolele
Fig. 14.
Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din
XV-XVI.
Fig. 14. La forteresse de Făgăraş. Plaque cerarnique decorative
du
xve-xvre siecles.
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16. Fragmente ce au permis reconstituirea parţială a unei plăci
ceramice decorative, cu dimensiunile de 20, 1 X 15,7 cm (b), confecţio
nate din argilă amestecată cu nisip, cu aspect semicompact şi ardere
mcompletă. Aversul, acoperit de un smalţ irizat de culoare verde al
bicioasă, este conturat de un chenar pronunţat reliefat comparativ cu
cîmpul cahlei, dublu profilat şi cuprinde, ca element central, un călăreţ
din faţă, probabil in veşmînt de vînătoare, pe un cal spre stinga. Re
versul, prevăzut cu gardină, a fost presat şi nivelat în tipar cu palma
prin intermediul pînzei de sac (fig. 13).
17. Fragmentele marginale ale unei plăci ceramice decorative cu
dimensiunile de 28,6 X 22,9 cm (b), realizate din argilă compactă arsă
reducător. Aversul, acoperit cu un strat subţire şi neomogen repartizat
de angobă albă, marcat de un chenar unghiular, pronunţat reliefat, care
înconjura reprezentarea unui personaj cu nimb, in poziţie aşezată, din
faţă, conturat de limbi de foc, de o inscripţie cu caractere latine (ce
alcătuia un text acum indescifrabil datorită - pe de o parte - gradu
lui de tocire a tiparului şi - pe de altă parte - condiţiilor de conser
vare a piesei) şi de buclele unei panglici. După cele cunoscute pînă în
prezent, se poate emite ipoteza transpunerii motivului decorativ repre
zentat pe reversul monedelor de tipul Patrona Hungariae, cu precă
dere în forma in care apare această reprezentare pe monedele bătute
in aur, şi pe plăcile ceramice decorative. Reversul plăcii decorative,
prevăzut cu gardină de ancorare in zidăria sobei, a fost netezit în tipar
cu o spatulă de lemn (fig. 14).
18. Placă ceramică decorativă cu dimensiunile 29 X 2 1 cm (b), con
fecţionată din argilă compactă, arsă reducător. Aversul poartă urme
de acoperire cu angobă de culoare albă şi este conturat de un chenar
marginal reliefat şi uşor rotunjit. Cimpul piesei este acoperit in intre
gime de motive vegetale stilizate ce încadrează două scuturi, dispuse
în axul vertical al plăcii, dintre care, cel din partea inferioară a aces
teia, cuprinde armele oraşului Sibiu. Reversul este prevăzut cu gardină
şi a fost nivelat cu degetele în tipar (fig. 1 5).
Acest al doilea grup de tipuri de plăci decorative, provenind în
exclusivitate din acelaşi depozit arheologic (b), cuprinde o serie de
piese care, conform caracteristicilor tehnice şi decora.tive pe care le
întrunesc, pot fi datate în secolul al XV-lea (vezi 7-1 1) ; celelalte ti
puri de cahle de sobă discutate (vezi 1 2-14), constituind o abatere în sensul evolutiv al cuvîntului - marcind un progres tehnic şi o
schimbare a preferinţelor estetice ; aceste ultime piese pot fi datate
la inceputul secolului al XVI-lea. Continuă să predomine procedeul de
confecţionare a plăcilor ceramice decorative din argilă curată, compac
tă, arsă reducător. Formatul cahlei cel mai frecvent întîlnit este cel
patrat ; se constată însă apariţia şi folosirea formatului dreptunghiular.
Aversul pieselor, tratat uneori fie cu angobă, fie cu smalţ, este întot
deauna conturat de un chenar unghiular, �or rotunjit, care, are tendin
ţa vădită de a deveni mai complicat în alcătuirea sa ; motivele decorative principale rămîn încă tot cele figurative, dar se constată apari
ţia - ca elemente secundare, mai întîi - a motivelor vegetale stilizate
sau nu, precum şi a celor geometrice. Predomină încă finisarea aversu
lui prin lăsarea plăcii decorative cu aspectul ceramicii arse, dar, apare
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Fig. 15. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă d i n seco
lele XV-XVI.
Fig. 15. La forteresse de Făgăraş . Plaque ceramique decorative
xve-xvrc siecles.
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şi sistemul de tratare cu angobă albă sau cu smalţuri, în nuanţe de ver
de pastelat, neomogene şi irizate. Reversul, în maj oritatea cazurilor nu
este prevăzut cu gardină ; deosebit de interesant ni se pare sistemul
folosit la confecţionarea plăcii ceramice nr. 14, şi anume acela al gar
dinei de dimensiuni rudfmentare, trasă din pasta aplicată în tipar
pentru realizarea întregii piese. Acest caz documentează - probabil o fază de trecere spre folosirea gardinei aplicate, de dimensiuni m ai
m ari, care permiteau o ancorare mult mai sigură a plăcii decorative în
zidăria sobei, sistem care se va generaliza de acum inainte. Predomină
î ncă numeric piesele al căror revers este presat şi nivelat in tipar cu
o spatulă de lemn ; cîteva plăci decorative însă, prezintă pe revers ur
mele apăsării cu palma , direct sau prin intermediul unei pinze de sac.
Analizarea caracteristicilor pieselor cuprinse de această a doua
gmpă - în funcţie de locul descoperirii şi, implicit, in funcţie de posi
bilităţile de datare înainte de a doua jumătate a secolului al XVI-lea ne permit conturarea unor tendinţe evolutive, in comparaţie cu plăcile
decorative datate în secolul al XV-lea, şi anume :
apariţia cahlelor de sobă de format dreptunghiular ;
compunerea şi amplificarea rolului decorativ al cadrului-chenar ;
tratarea aversului pentru finisare cu angobă albă sau smalţ ;
îmbogăţirea repertoriului de motive decorative prin tot mai
frec,·enta întrebuinţare a motivelor vegetale stilizate precum şi a celor
geometrice ;
- folosirea sistemului de ancorare directă a plăcilor ceramice
decorative prin utilizarea gardinei aplicate.
Faptul că aceste caracteristici se vor generaliza în confecţio
nacea cahlelor de sobă din etapele ulterioare ne permit să considerăm
că gTupajul de piese menţionat documentează tocmai existenţa, în cu
prin.-; ul evoluţiei procesului de producţie de cahle, a unui moment în
care, \·echile motive decorative - devenite tradiţionale - cele figura
tive, sint îmbogăţite şi îmbrăcate în noile sisteme tehnice de confec
ţionare şi finisare.
*
*

*

III. 1 9 . Multiple fragmente ale unui tip de plăci ceramice deco�

ratit·e, care, au permis reconstituirea grafică a decorului în intregimea

sa, precum şi reconstituirea dimensiunilor pieselor intregi, şi anume
24 X 23 cm (c), confecţionate din argilă compactă cu ardere reducătoare.
Aversul este decorat cu o îmbinare de motive decorative vegetale sti
lizate şi de motive geometrice, totul pornind chiar din marginea plăcii
ceramice. Remarcăm pentru prima oară tratarea aversului cu mică.
Reversul, prevăzut cu gardină aplicată, a fost probabil netezit prin
intermediul pînzei de sac, dar urmele aproape că nu se mai pot ob
serva (fig. 16).
C-da 5707 coala 16
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20. Fragment al unei plăci ceramice de corati ve cu dimensiunile
de 1 0,7 X 14,5 cm, descoperit întîmplător, realizat din pastă obţinută
prin amestecarea argilei cu nisip, compactă, arsă reducător. Aversul,
încadrat de un dublu chenar oblic, puternic reliefat faţă de cimpul
�ahlei, cu pri n d e reprezentarea stilizată a unor elemente decorative ve
getale - probabil ciorchini de struguri - totul acoperit de un smalţ
verzui de slabă consis tenţă. Reversul prezintă g ard in ă 'aplicată şi este
foarte bine nivelat (fig. 1 7).
21. Frag m e nt al unei plăci ceramice decorative, cu dimensiunile
de 1 4,3 X 1 2,6 cm; descoperit întîmplător, realizat din argilă amestecată
cu nisip, cu aspect compact şi ardere incom pletă. Aversul conturat de
un chenar reliefat di s pus oblic, cuprinde reprezentarea stilizată a unor
elemente vegetale, fiind acoperit cu smalţ verzui. Reversul a fost presat
şi nivelat in tipar cu palma, prin intermediul pinzei de sac, şi prezintă,
In cimpul său, proeminente aplicate, de mici dimensiuni, folosite desigur - în scopul sporirii posibilităţilor de ancorare a piesei (fig. 1 8).
22. Placă ceramică decorativă cu dimensiunile de 24 X 23 cm, des
coperită întîmplător, confecţionată di n argilă amestecată cu n isip , cu
aspect compact şi ardere incompletă. Aversul, conturat de un chenar
marginal s implu profilat, se prezintă cu partea centrală concavă, deco
rată cu elemente vegetale (floare cu opt petale, fiecare cu nervură
mediană ; colţurile ornamentate cu cîte o ramură de mărgăritar). Re
versul, cu gardină aplicată, a fost nivelat cu ajutorul unei spatule de
lemn (fig. 19).
,
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Cetatea
Fig. 1 7 .
Făgăraşului. Placă
ceramică co�:�ativă
din secolul al X
lea.
Fig. 17. La forte
se de
Făgăraş.
� ceramique
dee du XVIe sie-

23. Fragment (1 1,8 X 8,6 cm) al unei plăci ceramice decorative,
descoperit întîmplător şi realizat din argilă amestecată cu nisip, cu
aspect compact şi ardere reducătoare. Aversul, micasat, nu prezintă
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chenar ; decorul, format în exclusivitate din motive vegetale stilizate
şi motive geometrice, porneşte chiar din marginea feţei cahlei de sobă.
Reversul, prevăzut cu gardină şi proeminenţe aplicate, a fost presat
şi nivelat în tipar cu ajutorul unei spatule de lemn (fig. 20).
24. Numeroase fragmente ale unei întregi serii de plăci ceramice
decorative, cu dimensiunile de 26 X 26 cm. In toate cazurile, piesele fu-

Fig. 18. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din secolul al XVI-lea.
siecle.

Fig. 18.

La forteresse de Făgăraş. Plaque ceramique decorative du XVIe
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Fig. 1 9. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă
din
secolul al XVI-lea.
Fig. 19. La forteresse de Fc! găraş. Plaque ceramique decora
tive du xvre siecle.

Fig. 20. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din secolul al XVI-Ic:>n .
clu
decorative'
cerarnique
Plaque
L a forteresse d e Făgăraş.
Fig. 20.
xvre sit�cles.
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Fig. 21.
XVI-lea
Fig. 21.
XVJe siecle.
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La forteresse de Făgăraş.
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seseră confecţionate din argilă curată, compactă şi arse reducător in
complet. Aversul, marcat de un chenar simplu profilat, uşor reliefat,
a fost micasat şi prezenta centrul concav, decorat cu o rozetă compleX!
redată prin stilizarea de elemente vegetale. Colţurile aversului prezintă
trei variante in ceea ce priveşte motivul decorativ, şi anume : redarea
stilizată a unei frunze de stefar (fig. 2 1 / 1), a 3-5 ciucuri de plop (fig.
2 1 / 2) şi a unui element vegetal foarte stilizat (păpădie ?) (fig. 2 1 / 3).
I ntre motivul decorativ central şi motivele secundare care decorează
colţurile fiecăreia .dintre piese se interpun - delimitind zona concavă
- două sau trei cercuri concentrice, puternic adincite. Reversul acestui
tip de cahle de sobă are, intotdeauna, gardina aplicată şi a fost presat
şi nivelat in tipar cu palma, prin intermediul unei bucăţi de pînză de
sac.
25. Placă ceramică decorativă, cu dimensiunile de 24 X 23 cm (c),
realizată din argilă amestecată cu nisip, cu aspect semicompact şi ar
dere reducătoare incompletă. Aversul, păstrat netratat, este conturat
de o margine dispusă oblic faţă de planul cimpului cahlei, vag reliefat
şi care se pierde la faţa piesei ; motivul decorativ propriu-zis - re
prezentat prin elemente vegetal-florale combinate cu elemente geo
metrice - este încadrat de o friză de palmete. 6 Reversul fără gardină
dar cu proeminenţe aplicate, a fost netezit cu spatula de lemn (fig. 22).

Fig. 22. Cetatea Fă
g4raşulu4. Placă cera
mică decorativă din se
colul al XVI-lea.
Fig. 22. La forteresse
de
Făgăraş. Plaqu,•

cerarnique decorativ� du
XVIe siecle.

Caracteristicile tehnice ale plăcilor ceramice decorative cuprinse
de această a treia grupă - a cărei datare este asigurată pentru inter
valul secolului al XVI-lea - constau in : folosirea cu precădere a pastei
ceramice obţinută din argilă, compactă, degresată cu nisip de granulaţie mare, cu ardere reducătoare, de multe ori incompletă ; majoritatea
pieselor sînt de format dreptunghiular, coexistînd însa 1mpreună cu
piese de format patrat ; aversul prezintă chenar oblic profilat sau
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simplu, care, în multe cazuri, conturează cîmpul unei cahle de sobă
partea centrală adîncită, concavă ; cu privire la sistemul de finisare
a aversului se constată o predominare numerică a pieselor micasate 1,
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Fig. 23/1-2. Cetatea Făgăraşuui. Plăci ceramice decorative
din secolele XVI-XVII.
Fig. 23/ 1-2. La forterflsse de Făgăraş. Plaques ceramiques
decoratives du XVIe-xvne siecles.
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Fig. 24/ 1-2. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din secolele

XVI-XVII.
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sistem care pare a fi fost propriu etapei cronologice a secolului al
XVI-lea. Reversul pieselor decorative, prevăzut fie cu proeminenţe
fie cu gardină, fie cu gardină şi proeminenţe (în toate cazurile aplicate),
este presat şi netezit în tipar fie cu spatula de lemn fie cu palma direct
.sau prin intermediul pînzei de sac. Din repertoriul motivelor folosite
la decorarea aversului lipsesc cu desăvîrşire cele figurative, constatîn
du-se însă - în compensare - o creştere a rolului jucat de elementele
_geometrice.
*
*

*

IV. 26. Numeroase fragmente aparţinînd unui tip de plăci ceramice
decorative, cu dimensiunile de circa 21,5 X 27 cm, realizate din argilă
-eompactă cu ardere reducătoare sau oxidantă, de multe ori incompletă.
Aversul cuprinde, în mod invariabil, reprezentarea unui cap de femeie,
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Fig. 25. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din secolele XVIFig. 25. La forteresse de Făgăraş. Plaque ceramique decorative du XVJe
_.XVIIe siecles .
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încoronat cu o diademă, dispus central şi încadrat de un chenar de
format octogonal cu laturile oblice arcuite spre interior, suprafeţele
rămase în afara acestui motiv central sînt decorate diferit, putîndu-se
deosebi - din acest punct de vedere - un număr de 7 variante (fig.
23 / 1 -2 ; 24/ 1-2 ; 2 5-27). Se constată, de asemenea, că aversul pieselor
încadrate în acest tip decorativ este finisat în diferite sisteme şi anume :
netratat, micasat, cu angobă albă, cu smalţ mono şi policrom. Reversul
pieselor, prevăzut fie cu gardină, fie cu gardină şi proeminente, cunoaşte
toate variantele de finisare (cu spatula de lemn, cu palma direct sau prin
intermediul pînzei de • sac). Considerăm că observaţiile enumerate pînă
acum reprezintă suficiente argumente în favoarea concluziei că acest
tip de placă decorativă, de origine m ai veche (prin folosirea motivului
figurativ central) a cunoscut o remarcabilă persistenţă 8 şi circulaţie 9 ;
modificările aduse prototipului, în decursul a diferite etape de produ
{:ere a cahlelor, au fost secundare : schimbarea elementelor decorative
de cadru precum şi modificarea sistemului de finisare a aversului. ln
decursul secolului al XVI-lea apar şi unele piese în care motivul deco
rativ central, principal, va fi înlocuit cu elemente vegetale stilizate.
27. Fragment al unei plăci ceramice decorative, cu dimensiunile
de 8 X 9,6 cm, descoperit întîmplător, realizat din argilă semicompactă,
cu ardere reducătoare incompletă. Fragmentul, aparţinînd părţii centra
le a piesei, reprezintă un element decorativ în relief pronunţat, dar
neidentificabil, totul fiind acoperit cu smalţ verde intens cu irizări
albăstrui (reversul este finisat cu spatula de lemn).
28. Fragmente ale unei plăci ceramice decorative, care, prin între
gire, au permis reconstituirea dimensiunilor piesei (40 X 25 cm) şi re
constituirea grafică parţială a motivului decorativ. Fragmentele au
fost realizate din argilă cu aspect semicompact şi ardere reducătoare
incompletă şi fac parte din zona marginală a piesei. Aceasta, de di
mensiuni deosebit de mari, are aversul conturat de un chenar profilat,
bine reliefat, şi cuprindea - probabil - un ecuson mărginit de motive
decorative obţinute prin stilizarea a proape geometrizantă a unor ele
mente vegetale. Aversul era acoperit cu culoare albă (cîmpul piesei) şi
roşu-carmin (motivele decorative reliefate). Reversul, prevăzut cu gar
dină puternică, aplicată, era netezit cu spatula de lemn (fig. 28).
29. Placă ceramică decorativă, cu dimensiunile de 1 1 ,3 X 9,7 cm (b) ,
realizată din argilă cu aspect semicompact, arsă reducător. Fragmentul
păstrat prezintă un chenar marginal simplu ; motivul decorativ al aver
sului pare să fi fost în exclusivitate de factură geometrică (balustru),
fiind acoperit cu un smalţ verzui-albicios, de slabă consistenţă şi irizat.
Reversul era prevăzut cu gardină şi a fost nivelat în tipar cu spatula
de lemn.
30. Placă ceramică decorativă, de colţ, păstrată fragmentar, vădin
du-se a fi avut cinci feţe verticale, dintre care, trei destinate a fi apa
rente, iar celelalte două necesare pentru ancorarea piesei în zidăria
sobei. Dimensiunile fragmentului păstrat sînt de 9,6 X 6,1 cm (faţa
principală), descoperire întîmplătoare. Placa a fost realizată din argilă
cu aspect relativ poros şi ardere reducătoare. Aversul feţei principale
a fost decorat cu motive vegetal-florale stilizate, fiind acoperite cu un
uşor micasaj. Reversul a fost apăsat şi netezit cu palma (fig. 29).
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Fig. 26. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din
secolele XVI-XVII.
Fig. 26. La forteresse de Făgăraş. Plaque ceramique decora
tive du XVIe-xvne siecles.
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La forteresse de Făgăraş.
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Fragmentele sau plăcile decorative datate în etapa secolelor XVI
X VII şi grupate aci de la numărul 26 la numărul 30, se caracterizează
prin folosirea exclusivă a formatului dreptunghiular precum ş,i prin
apariţia cahlelor de colţ, cu două sau mai multe feţe verticale. Finisarea
aversului este realizată prin aplicarea smalţului, prin micasaj 10 sau prin
angobă albă (într-un caz asociată şi cu culoare roşie). Motivele decorative
folosite pentru decorarea plăcilor ceramice sînt cele de inspiraţie vege
tal fl o ral ă mai mult sau mai puţin stilizate, precum şi cele geometrice.
-
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Fig. 28. Cetatea Făgăraşului. Placă c era m ică decorati\'ă cUn secolele XVI-XVII.
Fig. 28. La forteresse de Făgăraş. Plaque ceramique decora
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Fig. 29. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din
secolele XVI-XVII.
Fig. 29. La forteresse de Făgăraş. Plaque ceramique decora
tive du XVIe-xvne siecles.
*
*

*

31. Numeroase fragmente ale unui tip de placă decorativă, cu di
mensiunile (reconstituite) de 27 X, 21 cm ; precizăm că această categorie
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de piese cuprinde şi cahle de colţ (c). Piesele au fost confecţionate din
argilă semicompactă, arsă reducător. Aversul, conturat de un chenar
simplu profilat, cuprinde reprezentarea unui grup alcătuit din două
personagii, amîndouă în veşminte de luptă, dintre care, unul, căzut la
pămînt - învins poate - iar cel de al doilea în picioare, spre stînga,
cu mîna s tî ngă sprijinită pe garda spadei şi cu cea dreaptă arătînd spre
o cruce în forma literei T 11, în jurul căreia este încolăcit un şarpe ; în
stînga este reprezentat un cort de luptă ; totul este încadrat de două
coloane verticale care susţin o arcadă formată din vrejuri şi frun ze.
Sub întreaga re preze ntare se află o inscripţie - dispusă pe două rîn
duri - : MOSFS FRC 3 ; x K. 16 : HV : 7 1 x. Intreg cîmpul cahlei
este acoperit cu smalţ de culoare verde intens, omogen, sticlos. In cazul
în care acest decor era folosit pentru cahle de colţ, scena era divizată
în două tronsoane care decorau, fiecare, una din tre cele două feţe v er-

Fig. 30. Cetatea Făgăraşului.
ceramică
decorativă
din secolul al XVII-lea.

Place:

Fig. 30. La forteresse de
Făgă raş.
Plaque ceram ique
decorative d u xvne siecle.

ticale ale plăcii respective, în aşa fel încît întreaga desfăşurare a sce
nei să fie con t i n uă dar în planuri diferite. Reversul, prevăzut cu o
gar d ină puternică, era presat şi n ivelat în tipar cu · palma şi cu spatula
-de lemn (fig. 30).
32. Numeroase frag m en te ale unui tip de plăci decorative, cu di
m e n s i u ni l e de 24 X 23 cm, realizate d i n argilă compactă, arsă reducător.
Aversul, întotdeauna fără chenar, cuprinde motive geometrice şi vege
tale foarte stilizate ; piesele erau acoperite cu smalţ verde sau policro
me (alb, verde, maron) 12• Reversul, -prevăzut cu gardină, este nivelat
cu palma prin intermediul pînzei de sac (fig. 3 1). O variantă a acestui
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t i p de cahlă, cu i n cl uderea unor elemente vegetale s tilizate de o factură

fu fig 32.

uşor deosebită, este reprezentată

Fig. : n .
X V l f -lca.
Fig. 3 1 .

33.

Cetatea
La

.

P l acă

Făgd ra ş u l u i .

fo r i e resse

de

Fă gă raş.

F r agm en t e ale unui

cera m i cu

clcc > r c• l i \·,:-,

elin

secolul

al

Plaque c(·ra m i q uc ckcorativc d u XVI Ie

t i p de placă

d ecorat i vă (c) , cu dimensiu

n i le d e 1 0 , 0 X 1 0 , 2 c. m , c onfe c ţion rtt e din a rgilă c o m pactă arM1 reducă
tor. A v e rs ul a cope r i t c u smalţ verde compact, c u aspect sticlos, e s t e
decorat c u m o tive vegetale î mbi n a t e c u m o t i ve geome trice, totul por
nind chiar din m a rgin e a piesei Rever s ul , prevăz u t c u ga r dină , a fost
n i velat în t ipa r prin i n ter medi ul pînzei el e sac, cu pal m a (fig. 3 3 ) .
Cele t r e i t i puri d e piese, d a t a t e c u ce rt i t u di ne ca aparţinînd s e 
c o l u l u i a l XVI I -lea, îngăd uie doar c î t e v a observaţii c . a r e , n u pot fi însă
generalizate, ş i anume : precl ominare a î n c o n t in u are, din p u n c t d e ve
dere al form a t u lui pi e s elor, a p lăci lor dreptungh i ulare, vădi n d u- :, e o
uşoară tendinţă de renun aţre la chen arul m argi nal al ave rs ului ; aces ta
elin u rm ă este acoperit î n t otdeaun a c u smalţ consistent, c u aspect sti
dos şi strălucitor. Considerăm c ă d i n ac eastă grupă de piese - anume
cele aparţinînd secolului- a l X VI I l e a - fac parte şi plăci le d eco r ati ve
,

.

-

descrise l a n r . 26, şi an u me
sm alţ mono şi policrom 1 3•

acele

piese care

au aversul acoperi t cu

34. F ragm en t a l u n ei plăci ceramice decorative cu dimensiunile
de 1 5 , 7 X 9 , 4 c m (c) , realizat di n a r gi lă a m estecată c u nisip pas t a · avînd
aspect .com pact şi ardere reducăto are. Aversul , conturat d e un chenar

m a rg i na l u nghi ular, bine reliefat, cuprinde reprezen tarea unui animal
fan t as tic (trup de felină cu cap încoronat, figură u m ană) î n rel ie f pro
nunţat dar confuz delimitat, totul acoperit cu sm alţ alb-verzui irizat . .
Reversul, prevă z u t cu gardină aplicată, a fos t netezi t d irect cu p alma

(fig. 34) . C aracteris ti cile întrunite de această pi es ă n e în gă duie a pre
s u pune că placa decorativă în cauză face parte d i n s eri a celor confec
ţionate în secolul al XVI-lea şi că descoperirea fragmen tul ui descris î n

cuprinsul u n u i depozit arheologic cu o p a tare u l te r i o ar ă ţine de î m pre
j urări fortuite. Nu excludem însă şi posibilitatea ca, piesa ce ne preocu
pă s ă documenteze o eventuală r em anenţă de folosire a t i pu l ui de placă

C-da 5707 coala 17
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Fig. 32. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decor®vă din secolul al
XVII-lea.
Fig. 32. La forteresse de Făgăraş. Plaque cet·amique decorative du X V l J c
siecle.

respectiv în secolul al XVII-lea, prototipul fiind însă, în orice caz,
anterior.
Fig. 35. Fragment al unei plăci ceramice decorative, cu dimensiu
nile de 8,8 X 8 cm (c), realizat din argilă amestecată cu nisip, pasta
avînd aspect semicompact şi fiind arsă reducător. Fragmentul aparţine
unei cahle de colţ, cu două feţe verticale la care, de la o anumită inăl
ţime a piesei, se adaugă o a treia faţă, de formă triunghiulară şi dispusă
in plan oblic, de racord intre cele două feţe verticale, obţinută prin
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secolul al

Fig. 33.
XVII-lea.

Cetatea Făgaraşului. Placă ceramică

decorativă

din

Fig. 33.
xvne siecle.

La /orleresse

Plaque

ceramique

decorative

de Fli.gli.raş.
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Fig. 34. Cetatea Făgăraşului. Placi!. ceramică decot·ativă din secolele XVII 
XVII I .

Fig. 3 4 . f,a forteresse d e Făgăraş. Plaque cl-ramique decorative du XVI Ie

XVJIIe siecles.
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Fig. 35. Cetatea Făgăraşului. Pl acă ceramică decorativă din sC'coiPic X V I I 
XVIII.
Fig. 35. La forteresse de Ft'îgăraş. Plaque ceramique decorative du X V J I ••
XVIIIc siecles.
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teşirea muchiei se delimitează menţionatele feţe. Aversul acestor feţe,
fără chenar marginal, este decorat cu motive vegetale stilizate, supra
feţele respective rămînînd cu aspectul ceramicei arse, netratate. Rever-

1:·:3·l·J:·:.[)' ·· IJ
· ;:uo: :o•. :.. �1··i rJ.·· a
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Fig. 36. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din secolele

XVII

XVIII.

Fig. 36. La forteresse de Făgăraş. Plaque ceramique decorative du

XVIIIe

siecles.
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Fig. 37. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din secolele XVII

XV I I I .

Fig. 3 7 .

X V ! Ue sieclcs.

L a forteresse d e Făgăraş. Plaque ceramique decorative du XVIIc
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Fig. 38. Cetatea Făgăraşului. Placă ceramică decorativă din seco
lele XVII-XVIII.
Fig. 38. La forteresse de Făgăraş. Plaque ceramique decorative du
xvne-xvine siecles.

sul are gardină aplicată şi a fost presat şi netezit in Upar direct cu
palma (fig. 35).
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Fig. :l!J.

sului.

Ceiateu Fă9iira

Placă ccrami cii dc
�:orativu din secolele XVIJ

X V l l l.

Fig. 39. La forteresse de
Făgăraş. Plaquc ('(:-ramique
clu
X V I I <'
cl(·corative
X V I I I e siecles.

3G. Fragment al unei plăci decorative de colţ, cu dimensiunile
de 13,1 X 6,!:1 cm (c), realizat din argilă amestecată cu nisip, pasta avîn d
aspect compact ş i ardere reducătoare. Piesa prezintă trei feţe verticale
dintre care numai cea centrală este decorată cu un motiv vegetal sti
lizat în manieră geometrizantă, fără chenar marginal. Cele trei feţe
sînt acoperite cu smalţ verde-măsliniu, compact. Reversul, prevăzu t cu
gardină, a fost presat în tipar direct cu palma (fig. 36).
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37. Placă ceramică decorativă, cu dimensiunile de 14,1 X 13,5 cm,
(c), confecţionată din argilă compactă, arsă reducător. Piesa, unică in
cuprinsul descoperirilor efectuate la Cetatea Făgăraşului din punct de
vedere al formei sale, prezintă o fringere de plan pe axul orizontal al
acesteia. Aversul este decorat cu o serie de ciubuce orizontale în partea
inferioară şi cu elemente vegetale stilizate în partea superioară, totul
acoperit cu smalţ verzui irizat 14 • Reversul, prevăzut cu gardină aplicată,
a fGst netezit în tipar direct cu palma (fig. 37).
38. Fragment al unei plăci ceramice decorative cu dimensiunile
de 20,5 X 18,4 cm (c), realizat din argilă amestecată cu nisip, cu aspect
compact şi ardere reducătoare. Aversul, fără chenar marginal, cuprinde
motive decorative exclusiv geometrice şi este acoperit cu smalţ de cu
loare Yerde închis, cu aspect sticlos. Reversul este prevăzut cu gardină
aplicată şi a fost presat şi netezit in tipar cu palma prin intermediul
unei bucăţi de pînză de sac (fig. 38).
39. Fragment al unei plăci ceramice decorative, cu dimensiunile
de 10 X 10,1 cm (c), realizată din argilă compactă, arsă reducător.
Piesa prezintă trei feţe aparente, triunghiulare unite la vîrf ; faţa cen
trală, de plan oblic, este decorată cu slabe impresiuni unghiulare ; toate
cele trei feţe destinate a fi vizibile au fost acoperite cu smalţ verde
închis, sticlos. Reversul, cu gardină aplicată, de plan orizontal, a fost
nivelat direct cu palma (fig. 39).
40. Fragment al unei plăci ceramice decorative, de colţ, cu di
mensiunile de 10,4 X 8,6 cm (c), confecţionat din argilă compactă arsă
reducător. Cele două feţe verticale sint vag conturate de un chenar
marginal şi sînt decorate cu reprezentări de motive vegetal-florale
realizate în relief clar conturat, totul acoperit cu smalţ verde compact.
Reversul, fără gardină, a fost presat în tipar cu palma prin intermediul
pinzei de sac 15•
Plăcile decorative înseriate în această ultimă grupă şi care apar
ţin - conform datărilor posibile in baza observaţiilor arheologice etapei secolelor XVII-XVIII, întrunesc o serie de trăsături comune
şi anume : preferinţa în confecţionarea cahlelor de sobă pentru folosirea
pas tei ceramice compacte (fie că aceasta este obţinută din argilă curată
fie elin argilă amestecată cu nisip), cu ardere completă, reducătoare ;
utilizarea în exclusivitate a formatului dreptunghiular în paralel cu fo
losirea cahlelor de colţ, variate ca formă ; aversul pieselor este intot
deauna smălţuit cu o substanţă omogenii, compactă, cu aspect sticlos şi
strălucitor după ardere ; motivele decorative folosite la ornamentarea
plăcilor ceramice sint majoritar vegetal-stilizate devenind, progresiv,
geo metrizante.
*
*

*

In funcţie de cele expuse pînă acum : descrierea sumară a tehnicii
de confecţionare a plăcilor decorative precum şi a sistemului de orna
mentare corespondent, toate în corelaţie cu pos1bilităţile de datare ba
zate pe observaţiile stratigrafice, prezentăm următoarele observaţii cu
privire la evoluţia pieselor ce au constituit obiectul acestei lucrări 16•
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Pasta ceramică folosită la confecţionarea plăcilor decorative s-a
dovedit a fi fost pregătită cu grijă, fiind în general realizată din argilă
cw·ată - cu precădere şi cu unele excepţii pentru secolele XV-XVI - ;
amestecarea argilei cu nisip în diferite proporţii se manifestă, în spe
cial, incepind cu secolul al XVII-lea. In toate cazurile însă, este mani
festă dorinţa de obţinere a unei paste compacte, cu ardere completă şi
omogenă, în general reducătoare.
Predispoziţia producătorilor acestei categorii de piese ceramice
- desigur oglindind dorinţele comanditarilor - pentru o anume formă
şi pentru un anume sistem de decorare, cunoaşte o clar marcată evo
luţie, de la forma patrată la forma dreptunghiulară, de la folosirea mo
tivelor decorative figurative către utilizarea celor vegetal-florale, pro
gresiv · geometrizante. In ceea ce priveşte schimbarea formatului plăcilor
decorative, dar şi în ceea ce priveşte apariţia gardinelor aplicate rever
sului pieselor, un rol hotărîtor 1-a jucat şi schimbarea - în sensul evo
lutiv al cuvîntului - parametrilor formali şi dimensionali ai sobelor.
Acest din urmă aspect, ca şi cel al motivelor decor.ative folosite pentru
omarea pieselor, îşi orientează fluctuaţiile în concordanţă cu "moda"
vremii, mai precis spus în concordanţă cu trecerea de la stilul gotic
flamboiant la Renaştere şi apoi la baroc. In cazul nostru, cu privire
specială asupra cahlelor de sobă descoperite la Cetatea Făgăraşului, u n
factor ce a concurat î n bună parte l a diversificarea - începînd c u se
colul al XVI-lea - din punct de vedere estetic, a materialului surprins
de lucrările de cercetare, este şi cel al schimbării funcţiei ansamblului
de arhitectură medievală de la Făgăraş din cea de fortificaţie în cea de
reşedinţă fortificată a voievozilor şi, apoi, a principilor Transilvaniei,
schimbare care a condus la modificarea exigenţelor funcţional-estetice
de realiz.are a sobelor şi - implicit - a cahlelor alcătuitoare. Aceste
modificări, reflectate şi de schimbările survenite în structura şi orna
mentarea construcţiilor componente ale reşedinţei de la Făgăraş, au
impus - prin ţinuta astfel căpătată de întreg ansamblul de edificii eon.siderare.a sa printre cele mai de seamă locuri de rezidenţă tem
porară a curţii transilvănene, în întreg decursul secolelor al XVI-lea
şi al XVII-lea.
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A nexa 1
Tabel centralizator al caracteristicilor tehnice ale plăcilor ceramice decoratit'�

Intervalul

"'

•
-4 Q./
ctl E-. •...-t

�

.., ;::l Q.
o Q. Q)
E-< :.::: -o

a.

1 1

---

8

sec. XV

-

10

sec. XV-XVT
sec

.

sec

.

7

XVI

XVI -XVII

5

sec. XVII
sec.
XVII-XVIII

::1
7
40

TOTAL

Aspectul
pastei

Compoziţia
pastei

Q)

5

--

7

--

2

-

5

---

3

--

3

--

25

b.

--

2

--

1

--

5

--

d.

c.

--

1

--

7

--

9

2

-- --

-

--

6

--

1

-

-

-- ---

-

-

--

4

--

12

1

--

-

-

--

2

--

e.

---

1

--

1

--

1

--

3

--

1

--

6

1

31

8

--

3

1

f.

\

--

-

Ardere

h.

g.

i.

-

--

-

2

-

4

1

2

-

-

-

-

1

8

--

--

--

---

--

Anexa 2
Tabel centralizator al caracteristicilor de finisare a plăcilor ceramice decorative

Intervalul

Finisare averse

Total
tipuri
de
piese

1

a.

_

sec.
XV
sec.
XVXVI
sec.
XVI
sec.
XVI XVII
sec.
XVII
sec.
XVIIXVIII
TOTAL

b.

c.

Finisare revers

d.

c.

f.

-

-

6

8

8

-

10

3.

2

7

2

-

3

2

-

1

2

2

3

-

-

-

7

-

-

40

13

3

5

g.

h.

-

2

6

3

1

3

-

2

-

3

1

1

3

-

-

1

2

-

7

-

- -

5

2

5

21

2

18

10

10

-

-

5

--

2
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An exa 3

Tabel ccntralizator al caracteristicilor lle format ale plăci lor ceramice decorative

Intervalul

Total
tipuri
de
piese

Formatul plăcii

Formatul avers u l ul
--

1

Formatul reversului

1

1

g
(')
t'l

�

.......

(')

a_
.

_
_

b.

e_
. __
d_
. __
e._

_
_
_ _
_

sec.
XV

8

6

2

-

sec.
XVXVI

10

3

2

5

sec.
XVI
sec.
XVI- XVII
sec.
XVII
sec.
XVIIXVI I I
TOTAL

7
5

3

--

3
2
--

-

--

1

-

--

-

--

3

-

--

-

5

--

2

3

1
--

2

40

16

-

5

1
14

10

-

--

-

2
--

1

-

--

4

-

5

6

-

3

19

--

. '
k_

i.

j.

-

-

5

2

-

-

-

--

6

-

--

-

-

.
h_

_
_

--

_
__ _
_
_

_
_

--

-

-

� _n
_._
-

--

1

;;
G)

4

--

>
"
>

·Cil

1

1
--

g_
.

__

1

-

--

7

2

-

--

--

L

_
_
_

t'l
o
t'l
t"'
>

-

2
--

2

--

2
4

1

--

-

3
--

-

--

-

1

-

2

-

1
--

-

--

-

-

4
--

-

-

-

3

--

-

-

-

-

-

-

--

11

4

--

1

3

6

8'

2

1

7
23

1

l\:)
CI
<Q
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NOTE

*) ln anU 1971-1972 colectivul de ce rcet are a fost alcătuit din N.N. �i V.M.
Pu�caşu. Iustraţi a studiului de faţă a fost întocmită de desenator Mihai A dr i ana
(fig. nr. :1, 4 , 5, 7, 1 2, - 14, 15, 23....:;.28, 38), şi de autor (fig. nr. 1-2, 6, 8-1 1 , 1 3, 1 622, 29-:Ji, 39�.
1 O primă incercare ele d i scutare a cahlelor descoperite cu prilej ul c fectui:t rii
l ucrări lor ele cercetare nrheologică Ia �tatea Fagărq.şului . a fost făcută in anul
1 970, vezi A. I l iescu 'ii Voica PIUşcQliU Calde ş:i plăci ceramice descoperite la Ceta
rea Făgăraş, în RMI, 1970, 4, p . 1 1-16.
2 Rept·ezcntare-a pe pli"tcile ccrarnice decorative datate in cu prn<> u l secol u
l u i a l XV-lea a S fi n tulu i G heorghe în l up tă cu balaurul, es te foarte frecventă,
Considerăm cii. frag men tul de cahlă in cauză, împreună cu fragmentele numero
tate de noi cu nr. 1, 3 şi 4, pct fi altribui.te serici de piese c·are cuprindeau o ase
mene-a rcprczl'ntare, in scene cu o amploare, realizare şi detalii d iferite .
3 O p ie<;;l d('cnrată eu aceleaş i motive, dar acoperită cu smnlţ, a fost gi:t
siLI c u prilej u l lucrărlor de restaurare făcute in anul 1 9 1 1 la C astel ul Hunedoara
de ci"ttt·c lst\·an Mollcr. (cf. Mollcr Istvan, A. Vajda-Hunyadi Vâr e pit esi korai, Bu
dupest, 1 9 1 3 , p. 1 5, fig. 55). Autorul menţionează piesa ca aparţinînd epocii Elisa
bctei Szi l agy . Amintim că un fragmcnt al părţii superioare dintr-o cahlii de <IC'e
la5i tip, de data aceasta nesmălţui.tă, se află în col ecţil le Muzeului de Istori(' a
Moldovei din Ia�i (nr inv. 1 738) provenind de la Suceava.
� O placă ceramică cu o decoraţie i den tică şi datatA in seco lul al XV-lea
a fost descoperită in ti mp ul săpăturilor arheologice efectuate l a Egger. Informa

\ ic de la Karoly K<rL.ak, conducătorul lucrărilor de cercetare, căntia îi mulţumim
pc accasti:'1 c al c .
5 Se pot fnce unPle a.wmimfll"i cu cahla rcprodusă in Karoly Kozak, Sumegi
Viir XV-XVII. Smzacll Kci lyh ri i , Mitteilungen der Museen Komitate.�
Veszpr�m,
1972, 1 1 , p. 2 i 2, fig. �t
6 Kozak Karoly, SeJlcmayer Ia n os. Az egni vcir TumlOc-es fllldbcistyainak
helyreâllitci.m KiiWn lenyomat a Magyar Miiemlekvedelem, 1960-1970, Kiadvab61,
p. 262. 298. un<lc e s te reprezenta�[! o picsii asemănătoare din punct de vedere al
dispunerii moti ve l or deeorative, acestea fii nd însă muJ.t mai gcometrizate, pi("Să
clat.atii d C' autori la înecpu.tul secolului al XVII-h�a.
7 M ic a saj u l se obţinea prin prc săra rca tiparului - înainte de prcsarea piesei
- cu nisip Iin foar te bogat î n mâdl ; se ob ţ in e in acest fel un rezuLtat (.'S'lctic
mulţumitor prin procedee cconomicoase (Cf. Barbu Slătineanu, Cera mica feudală

românea�că şi originile ei, Bucureşti, 1958, p. 104).
8 Di feritele tehnici de finisare, atit a aversului cit şi a reversului, p iesel or
încadrate in ac�t tip d ecoratirv, prectun şi multiplele variWllte folosite in deco
rarea suprafeţelor de importanţă secundară, p l edează
in :favoarea indelungatci
persi stcnţe în timp a scr i ei de piese in cauză prin repetata prel uare şi modificare
a probtlpulu.i.
9 Fragmente
sau plăc i :dccotfalive întregi ap arţinîn d acestui tip au fost
adesea descoperite în toate cele trei Ţări Homâneşti.
n Este
pu ţi n probabil ca producerea pieselor micasatc să fi depăşit ! n
timp limita superioară a secolului al XVI-lea ; in decursul secolului al XVIJ-lro
ascmene� piese n u mai apar. Si,tua.ţia se datoreşte, credcm, generalizării folosirii
s malţ urilor la finisarea oversuhti cablelor impr ej ura re generată - la rî n dul s.'i:u
- de stab H'irca reţetarulllli. producerii uno r smalţuri de bună oaJi.tate (omogene
�i compacte) a'-'Cesi.b i ! e atit din punct de vedere al economic:Hăţii lor cit şi din
acela al posibi lită ţi lor de obţinere.
1 1 Crucea in forma literei T este c unoscută in reprezentările iconografke
sub denumirea de cruce tr unchi ată a Sf. An·tonie.

12 Ca hlele chin această 081tegorie au fost produse in i ţia l de către ccramiştii
anabaptişti din Boemia, in atelierele infiinţate la Vinţul de jos şi Sarospatnk de
către Gabr i el Bethlen şi, respectiv GheO!"ghe Râck6zi I (cf. Pal Voilt şi Imre Holl.
Anciennes carreau.x de poele hongrois, Budapesta, 1963, capitolul privind atelie
rele din seco lele XVI-XVII). Cu timpul, motivele decorative folosi.te in atelierele
menţionate, se răspîndesc in toattc centrele de producţie d e cahle, devenind fooa·

te frecvente.
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PLACI CEHAMICE DE LA FAGAHAŞ
u Ne referim la a ce l tip decorativ de cah�c, deja nwn ţionat ca <Jviml o
îndelungată persistenţă în timp, şi anum e la a cel e p i ese care erau sm:'Hţuite.
14 D�i din p un c t de ve-::lcre al motivelor dt"coratiYe folosi-te piesa pan• sii
datezc, într-adevăr, din secolele XVI I-XVI I I , totuşi, tchn ka d e rcali;:arc• a �mal
ţului precum 11i aspectul acestuia ne fac să credem cii este vorba de o caUi1 mai
veche, din secolele X VI-XVI I, ajunsă i n mod întîmplător in dcpazi tu l arheo
l ogi c datat in periood.'l i n i ţial menţion ată.
15 O situaţie si milară cu cea amin tită in nota 14, cu deosebi ri' c;'i, în
cazul în spE>ţă, po<lte Ii vorba de o piesă d a ta bi l fl numai in c u pri n � u l .,,,,_· o lu l u i
al XVI I-lea.
16 Atragem atenţ i a încă o doată cii
observaţiile cuprinse î n a;:est stud i u
reflectă n u mai constat<irile efectuate asupra materialului ct'l·<mlic provf'nit din
s<ipăturile arheologice ereetuatc in incinta Cet21ţii Făgăraşului. Stadiul dt> publ i 
care a materialului comparativ necesar unui studiu mai amplu, nu nf' p<•nnitcc
deocamdată
nici un f'el de generalizare.
-

-

CARREAUX DE POELES DECOUVERTS DANS
LA FORTERESSE DE FAGARA�. PENDANT
LES ANNEES 1966-1 973
R e s u me
L'auteur presente un catalogue des carreaux de poele.�
clecouverts dans le fouilles archeologiques effectuees ii la
forteresse de Făgăraş pendant les annees 1 966-1 973.
La typologie et la chronologie de chaque piece presen
tee a permis les observations generales ainsi que l'analyse de
l'evolution des formes et des motifs decoratifs.
Le format carre des carreaux de poeles ii la technique de
l'oxidation reductive, decores avec des motifs figuratifs en
meplat et encadres d'une cartouche simple, caracteristique au
xve siecle, suivie d'une etape intermkdiaire ii la fin du xve
siecle et le commencement du XVJe siecle, evolue vers de
format rectangulaire, decore avec des motifs vegetaux styli
ses repandus sur toute la surface de la piece, encadre d'une
moulure richement profilee, format qui caracterise tout le
XVJe siecle.
Au cours de XVIIe siecle les motifs figuratifs reviennent,
mais ils sont disposes seulement au milieu du champs de la
piece. Dans le siecle suivant on connait la predominance des
motifs geometriques.
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UN TEZAUR MONETAR DIN SECOLELE XVI-XVII
DESCOPERIT LA PERIENI (JUDEŢUL VASLUI).
NICOLETA ARNAUTU

In anul 1 958 locuitorul Stan Iordache din Perieni a găsit, cu pri
lej ul unor lucrări agricole pe teritoriul I.C.A.R. din această localitate,
un tezaur monetar fonnat din 46 piese de argint. Acestea au fost depuse
intr-un vas de lut, din pastă cenuşie, care in cea mai mare parte, a
fost distrus in momentul descoperirii. In urma restaurării a rezultat
un vas de formă sferoidală avind şi o toai"tă (fig. 1).

Fig. 1. Perleni. Va�ul
în care s-au găsit mo
nedele d in tezaur.

Le
Fig. 1. Perieni.
pot dans lequel on y
mon n a i s
trouYait les
d u ti·esor.

Tezaurul se compune din 38 de taleri şi 8 piese de achtwin
ting \ in greutate de 1 163,78 gr., cuprinzind emisiuni pentru Ţările
de Jos (Olanda, Utrecht, Geldern, Overysel, Westfriesland, Zwollen
Emden) pe durata unui secol intre 1 588 şi 1 688.
Prima monedă din tezaur este din anul 1 588, fiind emisă de Ru
dolf ( 1 5 76-16 1 2) pentru Olanda, iar ultimele monede sint din anul 1688
emisiuni ale lui Leopold I (1658-1 705) tot pentru Olanda. Din cele
8 piese de achtwinting, fără an, una a fost emisă pentru oraşul Overysel
- Campen in timpul lui Mateiaş I { 1 6 1 2-1619), celelalte 7 au fost
emise pentru oraşul Emden, in vremea lui Ferdinand al II-lea (16191637) şi Ferdinand al III-lea (1637-1 657).
-

C - ct a 5707

coala 18
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.'1

Pl. 1. Perieni. Monede din tezaur.
Pl. 1. Perieni. Monnaies du tresar.
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8

Pl. II. Perieni.

Monc d e din tezaur.

Pl. II. Perieni. Monnaies du tresor.
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,f

2

10

11

Pl.
Pl.

III.

III.

Pe1·ieni. Monede din tezaur.
Perieni. Monnaies du tresor.
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G

i

Pl. I V . Pe1· ieni. Moncdc din tezaw·.
Pl. I V. Peri.eni. Monnaies du tresor:
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Dintre celelalte monede 5 piese au . . anul şters.
In tezaurul în discuţie se află 2 monede perforate indicind că au
făcut parte dintr-o salbă.
Tezaurul de la Perieni constituie cea de a patra descoperire de
acest gen pe teritoriul judeţului Vasltci, cunoscute de noi pînă in pre
zent 2, tezaur a cărui irnportpnţă constă in aceea că ne ajută la cunoaş
terea circulaţiei monedelor imperiale habsbw·gice in această zonă a ţării.
Dăm în cele ce urmează descrierea monedelor din tezaur : 3
1 . Taler, Olanda 1 588 (Pl. UI/3).
Av. X MO X NO X ARG X 1 5-88 X ORDIN X HOL :
Rv. X CONFIDENS X DNO X NON X MOVETUR
AR ; 40 mm ; 26,50 gr. c.b. ; inv. 1 0 1 4
2. Taler, 1 58 9 (Pl. II/9).
Av. X MO X NO X ARG X 15-89 X ORDIN X HOL
Rv. X CONFIDENS X DNO X NON X MOVETVR
AR ; 40 mm ; 26,53 gr ; c.b. ; inv. 1 0 1 9 .
3 . Taler, 1645 (Pl. III/7).
Av. MO ARG · PRO · CON · - FOE · BELG · HOL
Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MOVETVR · 1 645
AR ; 40 rnrn ; 26,85 gr ; c.b. ; inv. 1 021.
4. Taler, 1 662 (Pl. II/ 1).
Av. MO · ARG : PRO : CON - FOE : BELG : HOL
Rv. · CONFIDENS DNO NON 1 MOVETVR 1662
AR ; 4 1 mm ; 27,20 gr ; c.b. ; inv. 1 020.
5. Taler, 1688 (Pl. II/2).
Av. + MO + NO + ORD 16-88 + F (OE ?) S + VA + HOL
Rv. CONFIDENS + DNO + NON + MOVETVR +
AR ; 42 mm ; 26,93 gr ; c.b. ; inv. 1 0 1 3.
6. Taler, 157 ( ) (Pl. I /4).
Av. X MO X NO X ARG X 1 5-7 ( ) X ORDIN X HOL
Rv. X CONFIDENS X DNO X NON X MOVETVR
AR ; 40 mm ; 26,45 ; gr ; c.b. ; inv. 1016.
7. Taler, {Pl. III / 1 0).
Av. · MO · NO ARG · - ORDIN · HOLL
Rv. CONFIDENS DNO NON · MOVETVR
AR ; 4 1 mm ; 26,30 gr ; c.b. ; inv. 1015.
8. Taler (Pl. IV/3).
Av. X MO X NO X ARG ( ) - 7 ( ) ORDIN X HOL
Rv. X CONFIDENS X DNO X (NON ?) X MOVETVR
AR ; 40 mm ; 26,25 gr ; c.b. ; inv. 1 0 1 8 .
·

·

·

·

·

·

·

·

GELDERN
9. Taler, 1597 (Pl. III/9).
Av. MO · NO · ORD · 15-97 · GEL · VA · HOL
Rv. CONFIDENS DNO · NON MOVETVR
AR ; 40 mm ; 26,45 gr ; c.b. ; inv. 1 0 1 2.
10. Taler, 1632 (Pl. III/6).
Av. · MO ARG · PRO · CO-NFOE · BEL · GELL :>('
Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MOVETVR 1 632
AR ; 40 mm ; 27,10 gr ; c.b. ; inv. 1 0 1 1 .
·

·

·

·

·
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1 1 . Taler, 1640 (Pl. IV/ 9).
Av. · MO · ARG · PRO : CON · - FOE · BRLG · GEL ·
Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MOVETVR 1 640 :
AR ; 42 mm ; 26 gr ; c.b. inv. 1 024.
1 2. Taler, 1640 (Pl. II/3).
Av. · MO · ARG PRO · CO
FOE · BELG · GEL ·
MOVETVR · 1640
R\'. CONFIDENS · DNO · NON
AR ; 41 mm ; 26,80 gr ; c.b. ; inv. 990.
13. Taler, 1641 (Pl. III/5).
Av.
MO · ARG · PRO : CON-FOE · BELG · GEL :
Rv. · CONFIDENS · DNO · NON · MOVETVR · 1641
AR ; 33 m m ; 13,53 gr ; c.b. inv. 1002.
14. Taler, 1643 (Pl. I / 1 0).
Av. · MO · ARG · PRO : COl - · FOE · BELG · GEL
Rv. CONFIDENS · DNO · NON MOVETVR · 1643
AR ; 41 mm ; 26,67 gr ; c.b. ; inv. 979.
15. Taler, 1644 (Pl. I /9).
Av. MO · ARG · PRO · CO · - FOE · BELG · GEL
Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MOVETVR 1 644
AR ; 41 mm ; 26,70 gr ; c.b. ; inv. 993.
16. Taler, 16 (4 ?) 7 (Pl. I/ 12).
Av. MO · ARG · PROCO · - · FOE · BELG · GEL ·
Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MO(VE)TVR · 1 6(4 ?) 7
AR ; 41 m m ; 26,70 gr ; c.b. ; inv. 993.
17. Taler, 1 653 (Pl. IV/1 0).
Av. MO ARG · PRO CON - FOE · BELG · GEL
Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MOVETVR · 1 6-53 ·
AR ; 40 mm ; 26,85 gr ; c.b. ; inv. 1 008
18. Taler, 1 662, (Pl. III/ 1 1).
Av. MO · ARG · PRO · CON · - FOE · BELG · GEL ·
Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MOVETVR · 16-62 ·
AR ; 42 mm ; 27,17 gr ; c.b. ; inv. 996.
19. Taler (Pl. III / 1 2).
Av. MO · ARG · PRO · CO - NFOE · BELG · GEL ·
Rv. CONFIDENS DNO · NON · MOVETVR
AR ; 41 mm ; 26,40 gr ; c.b. ; inv. 984 .
·

-

·

·

·

·

·

·

·

OVERYSEL-CAMPEN.
20. Achtwiting, Mateiaş I - 1 61 2- 1 6 1 9 - (Pl. IV/4).
Av. MATTH · I · D · G · ROM · iiMP · S(E ?)M AVGV ·
Rv. FLO · ARG CIVI ( ) · IMP CAMPEN
AR ; 40 m m ; 1 9,75 gr ; c.b. inv. 1 022.
21. Taler, 1648 {Pl. II/ 1 0) .
Av. M O · ARCIVI · IM - P · BELG CAMPEN ·
Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MOVETVR 16-48.
AR ; 41 mm ; 26,90 gr ; c.b. ; inv. 1000.
22. Taler, 1 648 (Pl. II/8)
Av. MO · AR · CIVI · I( )M - P BELGCAMPEN
Rv. (CONF) IDE (N) S · DNO · NON · MOVETVR 16-48
AR ; 41 mm ; 26,97 gr ; c.b. ; inv. 983.
·

·

·

·

·

·

·

·

·
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23. Taler, 1648 (Pl. 1/3).
Av. MO · AR CIVI IM-P BELG · CAMPE(N)
Rv. CONFIDENS DNO NON MOVETVR 1 6-48
AR ; 41 mm ; 25,93 gr ; e.b. ; inv. 980.
24. Taler, 1 648 (Pl. 1 / 5).
Av. MO · ARCIVI IM-P · BELG · CAMPEN
Rv. CONFIDENS DNO · NON MOVETVR 1 6-48
AR ; 41 mm ; 26,75 gr ; e.b. ; inv. 987.
25. Taler, 1 649 (Pl. I/7).
Av. MO · AR · CIVI IM-P · BELG · CAMPEN
Rv. CONFIDENS · DNO · NON MOVETVR 1 6-49
AR ; 4 1 mm ; 26,1 8 gr ; c.b. ; inv. 995.
26. Taler, 1 652 (Pl. 1/ 1 1).
Av. MO ARG CIVI · IM-P BELG CAMPEN
Rv. CONFIDENS · DNO NON · MOVETVR 16-52
AR ; 42 mm ; 27,50 gr ; c.b. ; inv. 992.
27. Taler, 1686 (Pl. 1/8).
Av. MO · ARG · CIV · IMP BELG CAMPEN
Rv. CONFIDENS : DNO : NON MOVETVR 1 6-86
AR ; 44 m m ; 27,40 gr ; c.b. ; inv. 989.
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

UTRECHT.
28. Taler, 1 598 (Pl. IV/ 7).
Av. X MO X NO X ORDI 15-98 TRA X VA X HOL
Rv. X CONFIDENS X DNO X NON X MOVETVR X
AR ; 4 1 mm ; 26,45 gr ; c.b. ; inv. 1 0 1 7 .
29. Taler, 1 636 (Pl. II/7).
Av. · MO · ARG PRO · CON · FOE BELG TRA
Rv. CONFIDENS DNO · NON · MOVETVR 1 636
AR ; 40 mm ; 26,77 gr ; c.b. ; inv. 994.
30. Taler, 1649 (Pl. IV/8).
Av. MO ARG · PRO (C)ON - FOE · BELG · TRA
Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MO(VE)TVR 1 649
AR ; 42 mm ; 26,95 gr ; c.b. ; inv. 988.
31. Taler, 1651 (Pl. II/6).
Av. MO ARG · PRO · CON · - FOE BELG TRA ·
Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MOVETVR 1 6 · 5 1
AR ; 4 1 mm ; 27,22 gr ; c.b. ; inv. 1010.
32. Taler, 1655 (Pl. 11/5).
Av. MO · ARG PRO · CON - FOE · BEL · TRA
Rv. CONFIDENS DNO NON MOVETVR 1 655 ·
AR ; 4 1 mm ; 27, 1 0 gr ; c.b. ; inv. 982.
33. Taler, 1 663 (Pl. 111/8).
Av. MO ARG PRO · CO-N · FOE BELG TRA
Rv. CONFIDENS DNO NON MOVETVR 1 663
AR ; 4 1 mm ; 27 gr ; c.b. ; inv. 997.
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

WESTFRIESLAND.

34. Taler, 1 629 (Pl. I /6).
Av. · MO ARG · PRO
·

·

CON - FOE

·

BELG

·

WESTF
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35.

36.

Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MOVETVR · 1629
AR ; 41 mm ; 26,85 gr ; c.b. ; inv. 1 00 1 .
Taler, 1 6(37 ?) (Pl. I V/5).
Av. · MO · ARG · PRO · CON - FOE · BELG · WESTF
Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MOVETVR · 16(37 ?).
AR ; 39 mm ; 26,95 gr ; c.b. ; inv. 1 006.
Taler, 1644 (Pl. III/ 2).
Av. · MO · ARG · PRO CON - FOE · BELG · \VEST.
Rv. CONFIDENS DNO · NON · MOVETVR · 1644
AR ; 41 m m ; 27,05 gr ; c.b. ; inv. 981.
Taler, 1 647 (Pl. III/ 1).
Av. · MO · ARG · PRO · CON - FOE BELG · WEST.
Rv. CONFIDENS · DNO · NON · MOVETVR · 1647 ·
AR ; 40 mm ; 26,75 gr ; c.b. ; inv. 985.
Taler, 1 677 (Pl. II/4).
Av. · MO · ARG · PRO · CON - FOE · BELG · WESTF.
Rv. CONFIDENS X DNO X NON MOVETVR X 1 677
AR ; 42 mm ; 27, 1 5 gr ; c.b. ; inv. 998.
·

·

37.

·

38.

ZWOLLEN.

39. Taler, 1 6-1 ( ) (Pl. IV/ 2).
Av. MO : ARGCIVITA - ZWOL : A : L : IMP
Rv. X DA : PACEM : DOMINE : IN : DIEBVS : NOST
anul : 16-1( )
AR ; 4 1 mm ; 2l1,80 gr ; c.b. ; inv. 1023.

· În

EMDEN .

4 0 . Achtwinting, Ferdinand II - 1 6 1 9-1637 - (Pl. IV/6).
Av. FERDINAN · II · HOM · IMP · SEM · AVGV ·
Rv. FLOR · ARGEN 28 CIVITAT · EMB ·
AR ; 40 mm ; 1 9,57 gr ; c.b. ; inv. 986.
41. Achtwinting, Ferdinand II - 1 6 19-1637 - (Pl. IV/ 1).
Av. FERDINAN · II · ROM · IMP · SEM · AVG ·
Rv. FLOR. ARGEN 28 CIVITAT · EMB
AR ; 40 mm ; 1 9,05 gr ; c.b. ; inv. 1 003.
42. Achtwinting, Ferdinand III - 1637-1657 - (Pl. II/ 11).
Av. FERD · III · D · G · ROM · IMP SEMP · AV ·
Rv. FLOR ARGV · G · O 28 E · D D · I · I E( )
AR ; 4 1 m m ; 1 9,80 gr ; c.b. ; inv. 1005.
43. Achtwinting, Ferdinand III - 1 637-1657 (Pl. I/2).
Av. FERDINAN · III · ROM · IMP · SEM · AVG ·
R v . FLOR ARGEN 28 CIVITAT EMB
AR ; 40 mm ; 19,78 gr ; c.b. ; inv. 1 007.
44. Achtwinting, Ferdinand III - 1637-1 657 - (Pl. II/12).
Av. FER · D · III · D · D · ROM · IMP · SEM · AVG ·
Rv. (F)LOR · AN(! ?) GVNC (28) O(R)D · D · I I · E(M ?)
AR ; 40 mm ; 1 3,53 gr ; c.b. ; inv. 1 004.
45. Achtwinting, Ferdinand, III ---'- 1 637-1657 (Pl. III/4).
Av. FERDINAN III · ROM · IMP · SEM · AV(G)
·

·

·

·

·

·
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23:!

Rv. FLOR

46.

ARGEN (28) CIVITAT EMB
AR ; 40 mm ; 1 9,95 gr ; c.b. ; inv. 999.
Achtwinting, Ferdinand III - 1637-1657 (Pl. I / 1) .
Av. FERD III D G ROM IMP SEM AVG
Rv. FLOH
(AR(G) V C O (28) E D D I JF:
AR ; 40 mm ; 20 gr ; c.b. ; inv. 991 .
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

E

·

K

·

NOTE
1

A.

Engc-Scrr urc,

Traite de

Pat·i<>, 189Î, p. 275.

numismat ique moderne et contemporaine, 1,

2 C. Secăşan u. SCN, IV, 1968, p. 426 ; V. Căpitanu, Carpica, VI, 1973-1974,
p . Î9, fiind semnalate descoperiri monetare la Arsura şi Tanacu.
3 Monedele au fost determinate pc baza literaturii de specialitate, C. Secii
!janu, Numismatica medievală şi modernă, Bucureşti, 1942, p. 55-56. fig.
:J5 ;
C. K i l'iţeseu. Sistemul bănesc al leului şi precursori lui, voi. I, Bucur�ti. 1964,
Pl. X / 16, Pl . X I / 1 , 2 ; F. Hcinfeld, Miinzkatalog von der Antike bis zur Gegen
wart, MUnchen, 1965, p. 223, 224 ; G. Crăciun, E. Petri şor, Catalog numismatic
Iaşi, 1970. p. 79, 80 ; Al. Artimon, Carpica, VI, 1973-1974, p. 1 0 1 . Totodată au fost

folosite următoarele abrevieri : AR
b un ă ; inv. - i nventar ; Rv - revers.

-

·argi n t ; Av

-

avers ;

c.b.

- conservare

UN TRESOR MONETAIRE DES XVI-e-XVII-ieme
SIECLES DECOUVERT A PERIENI (DEPARTEMENT DE
VASLUI)

R e s u me
Dans la commune Perieni ont ete decouverte en 1958 un
tresor de 46 pieces en argent des Pays Bas. Le tresor comprend 38 thalers et 8 pieces de achtwinting des emissions
habsbourgiques des annees 1 588-1688 pour Hallande, Gel
dern, Oversel-Campen, Utrecht, Westfriesland, Zwollen et
Emden.
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UN TEZAUR MONETAR DIN SECOLUL AL XVII-LEA
DESCOPERIT LA TECUCI AFLAT IN COLECŢIILE
MUZEULUI DIN BIRLAD.
EUGENIA POPUŞOI

In anul 1975 locuitorul Nicolae Popa din Bîrlad, donează muzeului
din localitate un tezaur monetar cu menţiunea descoperirii lui cu pri
lejul săpării unei grop de mormînt, in cimitirul de lîngă Biserica Sf.
Ioan din Tecuci 1• Se pare că tezaurul, aflat la o adincime de peste 1 m,
era depozitat într-un vas de lut din care nu s-a păstrat însă nici un
fragment.
Tezaurul este format din 50 de piese, dintre care doar 2 sînt din
tr-un metal alb suflat cu argint, celelalte 48 fiind din cupru şi repre
zintă moneda măruntă cunoscută sub numele de "solidus" 2, "domniţe" 3
sau "şalăi" 4• In componenţa acestui tezaur constatăm existenţa a 3 piese
1 658-1659
;
cu efigia domnitorului Mihail Radu (Mihnea al II-lea
1661a 1 1 exemplare cu efigia lui Eustratie Dabija (Dabija Vodă)
1 665
şi a falsificatelor de şilingi suedezi (Gustav II Adolf
16111 622-1 654 ; Carol X Gustav
1654-1660 ; Carol XI
1632 ; Christina
1660-1 697), polonezi (Ioan II Cazimir
1648-1668) şi a şilingului
prusian-brandemburghez (Ge01� Wilhelm de Brandemburg
1 619-1 640
şi a lui Friederich Wilhelm de Brandemburg
1 648-1688). In grupul
ultimelor imitaţii se includ, posibil, şi 3 monede pe a căror avers intil
nim monograma FWC in ligatură, iar pe revers : SOLID/DVCA�/PRVSS5•
Din tezaur, 5 exemplare n-au putut fi determinate datorită ştergerii,
aproape in intregime a legendei (foarte rar citim cîte o literă care nu rie
poate ajuta).
Inainte de a prezenta catalogul m onedelor ce ni le-a oferit tezau
rul in- discuţie, trebuie să facem citeva preciziuni asupra baterii acesto
ra .. In acest sens> toate- .,piesele prezintă u� avers-1,evers descentrat
(uneori o descentrare foarte puternică) şi greşeli in legendă in compo
nenţa numelui suveranului unde apar litere duble şi litere inversate sau
inlocuirea acestora cu diverse semne 6•
Tezaurul de la Tecuci nu constituie un caz izolat. El se integrează
in lista descoperirilor de tezaure cunoscute pînă in prezent, mai cu
seamă, in j umătatea de nord a Moldovei şi în zonele limitrofe 7, in a
căror componenţă intilnim toate falsificatele realizate in monetăria de
la Suceava in a doua jumătate a sec. al XV1I-lea 8• Mai mult, tezaurul
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1

2

3

G

7

8

f1

11

20
Pl. I . Tecuci. Monede din tezaur.
Pl. I. Tecuci. Monnaies du tresor.
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e
-

2.5

23

26

28

29

31

32

35

37

39

10
Pl. IL Tecuci. Monede din tezaur.
Pl. Il. Tecuci. Monnaies du tresor.
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i?l. l l l . 'l"eeuct. Monecle clm tezaur.
I I T . Tecuci. Monnaies d u tresor.

Pl .

la Tecuci c onţi n e şi monede cu efigia lui Mihail Radu (Mihnea al lii
lea) , monede ce sînt cu n o scu t e şi î n tezaurul de la Suceava 9 şi Lehă
ceni 10• Prezenţa monedei cu efigia lu( Eustratie Dabija şi a tuturor fal
sificatelor, care nu depăşesc anţi de domnie ai aces t ui a , ne îndreptăţesc
să conchidem 'Că m onedele din tezaurul de la Tecu c i au fost bă tute în
prima parte d upă reluarea activităţii m onetăriei ele la Suceava, care
1 1•
corespunde şi cu prezenţa lui Titus Livius Boratini a ic i
CATALOGUL MONEDELOR
Mihail Radu (Mihnea al III-lea),

1 6 58-1 659.

..
1. Av. MICHAELRAD DCVAU I R P . R ; Bustul domnitorului spre dr.
·

Rv. SIDEVS NOBISCUM . . (OV)IS CONNO ; acvilă bicefală încoro

n ată.

AE ; 0,50 gr ; 1 6 mm ; c. m . ; inv. B / 5840 (Pl. I / 1 ) .
2 . Av. IOMICHAEL
RAD · D G V L T R · PR : ; bustul domnitoru
lui spre dr. purtînd coroană princiară, îmbrăcat cu haină cu u_ri1 erii
bufanţi ; î n m î na cl r. ţ i n e sceptrul ; 1 6,__:_5 (8 ?).
Rv. SI DEVS N( ) VM OVIS CON NO : acvilă bicefală încoronată.
AE ; 0,65 gr ; 1 6 , 5 mm ; c.b. ; inv. B/ 5868 (Pl. I / 2).
3. Av. IO MICI-IAEL RAD D C VAL TR PR ; b ust u l dom n i t orului s pr e
clr. purt î n d coroană princiară, ţine în dr. sceptrul ; c.ş.
Rv. ( ) DEVS NOBISCVM ( ) ; acvilă bicefală încoronată ; bat e re
e x cent ri că ; d i n matriţa vecină două stele cu cîte 6 raze, c . ş .
AE ; 0,60 gr ; 1 6 m m ; c.m . ; inv. B/ 5869 (Pl. I / 3).
·

Eustratie Dabija (Dabija Voclă),
12
Tipul I •

1 661-1 665 .

Av. IOHAN ( ) VV ; coroană ; călăreţ spre s t . , dedesubt se văd
coarnele bourului ; batere exc en t rică, din matriţa vecină : (S ?) G şi
o stea ; c.ş.
M D 1 8, coroană ; căciulă cu boruri şi trei pene ; de
Rv. V G R
desubt s abi e şi buzdugan încrucişate, deasupra lor o globulă ; c,ş.
AE ; 0,45 gr ; 1 5 mm ; c.m. ; inv. B / 5 8 28 (Pl. I / 4).
5. Av. ( ) ST ( ) AT D B W ; călăreţ spre s t . , dedesubt cap de bour ;
4.

·

c.l.

Rv. (SOLI) DVS DVGR (M) D 1 8 ; ca bour 4 ; batere excentric�1 ; c. l .
AE ; 0,55 gr ; 1 6 mm ; c.r. ; inv. B/ 5849 (Pl. I / 5) .
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Tipul III
6. Av. ( ) STRAT D A B I S ; ca la nr. 4 ; c.ş.
Rv. Iniţiala V cu globulă in centru ;
OLIDVS DG R 68 ; rozetă ; c.ş.
AE cu slabe urme de AR ; 0,45 gr ; 6 mm ; c.m. ; inv. B/ 5848
(Pl. I /6).
Tipul IV.
7. Av. STRAT DOR W ; coroană ; călăreţ spre st, dedesubt cap de
bour ; c.ş. batere excentrică.
Rv. Monograma C cu c şi o stea in interior ;
SOLIDVS ; batere excentrică ; c.ş.
AE ; 0,60 gr ; 1 5,4 mm ; c.m. ; inv. B/ 5843 (Pl. I/7).
8. Av. IOHANIS (D)OR VV, coroana ; călăreţ spre st, dedesubt cap
de bour ;
Rv. Monograma C cu B in interior ;
SOL I DVS GIVI( ) ; c.p.
AE ; 0,48 gr ; 15,5 mm ; c.b. ; inv. B/5867 (Pl. I / 8).
9. Av. IOHANISTRA( ) VV, coroană ; călăreţ spre st., dedesubt cap
de bour.
Rv. Monograma C cu B şi 4 globule în interior ;
SOLI(
)1 (6 ?) ; c.ş. ; batere excentrică.
AE ; 0,50 gr ; 1 5 mm ; c.m. ; inv. B/5847 (Pl. 1/9).
10. Av. IOHANIHS (TRAT), coroană ; călăreţ spre st., dedesubt cap de
bour ; c.p. ; batere excentrică.
Rv. Monograma C cu il\ in interior ; legendă ilizibilă ; c.ş. ; batere
excentrică.
AE ; 0,55 gr ; 1 5,5 mm ; c.r. ; inv. B/5830 (Pl. I / 1 0).
11. Av. IOHANIHSTR {AT) ; călăreţ spre st., dedesubt cap de bour ;
c.z. ; batere excentrică.
Rv. Monograma C cu
in interior ;
(SOLI)DVS CIVI M D ; c.ş. ; batere excentrică, din matriţa vecină
două stele.
AE ; 0,60 gr ; 16 mm ; c.m. ; inv. B/5827 (Pl. 1 / 1 1).
1 2. Av. DHBISA
!STRAT
V V, coroană ; (călăreţ spre st.) cap de
bour ; c.p.e şi c.ş.i.
Rv. Monograma L cu globulă ;
(SO)LIDVS D G R M (8 ?) ; c.p.e şi c.ş.i.
AE ; 0,45 gr ; 15,5 mm ; c.m. ; inv. B/5844 (Pl. 1/1 2).
13. Av. DABISA !STRAT VV, coroană ; călăreţ spre st. (cap de bo'..l r) ;
c.ş.
Rv. Monograma D cu I in interior ;
SOLIDVS D G R M 168, rozetă ; c.ş.
AE ; 0,55 gr ; 16 mm ; c.b. ; inv. B /5846 (Pl. I/ 13).
1 4. Av. ( ) STRA ( ) ; călăreţ spre st, cap de bour ; c.l.
Rv. IDVS ; fotografia ştearsă ; batere excentrică ; din matriţa Ye
dnă două stele.
AE ; 0,35 gr ; 1 5 4 mm ; c.r. ; inv. B/5837 (Pl. I/ 14).
·

·

·

·

·

,

Imitaţii de monede suedeze.
CHRISTINA ( 1622-1654).
Imitaţii de şilingi cu stema oraşului Riga.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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1 5. Av. Monograma C, incoronată avind la mijloc stema Vasa (snop) ;
CHR IST IN A D G R S ; c.ş.e. şi c.l.i.
Rv. SOLIDVS CIVI RIG 9 ; stema oraşului Riga cu ramură deasu
pra ; c.ş.
AE ; 0,55 gr ; 1 5,5 mm ; c.b. ; inv. B/5824 (Pl. I / 1 5).
1 6. Av. Monograma C, incoronată, avind la mijloc stema Vasa ;
CHRISTINA D G ( ) S ; c.l.
Rv. SOLIDVS CIVI RIG ; (Stema oraşului Riga ?) ; c.l.
AE ; 0,40 gr ; 1 5 mm ; c.m. ; inv. B/5833 (Pl. 1/ 1 6).
1 7. Av. Monograma C, incoronată, avînd la mijloc stema Vasa ;
CHRISTINA D G R S ; c.ş.
Rv. CIVI RIG
; (Stema oraşului Riga ?) ; c.ş. întrerupte ; batere
excentrică ; din m atriţa vecină a globulă.
AE ; 0,55 gr ; 1 5 mm ; c.m. ; inv. B/5862 (Pl. I / 1 7).
1 8 . Av. Monograma C, incoronată, avînd la mijloc stema Vasa ;
CH(RISTINA) D G R · S ; c.ş. ; batere excentrică.
Rv. SOL(
) ; parţial stema oraşului Riga ; c.ş. întrerupte ; batere
excentrică.
AE ; 0,50 gr ; 1 5,5 mm ; c.r. ; inv. B/5863 (Pl. I / 1 8).
19. Av. Monograma C, incoronată avind la mijloc stema Vasa ;
CHRISTINA D G R S ; c.ş.
Rv. SOLIDVS CIVI RlG 54 ; stema oraşului Riga cu ramură ; c.ş.
AE ; 0,45 gr ; 1 5,3 mm ; c.r. ; inv. B/5850 (Pl. I / 1 9).
20. Av. Monograma C, incoronată, avînd la mijloc stema Vasa ;
CHRISTINA D G R S ; c.ş.
Rv. SOLIDVSSIVI RIC ( 1 55 ?) ; stema oraşului Riga cu rozetă dea
supra ; c.ş.
AE ; 0,45 gr ; 15 mm ; c.m. ; inv. B/587 1 (Pl. I / 20).
2 1 . Av. Monograma C, incoronată, avînd la mijloc stema Vasa ;
CHRISTINA D G · R · S ; c.ş.i.
Rv. SOLIDVS CIVI · RIG (60 ?) ; stema oraşului Riga ; c.ş.
AE ; 0,40 gr ; 14 mm ; c.m. ; inv. B/5823 (Pl. I / 2 1 ) .
22. Av. Monograma C , incoronată, avind l a mijloc R ;
CHRISTIN ( ) A (PG ?) S V P ; c.ş.
Rv. SOLIDVS CIVI RIG ; stema oraşului Riga ; c.ş.
AE ; 0,35 gr ; 15 mm ; c.m. ; inv. B/5872 (Pl. Il/ 1).
23. Av. Monograma C, incoronată, avind in mijloc stema Vasa ;
(CHRIS)TINA . D . G . R . s ; C.Ş.
Rv. (
) CIVI RIG · ; fotografia ştearsă ; c.ş.
AE ; 0,50 gr ; 15 mm ; c.r. ; inv. B/5866 (Pl. II/2) .
24. Av. Monograma GR c u o globulă ;
CHRISTINA D : G : R : S :
Rv. SOLIDVS CIVI (RIG ?) (46 ?) ; stema oraşului Riga.
AE ; 0,55 gr ; 1 5 mm ; c.m. ; inv. B/5839 (Pl. Il/ 24).
Imitaţii de şilingi cu stema Livoniei.
25. Av. Monograma C, avind la mijloc stema Vasa ;
!STINA · D · G · R ; c.ş. întrerupte ; batere excentrică, din matriţa
vecină 6 globule.
; stema Livoniei ; c.ş.
Rv. SOLIDVS LIVONI
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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A E ; 0,57 gr ; 15 mm ; c.m. ; inv. B/5832 (Pl. II/25).
26. Av. Monograma C, încoronată, avind în mijloc stema Vasa ;
CHRISTINA D G R S ; c.ş.
Rv. SOLIDVS LIONAE I 85 ; stema Livoniei cu ramură deasu
pra ; c.ş.
AE ; 0,55 gr ; 15,6 mm ; c.m. ; inv. B/5826 (Pl. II/26).
·

·

·

·

GUSTAV II ADOLF 1 61 1-1632).
Imitaţii cu stema oraşului Riga.

27 . .-\v. Monograma G cu A in mijloc ;
(GV) ST ADO L D G R ( ) ;
Rv. (
) CIVI (RIG ?) ; stema oraşului Riga ; c.l.
AE ; 0,30 gr ; 16 mm ; c.r. ; inv. B/5858 (Pl. II/ 27).
28. A.v. Monograma G cu A în mijloc, încoronată ;
IOLVS
Rv. Stema oraşului Riga ; legenda ilizibilă.
AE ; 0,60 gr ; 1 5,5 mm ; c.r. ; inv. B/5838 (Pl. II/ 28).
29. Av. Monograma G cu A în mijloc ;
IT in rest ilizibil
Rv. Stema oraşului Riga ;
)
)D (
(
.-\E ; 0,40 gr ; 1 5 mm ; c.r. ; inv. B/5853 (Pl. II/29).
30. ---\ v . Monograma G cu A în mijloc, peste monogramă stema Vasa ;
SOLIDVS (
) IP ( ).
Rv. (
) R G SRILI (
) ; (acvilă ?).
A.E ; 0,55 gr ; 1 5,5 mm ; c.m. ; inv. B/5851 (Pl. II/30).
.

CAROL X GUSTAV (1 654-1 660).

Imitaţii cu stema oraşului Riga.
31 . Av. Monograma C cu G şi o globulă în mijloc ;
CAROLVS GVST ( ) ; c. ş. întrerupte.
Rv. (
) IVI RIG ; stema oraşului Riga ; batere excentrică .
--\E ; 0,45 gr ; 15 mm ; c.m . ; inv. B/5852 (Pl. II/31).
•

CAROL XI (1 660-1 697).

32 . -\v. Monograma CR, încoronată ;
CAROLVS : D : G : REX :
Rv. SOLIDVS CIVI RIG 58 ; stema oraşului Riga.
AE ; 0,50 gr ; 15,3 mm ; c-b ; inv. B/5842 (Pl. II/ 32).
.

Imitaţii de monede poloneze.
IOAN II CAZIMIR (1 648-1 668).

33. Av. IOA CAS M D G ( ) ; Monogramă ; batere excentrică ; c. ş.
Rv. SO ( ) S M D LIT 1 8 ; călăreţ lituan în galop spre dr. ; deasu
pra coroană ; sub cal o rozetă ; batere excentrică ; c. ş. întrerupte.
AE ; 0,70 gr ; 16 mm ; c.m ; inv. B/5854 (Pl. II/33).
34. Av. CAS REX GAN ; cap rudimentar executat ; c.z.e. ;
Rv. SOL · I · MAG · DVG · LIT · 1 ( ) ; călăreţ lituan in galop spre Pst,
deasupra coroană ; dedesubt floare de �rin heraldică ; c.z.e.
AE ; 1,60 gr ; 16 mm ; c.m ; inv. B/ 5829 (Pl. II/34).
C-da :i T 07

coala

19
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35. Av. IOA CAS D · G · R · POL ; monogramă incoronată ; c.ş.
Rv. SOLIDVS · M · D · LIT · 1661 ; călăreţ lituan în galop spre st, dea
supra coroană ; dedesubt floare de crin.
AE ; 0,50 gr ; 1 1 ,6 mm ; c.m ; inv. B/5831 (Pl. II/35).
36. Av. IOA CAS D G R POLL ; monogramă încoronată ; c.ş.
Rv. SOLIDVS ND LIT 15 ; călăreţ lituan spre st ; dedesubt floare
de crin heraldică ; c.ş.
AE ; 0,55 gr ; 15 mm ; c.m ; inv. B/5860 (Pl. II/36).
37. Av. CAS ( ) D ( ) ; cap rudimentar executat ; c.p.e.
Rv. ( ) D ( ) N LIT POLON ; vultur polon cu monogramă ; c.p.e.
AE ; 0,70 gr ; 16 mm ; uzată ; inv. B/5855 (Pl. II/37).
38. Av. IOAN CAS REX T L B ; cap rudimentar executat ; c.p.e.
Rv. SOLI. D · REGNI (POLON ?) ; vultur polon cu monogramă ; c.p.e.
AE ; 1 ,25 gr ; 16 mm ; c.m ; inv. B/5861 (Pl. II/38).
39. Av.
Imitaţii de monecle din Brandenburg.
GEOR.G WILHELM DE BRANDEMBURG (1 6 1 9-1 640).

39. Av. ( )EORG WI L H M ( ) ; partea dr. a acvilei Prusiei ; c.p.e ;
batere excentrică.
Rv. Monograma G cu W în mijloc ; legendă ilizibilă ; c.p.e ; batere
excentrică.
AE ; 0,65 gr ; 16 mm ; c.m ; inv. B/5865 (Pl. II/34).
FRIEDERICH WILHELM DE BRANDEMBURG (1 648-1 688).

40. Av. FRID WILHMAR BR S R I ; acvila Prusiei încoronată ; c.ş ;
batere excentrică.
Rv. Monograma W F ( ) cu rozetă deasupra ;
SOLIDVS PRVSS IA 1 658 ; c.ş ; batere excentrică.
AE ; 0,55 gr ; 1 5,7 mm ; c.b ; inv. B/5841 (Pl. II/40).
4 1 . Av. FRID VILHMA R B R SPEI ; acvila Prusiei încoronată ; e.ş.
Rv. Monograma WV ( ) ;
SOLIDVS P rozetă RVSSA ( ) ; c.ş.
AE ; 0,65 gr ; 1 5,3 mm ; c.m ; inv. B/5864 (Pl. II/41).
42. Av. FRIDRIC WIHLMVS ; acvila Prusiei ; c.ş.
Rv. SOLIDVS · CIVI ( ) ; stema oraşului Riga ; c.ş intrerupte ;
batere excentrică ; din matriţa vecină IG.
AE ; 0,65 gr ; 1 ,5 mm ; c.m ; inv. B/5857 (Pl. 11 / 42).
Monede prusiene

43. Av. Monograma FWG ( ) incoronată ; 1 6-57 ; c.p. şi c.l.
Rv. SOLID DVCAT PRUSS, deasupra rozetă in formă de cruce ;
c.p. şi c.l întrerupte ; batere excentrică.
Bi ? ; 0,60 gr ; 15 mm ; c.m ; inv. B/5835 (Pl. III/43).
44. Av. Monograma FWG ( ) incoronată, (1)6-58 ; c.ş. şi c.l ; batere
excentrică.
Rv. SOLID DVCAT PRVS ?, deasupra rozetă in formă de cruce; c.ş.
şi c.l. ; batere excentrică.
AE ; 0,50 gr ; 1 4,5 mm ; c.m ; inv. B/5845 (Pl. III/44).
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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45. Av. Monograma FWG ( ) încorp.nată, 1 6-58 mm ; c.ş şi c.l.
Rv. SOLID DVCAT PRVSS ; sus şi jos rozetă în formă de cruce ;
c.p. şi cJ.
.
Bi ? ; 0,70 gr ; 16 mm ; c.b. ; inv. B/5825 (Pl. III / 45) 13•

NOTE
1 Mu l ţ u m im. şi pe aca�stă cale .donatorului pentru grija c e a avut-o
la
salvarea vestigiilor ist oric e şi pentni in fornnţi i le ce ni le-a oferit.
� Ocbavian Ildescu, S CN , III, 1960, p. 312 ; Gr. Foit, Noi tezaure monetare
medievale descoperite in regiunea Suceava, 1967, Suceava, p. 44 ; G. Buzdugan,
O. Luchian, C. C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, Ed. Spm·t Turism,
Bucureşti, 1977, p. 93.
J A su pr a termenului Dumnicz.e ( :lomniţC') af lăm ccie maJ. p reţioase date şi
interpretări din studiile cun06cutului ce1·cetă·tcr num i s mat O. Iliescu, în SCN, III,
1960, p. 3 1 1 -312 şi notele 1 / p . 311 şi 1/p. 318 ; idem, t;CN, VI, 1975, p, 259-261.
4 O. Ilie sou, SC�, III, p. 315.
5 Bibliogl"afi<a ce n�-a staţ la dispoziţie nu ne-a oferit date privitoare la
monarhul emitent ce folosea monograma FWG (
).
6 Greşeli în gravarea legendelor au fost semnalate în toate studiile ante
rioare dedicate falsif:ioatelor proven,ite din monetăria de la Suceav•a. (C. Moisi l,
Bănăria lui Dabija Vodă, 1915 ; 1. Tabrea, CNA, oct.-dec. 1938, p. 69 şi urm. ;
Gr. Foit, op . cit. p. 46 ; G. Buzdu�n, O. IJuchi<Jn, C. C. Opres cu, op. oit., p. 93-102).
7 O. Iliescu, SCN , III, p . 319 (repertoriul descoperirilor de şalăi bătuţi în
monetăria de la Suceava).
8 Asupra reluării activi.tăţii bănă:rli;ei de la Suceava în timpul lui Eustra.t ie
Dabija şi a urmaşilor săi vezi : C. M oisi l , op. cit. ; 1 . T a h rea , op. cit, p. 69 ; O. Ili
escu , op. cit. p. 315 ; C. A. Stcilde, AnUiarul lnst. de lst. şi Arh., I aş i , anul I, 1964,
p. 145 şi urm.
9 O. Il.iesCll , op. &it., p. 319 (referitor la tezau ru l descoperit în anul 1913).
1 0 Ibidem, p. 319.
1 1 O. Iliesau, op. cit., p. 3 1 5 .
12 La fixarea .tipurilor şalăilor lui Eustratie Dabija ne--am folosit de tipo
logia propusă de G. Buzduga, O. Luchian, C. C. Oprescu, op. cit., p. 93-94.
·�J. AbreViieri folOISite :

AE.
AR.
Av.
Bi.
c.b.
c.l.
c.m.
c.p.
c.p.e.
c.r.
c.ş.
c.ş.i.
c.z.i.
Rv.

cupru.
argint.
avers.
bilon.
conservare bună.
cerc liniar.
conservare mediocră.
cerc periat.
cerc periat exterior.
conservare rea.
cerc şnurat.
cerc şnurat interior.
cerc zimţat exterior.
revers.
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E.

POPUŞOI

UN TRESOR DU XVIIe SIECLE DECOUVERT A TECUCI
QUI SE TROUVE DANS LES COLLECTION
DU MUSEE DE BlRLAD

Resume

En 1 973, les callectians du musee de Bîrlad se sant en
richis d'un tresar campase de 50 mannaies decauvertes a Te
cuci. Les pieces representent la monnaie "salidus" ou "şalăi"
a l'efigie des manarques Mihail Radu et Eustratie Dabija et
de la fausse mannaie shilling suedais, palonnais et prussiens.
Le tresar de Tecuci s'inscrit dans la serie des decauvertes de
ce genre de la Maldavie et des zanes limitraphes.
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MARTURII DIN PATRIMONIUL CULTURAL-NAŢIONAL
CU REFERIRI ASUPRA LUPTELOR DE CLASA DIN
MOLDOVA PRIMII JUMATAŢI A SECOLULUI AL XVII-LEA
MANIFESTATE SUB FORME AŞA-ZISE INFERIOARE
ALEXANDRU LIGOR

Luptele de clasă 1 s-au manifestat în Moldova primei jumătăţi a
veacului al XVII-lea, ca de altfel în toate ţările române în evul de mij
loc, sub multiple forme (plîngeri adresate domniei, j udecăţi, refuzul
de a plăti dările sau de a munci pămîntul feudalilor, fuga de pe moşie,
răzmeriţele sau gîlcevile, răscoalele ş.a.).
Mărturiile vremii (în special documentele) ne obligă a socoti lup
tele sociale din Ţara Moldovei în răstimpul amintit ca un fenomen ne
întrerupt, deşi intensitatea lor în anumite perioade este diferită. Spre
pildă, pînă la domnia lui Vasile Lupu au loc cîteva frămîntări sociale
violente 2 ; în anii 1 634- 1 ()50 nu se constată puternice răbufniri ale
nemulţumirilor populare, realitate datorate şi politicii fiscale, ahile, a
domnitorului ţării, prosperităţii Moldovei, liniştii din afară ş.a.m.d.
Rezistenţa obştii ţărăneşti împotriva tendinţei de aservire este
impresionantă. Obştea constituie de fapt, "în statul feudal o frîntură
de adevărată orînduire gentilică sub forma comunităţii de matcă, dînd
astfel, chiar în timpul celei mai aprige iobăgii medievale, clasei asupri
te, ţărănimii, o coeziune locală şi un mijloc de rezistenţă pe care nu
1-au găsit de-a gata nici sclavii antici, nici proletarii moderni" 3 •
Plîngerile ţăranilor liberi adresate autorităţilor (inclusiv domnu
lui) şi j udecăţile în faţa divanului domnesc sînt fapte aproape cotidie
ne. Ţăranii se plîng voievodului nu numai împotriva feudalilor locali,
laici şi ecleziastici, dar şi împotriva dregătorilor (din pricina frecven
telor abuzuri ale acestora), în contra marilor negustori şi altor categorii
sociale suprapuse. "Pe nime să nu făţăriţi" spune domnul în actele
adresate slugilor sale chemate să cerceteze o pricină sau alte. In "Pre
faţa" Cărţii româneşti de învăţătură (Iaşi, 1 646) se explică apariţia ei :
"Şi mai vrătosu vădzându nedreptăţile şi asuprelele mişeiloru, care le
facu cei neînvăţaţi şi neînţelegătorii" ; ,"diregătorii şi giudeţele de pre
la toate scaunele Moldovei..." 4 • Deosebit de preţioasă este afirmaţia unor săteni care se plîng la domnie împotriva boierului Chiriţă Dumi
trache, pentru că le cotropiseră pămîntul "după obiceiul celor mari şi
puternici" 5 (subl. n.). Şi în timpul domniei lui Vasile Lupu plîngerile
ţăranilor erau îndreptate în special împotriva marilor boieri : Dumitru
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Buhuş 6, Toma Cantacuzino 7, Ştefan Moimăscul 8, Ciogolea Pătraşco 9,
Dumitraşco Soldan 10, Savin şi Lupu Psăjescu 1 1, Ştefap. Boul 12, Cara
caş 13 şi alţii. Plîngerile şi judecăţile priveau însă şi mănăstirile, episco
piile şi mitropolia care, la rîndu-le, încălcau drepturile şi stăpînirile ră
zeşeşti. "Sărmanii supuşi blestemă şi-i afurisesc" pe înalţii clerici,
observa P. D. Baksic în anul 1 64 1 14 • Dintre cunoscutele şi atît de frec
ventele procese avute de mănăstiri amintim doar pe cele intentate de
sătenii din Dărmăneşti 15, Munteni 16, Ionăşeşti 17, Vînători 18• Răzeşii se
ridicau şi împotriva tendinţelor acaparatoare ale marilor negustori 19• Se
opuneau aceloraşi tendinţe - nu odată materializate de către marii
feudali - şi tîrgoveţii ; aşa, cei din Cernăuţi 20, Tecuci 2 \ Tg. Frumos z2,
Tg. Piatra 23, Fălciu 2\ Siret 25, Roman 26 ş.a.m.d. Dintre oraşele actua
lului judeţ Vaslui, unde luptele de clasă au fost mai puternice, numim
Ruşii (mai ales prin manifestarea contradicţiilor dintre tîrgoveţi şi epis
copie). De exemplu, în 22 noiembrie 1 629 Alexandru, domnul Moldovei
poruncea marelui pitar Ionaşcu Cehan să hotărnicească moşia Broşteni
dinspre Ruşi, ce-a fost danie domnească către episcopie, deoarece ho
tarele ei, cu vii, mori şi grădini au fost împresurate de orăşenii din
Ruşi ; se menţionează, totodată, fuga de acolo a sătenilor sărăciţi ; în
11 aprilie 1 645 Vasile Lupu scria şoltuzului şi pîrgarilor din tîrgul
Huşi să-i dea înapoi lui Ghedeon, noul episcop al Ruşilor, toţi vecinii
şi posluşnicii luaţi de la episcopie de către tîrgoveţi 27 .ş.a. Luptau, de
asemenea, pentru menţinerea condiţiilor stabilite iniţial (la aşezarea
lor pe moşiile feudale), coloniştii zs.
Un act deosebit de important privind lupta maselor populare îm
potriva feudalilor datează din 4 noiembrie 1 6 14. Este emis de Ştefan
Tomşa la Iaşi. Domnul j udecă pricina dintre răzeşi (peste patruzeci)
cu Nădăbaico, fost vornic pentru două sate (Giordzeştii şi Vitirojii, pe
Polocinul de mijloc). Tomşa se va situa de partea boierului împotriva
răzeşilor despre care spunea că, după pierderea procesului, "au fost
ruşinaţi şi purtaţi de gît prin tot tîrgul şi li s-au tăiat nasurile şi ure
chile acelora dintre ei, care erau mai de ci.nste". 29
Nu puţine conflicte de proprietate au loc şi în fostul ţinut al
Vasluiului, în prima j umătate a veacului al XVII-lea (exemplu în satul
Leucuşani) 30•
Printre izvoarele istorice deosebit de preţioase prin informaţiile
ce cuprind asupra luptei de clasă în care erau angrenaţi vecinii, tîrgo
veţii şi înaltul cler, datează, probabil din anul 1 6 1 2, august 12. Epis
copul de Roman şi tot soborul se plîng domnului că, deşi au un sat,
Posluşnicii, şi au adus acolo de mult mai mulţi oameni care pînă acum
a u ascultat de episcopie, "îi turbură şoltuzul şi pîrgarii şi vor să-i tra
gă să fie cu tîrgul, cum n-au fost ei niciodată". Şi mai departe : "Deci,
domnia mea am lăsat pe toţi oamenii să-şi ia vecinii care au fugit
din zilele lui Constantin voievod, iar pe acei care au fugit mai de mult
să-i lase în pace, să fie unde sînt. De aceea, dacă vei vedea această
carte a noastră (porunceşte domnul, n.n.), tu să cercetezi dacă nu va fi
fugit vreun om din tîrg la Posluşnicii sfintei episcopii în zilele lui
Con�tantin voievod, iar tîrgoveţii să aibă a-l lua pe acela îndărăt, iar
dacă va fi mai de mult, să aibă a-i lăsa foarte în pace. Iar dacă va fi
altfel, iar ei să vină să fie de faţă înaintea noastră cu părintele şi
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rugătorul nostru, Mitrofan episcopul". In fine : "Alta, iarăşi ni s-a je
luit, zicind că merg şi se suie în clopotniţă şi strigă cu glas mare că nu
este episcopie, ci cărvăsărie" 3 1 •
Refuzul de a plăti dările, de a munci pe domeniul feudal, fuga
de pe moşie constituie forme importante ale luptei maselor populare
împotriva asupririi, frecvent întîlnite şi în Moldova acestor cincizeci
de ani.
La începutul secolului al XVII-lea în Moldova vecinii erau legaţi
de glie. Spre deosebire de Ţara Românească, aici, datorită şi intensi
tăţii luptelor sociale, legarea de glie "nu a fost definitivă şi necondi
ţionată" ci, "era legată de recensămîntul contribuabililor şi de anumite
t ermene stabilite de lucru" 32•
Dintre actele prin care se stabilesc termene de prescripţie pentru
ţăranii care fugeau de pe moşia feudală, amintim pe cele cinci din
prima jumătate a secolului al XVII-lea : 1 6 1 2 (termen - 6 ani), 1 622
(termen - 1 1 ani), 1 626 (termen - 1 an), 1628 (termen - 7 ani), 1634
(termen - 5 ani) 33•
Fugeau de pe moşia feudală şi ţăranii săraci liberi (din punct de
vedere juridic) : fuga era individuală 34 sau în grup (ca cei zece ţărani
elin Crăciuneşti) 35•
Şi în privinţa vecinilor care nu mai suportau regimul la care se
încerca a fi supuşi, pe lîngă părăsirea în mod individual a domeniului
feudal, se constată şi fuga colectivă.
Actele vremii menţionează uneori ca vecinii să fie aduşi pe do
meniul vechilor stăpîni "cu ştreangul de gît" 36 sau "de grumaziJ'' 37•
Dintre documentele emise în anii domniei lui Vasile vodă şi care se
referă la fuga vecinilor de pe moşiile feudalilor 38, deosebit de valo
roase sînt cele care consemnează risipirea unor sate întregi 39, ca Rogo
jenii şi Vîrtejenii, pe apa Nistrului, stăpînite de Vasile Mîrzacu, mare
şetrar 40 •
Unii dintre ţăranii săraci fugeau din satele Moldovei şi dincolo de
limitele teritoriale ale ţării, în Ţara Românească sau Transilvania, ceea
ce constituie şi un aspect important al legăturilor dintre ţările noastre.
Un act din 4 iulie 1 6 2 1 se referă la fuga ţăranilor din satul Mogeşti al
mănăstirii Bistriţa, în Ţara Românească 4 1• Despre "birul moldovenesc"
ce se plătea în Ţara Românească ne vorbesc mai multe mărturii din
prima jumătate a secolului al XVII-lea. Spre pildă, actul emis de Leon
Tomşa, domnul Ţării Româneşti la 10 ianuarie 1630 prin care scuteşte
de dări pe posluşnicii episcopiei de Buzău ("nişte săraci, unii de pre în
Moldova") numai "să lucreze" şi să fie "de ajutor şi de posluşanie"
episcopiei 42• Prin documentul din octombrie 1630 Chiril Lucaris, pa
triarhul Constantinopolului confirmă închinarea la biserica Sf. Mormînt
din Ierusalim a satului Poieni al mănăstirii Sf. Gheorghe din Bucu
reşti, scutit de slujbe şi dări, printre care şi de "birul moldovenesc" 43•
In 1 0 octombrie 1632, domnul Ţării Româneşti, Matei Basarab. scutea
pe posluşnicii Episcopiei de Buzău (iarăşi "nişte săraci, unii de pre în
Moldova") de dări 44• Despre aceiaşi posluşnici vorbesc şi alte documen
te 4 5• Cu privire la ţăranii moldoveni aşezaţi pe moşia mănăstirii Bra
dul se păstrează, de asemenea, o însemnată mărturie 46• Domnul Matei
Basarab permitea călugărilor de la Măcsineni să strîngă moldoveni, sîrbi
etc., şi să intemeieze slobozie împrejurul mănăstirii, urmînd ca aceştia
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să fie scutiţi de bir 47• în 9 aprilie 1642 acelaşi domn al Ţării Româ
neşti permitea lui Eremia Ciocirlie din Moldova "să-şi caute şi să-şi ia
ai lui rumâni care au fugit doo ţeara Moldovei de satele lui aicea pe
pămîntul ţării domniei meale ( . . . ), in sat domnesc veri in sat boeresc,
veri in sat călugăresc, veri in slobozii, veri la tărguri ( ... ), să-i ia să-i
ducă in Moldova pre la satele lui" �a. Acelaşi dăruia marelui sluger
Ghiorma, prin actul din 28 februarie 1645 mai mulţi robi moldoyeni 49•
Raguzanul Aloisio Radibrat afla în anul 1 603 in satul Daiani (în text
Dăieni), la nord de Hirşova, şi moldoveni. Spune el că acea localitate
poate fi asemănată "cu un oraş in care se adunaseră multe mii de
români cu familiile lor, fugiţi de tirania foştilor domni ai MoldoYei şi
Ţării Româneşti" 50• Desigur, tot din pricina asupririi unii molcloYeni
fugeau şi in Transilvania 51•
Un important izvor pentru cunoaşterea acestui aspect al luptei
sociale (fuga de pe moşie), precum şi pentru constatarea solid arităţii
dintre domn-boieri-inaltul cler, impotriva maselor populare, îl consti
tuie Pravila lui Vasile Lupu. Se spune intr-un loc : "Cind va fugi ţăra
nul de la locul şi de la stăpînul său, nime nicăiuri să nu-l priim ască,
iar de-1 va şi priimi deodată, de sîrg să-1 întoarcă inapoi la satul lui de
unde iaste" 52•
Părăseau moşiile feudale nu numai ţăranii săraci, ci şi alte cate
gorii sociale nevoiaşe, prinb·e care, desigur, robii ; plecau la rîndu-le,
in alte sate moldovene (boiereşti, mănăstireşti, domneşti în slobozii),
in tîrgurile şi oraşele Moldovei, dar şi peste hotare 53• ln strînsă legă
tură cu fuga de pe moşie se află o altă formă a lu:ptei de clasă mani
festată in Moldova acestui timp - haiducia 54• Haiducii erau numiţi
nu odată în izvoarele scrise (ex. în Pravilă 55 sau în însemnările călăto
rilor străini despre Moldova 56) , "tilhari", "oameni răi", "furi".
Deosebit de valoroase sînt actele cu privire directă la refuzul ve
cinilor de a asculta poruncile domnului ţării sau ale stăpînului lo cal.
De exemplu, documentul domnesc datînd din 9 noiembrie 1 636 se re
feră la cei 28 vecini din satul Zărneşti care refuzau să dea ascultare
boierului Pană, fost paharnic 57 ; într-un alt act, de la începutul dom
niei lui Vasile vodă se spune printre altele : "Şi aşijdereale, tu Yătă
mane şi voi vecini toţi dinu satu dinu Verceşti, ca să ascoltaţi toţi de
sluga noastră Ionaşco Jorea ce au fost vornicu, de ce vor hi treabele
dumii mele şi a satoloi(i) şi a loi(i) şi ca să aibă a-ş pone vătămanu pre
cine va hi voia loi(i), comu-i obiciaiulu", şi ameninţă : "Iar carele va
vrea să nu ascolte şi să fugă corn s-au invăţatu şi nu vor vrea să-şi
plătească cisla, ca să aibă a-lug{g)a şi la domnea mea să-lu adocă că
domne mea amu treabă cu acela om" sa.
Ţăranii încălcau Şi ei stăpînirile - obţinute prin fraudă - ale
boierilor sau mănăstirilor (de fapt, averile răzăşeşti de odinioară), arau
pămîntul, mutau pietrele de hotar, îşi construiau case sau mori, coseau
fînul 59• Ne relevă îndîrjirea cu care luptau ţăranii împotriva clasei feu
dale şi mărturiile de la începutul secolului al XVII-lea. într-un act
emis în 18 august 1 6 1 9 domnul Moldovei Gaşpar, scria ureadniccllui
tîrgului Piatra cum nişte oameni au intrat în poienile de la Hangu ale
mănăstirii Bistriţa, au arat şi cosit fînul şi şi-au construit acolo case ;
porunceşte : "să te duci acolo la acele case şi să le dărîmi şi s:l arzi
acele case şi pe ei să-i goneşti" ; de asemenea, călugării bistriţeni să le
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ia toată agoniseala de pe acel loc 6 0 • După aproape trei ani (mai precis
în 1 mai 1 622) Ştefan Tomşa, domnul Moldovei emitea un alt act în
pricina de m ai sus poruncind : " ... Să aibi a merge şi să le răsipiţi casele
lor ; şi din şi din păine încă ca să aibă a le lua a dzecia, cum iaste
obiceariul" 61•
Alte ori nemulţumiţii atacau curtea boierului luîndu-i averea. Aşa
au procedat Guria şi Tigan ("tîlhari", îi numesc actul) împreună cu
alţii, la începutul secolului al XVII-lea 62•
Un alt mijloc prin care masele populare încercau să scape din
starea de dependenţă faţă de stăpînul local era înscrierea la călăraşi 63•
Se cunosc şi cîteva mărturii cu privire la refuzul sătenilor ele a
pleca de pe locul ce le aparţinuse părinţilor lor, pămîntul care, pe o
cale cel puţin dubioasă va intra în stăpînirea unui mare feudal ; boie
rul va apela la autoritatea domnească cerîndu-i sprijin 64 • Importante
sînt în această privinţă documentele referitoare la sătenii din Holoho
veni (ţinutul Hotin). Astfel, prin actul din 12 iunie 1 644, domnul Mol
dovei scria ureadnicului Borileanu să cerceteze şi să aleagă elin amin
titul sat părţile de cumpărătură ale lui Ureche spătar, deoarece se
plînseseră în faţa sa sătenii de acolo că susnumitul spătar le încalcă
ocinile 65• Prin documentul din 12 august 1 6 45 vodă scria lui Pătraşco
vornic să risipească casele holohovenilor, "toate pînă într-una", deoa
rece, în urma cercetărilor întreprinse s-a "dovedit" că aceia "au în
blat fără de ispravă" şi n-au avut moşie 66• Printr-o altă poruncă, dom
nul cerea ca holohovenii să fie mutaţi din sat 67• Sătenii refuză, căci în
22 august 1 649 Vasile vodă Lupu scria din nou : "domniei meale s-au
jeluit sluga noastră Neculai Ureche pre nişte oameni ce-au fostu de Ho
lohoveni, zicîndu înaintea domniei meale că au avut în cîteva rînduri
gălceavă cu dînşii (subl. n.) şi s-au părăt şi de faţă în două rînduri înain
tea domniei meale şi au mărsu şi Burileanu de le-au făcut hotarnic aco
lo la Holohoveni şi s-au aflat cum n-au ei nemică acolo, şi aşea li s-au
rupt leagea într-acest chip, cum să nu aibă nici o treabă. Iar după
aceaia au mărsu şi răposatul Petriceico ce au fost vornic mare ele le-au
fostu iarăşi hotarnec. ; i au socotit pre direse ce au fostu şi au tot
aflat cum n-au nici o treabă acolo, că au fost vîndut mai de mult de
păl"inţii lor, şi i-au scos pre dînşii şi din sat. Iar acum de iznoan! s-au
sculat de s-au dus în sat şi şi-au făcut case în tăriia lor şi preste giu
deţul nostru ce le-am făcut" (subl. n .) ; îi porunceşte pîrcălabului de
Hotin : "să aibi a le strica ca�ele şi să-i scoţi şi din sat, pentru celce în
blă preste giudeţul domniei meale" 66 (subl. n.). Ştirile cuprinse în aceste
mărturii documentare ne relevă caracterul inuman al tratamentului a
plicat de feudali ţăranilor ; ne dau, de asemenea posibilitatea de a
urmări un exemplu al luptei dîrze dusă de masele paupere împotriva
stăpînului local, dregătorilor domneşti şi domnului însuşi.
Nu uităm că lupta antifeudală se desfăşura în condiţiile ffinţării
unui complicat şi puternic aparat feudal de represiune, mai cu seamă
în anii de domnie ai lui Vasile vodă, cînd măsurile în contra celor ce
se revoltau (într-un chip sau altul) erau atît de drastice 69•
Dacă formele superioare ale luptelor antifeudale ne reţin de re
gulă atenţia, cum este şi firesc, ele exprimînd o maximă agravare a
stării de exploatare şi puterea, forţa reală a colectivităţii revoltate,
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apoi, aceste forme aşa-zise inferioare explică permanenţa luptei de
clasă în evul de mijloc.
Rolul fundamental în revoltele îndreptate împotriva clasei domi
nante 1-au avut şi acum, desigur, ţăranii 70•
Mărturiile de importanţă deosebită privind luptele sociale mani
festate sub forme aşa numite inferioare din Moldova primei jumătăţi
a veacului al XVU-lea se dovedesc a fi documentele (chiar copiile tîr
zii care, prin conţinutul lor, respectă realitatea, ca şi prin lipsa, acum,
a originalelor, fac parte din patrimoniul arhivistic naţional), şi Pravila
lui Vasile Lupu din anul 1 646.
Credem că şi din mărturiile istorice citate se pot selecţiona cele
cu referiri directe asupra zonei vasluiene sau cu referiri generale asu
pra Moldovei, deci în legătură implicită cu Vasluiul, spre a-şi afla, în
forme grafice diferite, prezenţa în Muzeul j udeţean de istorie sau în
expoziţiile temporare, tematice, ce se vor organiza de către acesta.
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TEMOIGNAGES DU PATRIMOINE CULTURAL NATIONAL
CONCERNANT LES LUTTES DE CLASSE DE LA
MOLDAVIE DE LA PREMIERE MOITIE DU XVIII-e
SIE.CLE MANIFEST:8ES SOUS DES FORMES
PRETENDUES INFERIEURES
Resume

Les temoignages documentaires de la premiere moitie

\. /du X VJic siecle revelent la caracteristique principale ele la
" utte de classe en Moldavie, manifestee sous des formes cles

plaintes adressees a la regne, des jugements, du refus ele pa
yer les impâts, du refus de travailler la terre des seigneurs.
Ces formes evidentes de la lutte de classe, consiclerees
historiquement des formes inferieures de celle-ci, ont eu un
caractere permanent pendant le Moyen A ge et certain ement
en Moldavie.
Dans ces manifestations de la lntte de classe le roZe le
plus important dans le cadre de ces formes, pretendues inf€
rieures, l'ont eu les peysans.
Les temoignages historiques se rejerant directement a
la zone de Vaslui, invoques de l'auteur, peuvent constituer
les elements d'une exposition permanente d l'aide cles gra
phiques on des exposition thematiques temporaires et en meme
temps peuvent figurer dans un prochain programme du Musee
de Vaslui.
·
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MOLDOVA 1N POLITICA
LUI CONSTATIN VODA BR1NCOVEANU
PANAIT 1. PANAIT

Programul politic al lui Constantin Vodă Brîncoveanu faţă de
Transilvania şi Moldova reprezintă una din problemele esenţiale ale
istoriografiei medievale româneşti. Preocuparea domnitorului Ţării
Româneşti de a susţine prin mijloace materiale şi spirituale pe românii
de dincolo de munţi este unanim recunoscută în literatura de speciali
tate mai veche sau mai recentă 1• In schimb raporturile cu domnia de
la Iaşi continuă să fie privite din două unghiuri de vedere, de cele
mai multe ori contradictorii. Faptul îşi are începuturile în înseşi izvoa
rele contemporane. După cum se cunoaşte Cronica lui Radu Greceanu,
document oficial 2, subliniază caracterul pozitiv, justificabil, al politicii
promovată de Curtea din Bucure1?ti faţă de Moldova, în timp ce Ion
Neculce 3 şi îndeosebi Dimitrie Cantemir văd în fiecare din desele schim
băt·i de domnie moldoveană un succes sau un insucces al dorinţei lui
Constantin Vodă Brîncoveanu 4• Este de reţinut faptul că acest mod de
a prezenta sfîrşitul secolului al XVII-lea şi primele decenii ale veacului
următor se regăseşte şi in cele mai multe studii monografice. Cei mai
mulţi dintre istoricii zilelor noastre care studiază domnia Brincoveanu
lui, pornind ca atare de la izvoarele munteneşti, apreciază caracterul
pozitiv al atitudinii voievodului faţă de cealaltă ţară românească de
peste Milcov 5• In schimb exegeţii lui Dimitrie Cantemir, ca să ne re
ferim la cea mai reprezentativă domnie moldovenească corespunzătoare
lungii şederi in tron a lui Constantin Brîncoveanu, stăruie, de cele
mai multe ori, asupra caracterului pătimaş şi autoritar al urmaşului
Basarabilor 6• In citeva din aceste studii complicata stare de lucruri
se reduce, in mod simplist, la pasiunile favorizante sau revendicative
ale lui Constantin Vodă Brîncoveanu, la dorinţa obsesivă a acestuia de
a impune Moldovei un domnitor subordonat programului său politic.
Intreaga literatură la care facem referinţă, prezintă însă o trăsătură
comună atunci cind se opreşte asupra cadrului european in care se
inscrie evoluţia ţărilor noastre. După cum este cunoscut cea de-a doua
jumătate a secolului al XVII-lea a produs mutaţii esenţiale în zona
Carpato-danubiană prin creşterea sau slăbirea puterii politica-militare
a statelor de aici. Ofensiva habsburgică, după infringerea puternicei arhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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roate otomane a l u i Kara Mustafa sub zidurile Vienei, a făcut ca î n
urma unor repetate victorii trupele imperiale s ă ajungă, î n toamna
anului 1 687, în oraşele colţului sud-estic al Transilvaniei. Victoriile
prinţului de Baden, în urma cărora "oştirea turcească fu distrusă cu
totul" 7, au trezit mari speranţe popoarelor creştine. Şerban Cantacu
zino şi Constantin Vodă Cantemir au acceptat începerea unor trata
tive cu noii vecini, domnul Moldovei semnînd în taină, la 15 februarie
1 690, un tratat de alianţă 8• Pacea de la Karlovitz a avut menirea de
a dezvălui caracterul expansionist al diplomaţiei imperiale, care reven
dica pe lîngă Ungaria, Transilvania, Slovacia şi Croaţia şi cele două
ţări române extra-carpatice 9• Infringerea lui Emeric Tokoly, urmată ele
aceia a lui Francisc Rak6czy, au pecetluit înscăunarea puterii habsbur
gice în Transilvania. Pe cale diplomatică şi militară imperialii se vor
strădui nu numai să-şi consolideze autoritatea în noile spaţii ei să-şi
împingă hotarele lor cît mai departe spre sud şi răsărit. In această
situaţie mitul lor de eliberatori s-a spulberat curînd. Dar aceeaşi mare
biruinţă din 1 2 septembrie 1 6 8 3 a contribuit la relansarea pretenţiilor
teritoriale ale statului panilor polonezi. Una din direcţiile principale
a fost Moldova, pe care marele oştean şi purtător de pană Jan Sobieski
o va încălca în 1 686 şi în 1 6 9 1 . Insăşi capitala Iaşi a fost ocupată timp
de două săptămîni în cursul primei mari expediţii polone, şi jafuri in
calculabile au sărăcit, în repetate rînduri, satele şi tîrgurile nordului
de ţară. La Versailles 10 ca şi la curtea împăratuL.Ii Leopold I 1 1 erau
cunoscute, şi în bună parte acceptate, pretenţiile regatului leh asupra
ţărilor române extra-carpatine. Timpurile lui August II, August III
precum şi ale piastinului St anislaw Leszczynski, cel care a incercat de
două ori să se urce pe tron, fără �ansa de a se menţine, cunoscute drept
perioada cea mai întunecată din istoria Poloniei, au dat friu liber pani
lor de a teroriza prin expediţiile lor prădalnice pămînturile Moldovei.
Mutaţii însemnate se petreceau la acel . sfîrşit de •veac XVII şi dincolo
de hotarul de est al pămîntului românesc. Eliberarea Smolenskului în
1 667 a fost urmată de noi victorii ale ţarilor moscoviţi. Intre 1 6761 6 8 1 marea bătălie pentru Ucraina de Vest angaja oştile ruse şi oto
mane iar patru ani mai tîrziu se declanşa ofensiva împotriva banatului
Crimeii. Din nord-vest, ca şi din nord, Imperiul otoman era tot mai
ameninţat, cele mai multe din confruntările ostăşeşti soldîndu-se cu
pierderi teritoriale. Insuccesele militare au provocat deruta Sublimei
Porţi, care a culminat cu sîngeroasele răzvrătiri ale ienicerilor, cu de
tronarea sultanului, cu desele schimbări în rîndurile înalţilor demnitari.
Dar toată această anarhie s-a repercutat negativ şi asupra ţărilor noas
tre prin sporirea excesivă a pretenţiilor otomane, ale dregătorilor de
diferite ranguri. In 1 689 stolnicul Constantin Cantacuzino îi relata· can
celarului Mihai Teleky că "biciul lui Dumnezeu a căzut pe turci, că
chiar de-ar putea isprăvi ceva, Dumnezeu le-a luat minţile, într�atîta
fiecare îşi cată nu interesul obştesc ci propriu, şi îşi face gîlceavă între
ei aşa că fiecare îşi strînge pentru el, daeă-şi poate strînge" 12• Efemera
intervenţie suedeză sub conducerea temerarului rege Carol al XII-lea
va netezi drumul victoriilor lui Petru I creînd însă, în special pentru
Moldova, noi complicaţii economice şi politice. Ca atare ultimele dece
nii ale se.colului al XVII-lea tindeau· să transforme Carpaţii şi Dunărea
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de Jos într-un veritabil cîmp de luptă între patru dintre cele mai
puternice state europene, angaj ate în rotunjirea sau apărarea graniţe
lor lor. . Politica ţărilor române pe de o parte, contradicţiile ireconcia
bile dintre Imperiul otoman, cel habsburgic şi acela al ţarilor ruşi pe
de altă parte, au contribuit la m enţinerea unui echilibru favorabil româ
nilor. Pivotul acestui echilibru 1-a constituit unitatea intereselor econo
mice dintre cele trei ţări carpatine şi raporturile politice în special
dintre .Ţara Românească şi Moldova. Aceste raporturi, de veche moş
tenire, ce-şi afla începuturile în domniile primilor voievozi organizatori
de ţară, au fost ridicate pe trepte superioare de către Şerban Cantacu
zino şi Constantin Cantemir. Ei sînt de fapt începătorii unui program
politic, preluat şi amplificat de către Constantin Brîncoveanu. Scopul
major al acestui program era dobîndirea victoriei împotriva Imperiului
otoman.
Rolul principal în acea conjunctură în care se găseau antrenate
atît ţările române cît şi popoarele din Balcani aflate �.ub ocupaţia Su
blimei Porţi revenea Ţării Româneşti. Meritul incontestabil al lui Con
stantin Brîncoveanu a constat, în primul rînd, în modul în care a
preluat orientarea politică a înaintaşului său, adaptînd-o situaţiei is
torice a poporului român. Şi chiar dacă nu a mai fost posibilă organi
zarea ridicărilor militare comune, voievodul Ţării Româneşti a iniţiat
şi a susţinut multiple modalităţi de cunoaştere şi colaborare · între ţările
române, îndeosebi între cele de dincoace de Carpaţi. Cronicile contem
porane dovedesc că deceniile de la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi
începutul veacului următor au reprezentat o etapă de puternice legă
turi moldo-muntene care au angajat toate principalele clase şi categorii
sociale. Aceste relaţii se pot grupa în patru mari categorii : solii oficia
le, fugari cu vederi politice neconforme cu cele ale domnitorului ţării,
relaţii de rudenie, colaborări la alimentarea sau repararea unor cetăţi
stăpînite de otomani pe Nistru şi la Mare. Din documentele oficiale
redactate la curţile domneşti din Bucureşti şi Iaşi rezultă că în perioada
1 6 88-1 7 1 4 au fost trimişi cu solie dincoace de Milcov I l boieri mol
doveni, unii dintre ei, ca de exemplu Lupul Bogdan hatmanul fiind
prezent cu misiuni diplomatice de mai multe ori. De fiecare dată se
constată prezenţa unor înalţi dregători : vornic, vister, hatman, pahar
nic etc. 13 Cei mai mulţi erau purtătorii actului de salut la început de
domnie moldoveană. La rîndul lor valahii au trimis în solie 1 0 mari
boieri, unii dintre ei fiind printre apropiaţii familiei domneşti. Se
conturează ca atare un echilibru numeric şi calitativ între soliile celor
două ţări. Primul m oldovean atestat ca purtător de misiune diploma
tică pe lîngă Brîncoveanu, a fost logofătul Mihăilă 14• El şi-a îndeplinit
mandatul în Transilvania unde Constantin Vodă urmărea trupele ge
neralului Heisler, în 1690. Un an mai tîrziu munteanul Vintilă Cor
beanu se afla la Iaşi, el fiind printre cei dintîi demnitari ai Ţării
Româneşti condusă de Brîncoveanu, sosiţi în oraşul de pe Bahlui.
S-a formulat de curind ipoteza existenţei in reşedinţele de scaun
ale ţărilor noastre a unor clădiri speciale pentru soliile venite peste
Milcov. Ele ar corespunde Bogdan Saraiului · sau Ulah Saraiului istan�
buliote, sedii ale reprezentanţelor româneşti pe lîngă Poarta otomană.
Acest fapt pare a fi sugerat de existenţa la Tîrgovişte a zonei Stelea
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unde a funcţionat inaintea ctitoriei lui Vasile Lupu, un lăcaş cu puter
nice influenţe de arhitectură moldovenească. La rîndul lor, documen
tele atestă existenţa unei mahalale moldoveneşti în Tîrgovişte. Con
stantin Brincoveanu a întărit lui Bunea Grădişteanul mare armaş, stă
pînire asupra unui loc de casă în acel oraş, în m ahalaua moldoveneas
că 15• O mahala moldovenească exista în secolul al XVIII-lea şi în Bucu
reşti 16, oraş în care se constituise şi o mahala a Oltenilor 17• Pînă tîrziu
la începutul secolului XX a dăinuit lăcaşul Sf. Ionică Moldovenesc din
vecinătatea proprietăţilor Goleştilor şi Brezoienilor. Nu beneficiem însă
de nici un act concludent care să confirme existenţa unor clădiri de
rezidenţă la Iaşi şi Bucureşti pentru solii ţării vecine. In schimb sint
consemnate cîtev� situaţii din care rezultă că solii veniţi de peste
hotare erau găzduiţi în casele marilor boieri sau neguţători. Astfel cu
prilejul nunţii lui Constantin Duca cu Maria, fiica Brincoveanului, celor
sosiţi la Iaşi "le dete tuturor gazdă pen curţi boiereşti şi neguţitoreşti,
grijă de toate, să nu le lipsească nimic" 18 • Aceeaşi situaţie se întîlneşte
şi la Bucureşti, fapt ce a contribuit la mai larga cunoaştere reciprocă
a reprezentanţilor vieţii politce din cele două ţări româneşti.
Lotul cel mai mare de elemente feudale moldoveneşti sosite in
Ţara Românească îl dă însă categoria celor retraşi aici din motive
politice. Cronicile contemporane nominalizează circa 30 de boieri, cifră
cu mult sub cea reală. Reţinînd relatarea lui Ion Neculce care arată
că spre sfîrşitul celei de-a doua domnii a lui Constantin Duca erau pe
punctul de a trece graniţa de pe Milcov 50 de nemulţumiţi, că în unele
cazuri consemnările folosesc pluralul, ca de exemplu Cupăreştii, fără
a -i nominaliza pe aceştia. Rezultă că Ţara Românească a reprezentat
gazda celei mai puternice concentrări politice moldoveneşti constituită
in vecinătatea graniţelor Moldovei. Politica lui Constantin Brincoveanu
a făcut ca mulţi dintre boierii Moldovei să nu mai prindă calea voie
vodatelor poloneze sau a oraşelor şi cetăţilor transilvane, acum sub
imperiali, şi să-şi găsească adăpost şi îndrumare la curtea domnească
a Ţării Româneşti. Urmărind acelaşi fenomen, boierii retraşi din Ţara
Românească în Moldova, obţinem cifra de 7, cinci dintre aceştia fiind
componenţii grupului condus de Stoica Merişanu, toţi rămaşi mai întîi
în Transilvania, ulterior aflindu-şi scurt adăpost la curtea bătrînului
Constantin Cantemir. Astfel procentul elementelor feudale trecute din
tr-o ţară în alta în timpul lui Constantin Vodă Brincoveanu este de
aproape zece ori mai 1puternic din Moldova în Ţara Românească decît
viceversa. Şi de data aceasta sint prezenţi oameni politici de prim
rang : vornicul Vasile Gavriliţă, Nicolae Costin hatmanul, Ilie Cantacu
zino paharnicul, Mihalache Racoviţă paharnicul etc. De cele mai multe
uri ei acţionau in grupuri mari, sau rămîneau în Bucureşti timp mai
îndelungat, care putea atinge chiar patru ani, aşa cum s-a întîmplat
cu cei trei urmaşi ai Costineştilor şi sprijinitorilor lor.
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O importanţă demnă de reţinut a avut şi politica de înrudire
promovată de Constantin Blincoveanu. Din cele zece căsătorii contrac
tate de prinţii Ţării Româneşti şase s-au încheiat cu membrii ai fami
liilor feudale din Moldova, unele dintre ele chiar cu descendenţi ai
Cupăreştilor.
Dar ceea ce aduce nou perioada asupra căreia stăruim este repe
tata vehiculare a elementelor populare din Ţara Românească in Mol
dova. Acţiunea a avut loc in contextul politicii otomane de a întreţine
şi alimenta cetăţile de pe hotarul răsăritean şi nordic al Moldovei. La
porunca Sublimei Porţi Constantin Vodă Brincoveanu a trimis in Mol
dova, pe diferite termene, peste 8 200 de pălmaşi şi circa 1 000 de
tîmplari, pietrari, zidari, leimnari etc. La aceştia se adaugă miile de
care rechizitionate din satele Ţării Româneşti pentru a transporta ali
mente la Cameniţa, Tighina, Cetatea Albă etc. Numai in perioada
1707-17 1 4 au trecut Milcovul R 620 de care din 'fara Românească 19,
unele dintre ele avînd doi căruţaşi. Ca atare în perioada 1 688- 1 7 1 4
peste 1 7 8 2 n d e meşteşugari şi ţărani munteni a u cunoscut direct reali
tăţile economice şi sociale din Moldova. Demn de reţinut ni se pare
faptul f"ă voievodul Ţării Româneşti a angajat în rîndurile modestei sale
oşti l'i şi locuitori veniţi de peste Milcov. Este ştiut faptul că văduva
d 'Jamnă a lui Şerban Cantacuzino era protejată la moşia sa Drăgăneşti
ele trei steaguri de lefegii moldoveni conduse de Tatul, Vicol şi Beş
leagă '0• Aceste elemente populare au constituit probabil componenţa
mahalalelor moldoveneşti de la Tîrgovi�te şi BUcureşti.
Strînsele relaţii dintte Ţ�ra Românească şi Moldoya in pofida di
sensiunilor vremelnice dintre Brîncoveni-Cantacuzini şi Cantemireşti
Rw;eteşti se reflectă şi în domeniul vieiţi Spirituale. Evanghelia de la
Bucureşti aflată în tezaurul mănăstirii Secui, fusese dăruită Mănăstirii
Neamţ de către "eu robul lui DUninezeu Mihalce biv vel stolnic Cîn
descul din Ţara Românească" 2 1• Un Octoih tipărit la Bucureşti în 1 70(1
era adus la Pahomie la Neamţ, prelat care cumpăra cu 5 tl "Cheia
lnţelesului" pentru a o depune la acelaşi mare aşezămînt monahal de
la Neamţ. Un Liturghier de Buzău din 1 702 a fost folosit la Schitul
Sihlea. Insuş'i Dimitrie Cantemir a beneficiat c;le Biblia lui Şerban
monument de limbă românească. Cartea tipăritâ la :Bucureşti, Rîmnic,
Buzau şi Snagov a avut o largâ circulaţie pe întregul teritoriu locuit de
români, devenind element valoros de legătură spirituală.
Se poate afirma că deceniile ce încheie secolul al XVII-lea au
reprezentat o perioadă de largi şi variate relaţii între ţările române.
Aceste raporturi economice, politice şi culturale, prefigurau noua epocă
modernă în care ar fi păşit poporul român dacă nu ar fi avut loc inter
venţia tot mi=li brutală a marilot imperii vecine în cursul veacului
XVIII. Domniile fanariote au frinat dezVoltarea firească a relaţiilor în
noitoare făcînd ca victoria burgheziei să se înregistreze la noi mai
tîrziu şi parţial. Semnificaţia domniei lui Constantin Brincoveanu
constă în primul rînd în ridicarea intereselor Ţării Rotnâneşti la aspi
raţiile tuturor românilor.
C - d :l ;; ; :,; coala 20
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LA MOLDAVIE DANS LA POLITIQUE DE
CONSTANTIN BRANCOVEANU VOIEVODE

R e s u me

Le programme politique de Constantin Brâncoveanu
(1 688-1 7 1 4.) concernant la Transilvanie et la Moldavie,
trouve un large reflet dans l'historiographie roumaine. Les
sources contemporaines prouvent que les liaisons entre la
Valachie et la Moldavie a la fin du XVII-eme siecle et au
commencement du XVIII-eme entrainerent toutes les classes
et couches sociales d'importance.
On peut grouper ces liaisons en quatre grandes catego
ries : missions officielles, liaisons de famille, refugies politihttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ques et cooperations en vue du revitaillennent et de la repa
ration des places forts sur le Nistre, controlees par les
Otomans. Le nombre des missions entre les cours de Buca
rest et de Jassy ets a peu-pres meme. La plupant des bo
yards moldaves passes dans la Valachie sont des refugies
politiques. Les valaches a leur tour envoyerent plus de 1 7 820
paysans et artisans pour le ravitaillement et l'entretien des
places fortes sur la frontiere Est de la Moldavie. De dix ma
riages contractes par les fils de Constantin Brâncoveanu, six
furent peretues avec les membres de familles jeodales mol
daves. Enfin, les relations entre les deux pays se manifeste
rent aussi comme une contribution au developpement uni
taire de la societe roumaine.
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DESPRE EVOLUŢIA BRESLELOR DE
SLUJITORI DIN MOLDOVA lNTRE 1 749-1832
ECATERINA NEGRUTI

De la reformele întreprinse de Constantin Mavrocordat, cu urman
însemnate pentru breslele de slujitori, şi pînă la aplicarea dispoziţiilor
Regulamentului Organic, care a reorganizat aproape total administra
ţia ţării, nici o reformă cu caracter politic sau administrativ nu a adus
schimbări esenţiale organizării slujitorilor, deşi în viaţa economică şi
socială apăruseră şi se dezvoltaseră elemente noi care au determinat,
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, transformarea radicală a
societăţii şi statului românesc. Se ştie, de altfel, că instituţiile adminis
trative se schimbă mai greu. Ele rămîn de cele mai multe ori în urma
dezvoltării economice a societăţii, constituind, uneori, o frînă în calea
progresului.
Prefacerile economice şi social-politice care au avut loc în aceas
tă perioadă au afectat însă, în oarecare măsură, sistemul de adminis
traţie şi de organizare slujitorească, ce se dovedeau incompatibile cu
noua dezvoltare internă. Noile împrejurări au impus apariţia unor insti
tuţii deosebite şi dezvoltarea altora, ca urmare a evoluţiei fireşti a so
cietăţii de atunci. In acelaşi timp, se evidenţiază tendinţa tuturor dom
nitorilor de a frina abuzurile, de a încerca o separare a atribuţiilor
civile de cele militare, a celor executive de cele judecătoreşti, precum
şi efe a introduce unele măsuri prin care să se limiteze dezordinea şi
confuzia care dominau administraţia feudală din aceea perioadă.
Dacă se pot remarca unele modificări în organizarea instituţiilor
şi dregătoriilor, în privinţa breslelor de slujitori transformările sînt
mai greu sesizabile. Sporirea sau scăderea numărului de slujitori la
unele dregătorii , apariţia unor categorii noi sau dispariţia altora, ca
urmare a împrejurărilor politice \ ori schimbarea temporară, în con
diţii excepţionale a atribuţiilor lor 2 , n-au afectat cu nimic sistemul de
organizare a slujitorilor. De aceea, în împrejurările social-politice de
la jumătatea veacului al XVIII-lea pînă la Regulamentul Organic este
greu de urmărit şi stabilit etape ale evoluţiei slujitorilor. Dificultatea
constă şi în diversitatea organizării breslelor de slujitori, consecinţă, pe
de o parte, a specificului fiecărei dregătorii, iar, pe de alta, a instabi
lităţii domniilor, care nu a permis o uniformizare a măsurilor adminishttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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trative introduse în cursul anilor. Dat fiind această lipsă de uniformi
tate, este dificil de urmărit, la toate breslele, aceleaşi momente de evo
luţie, cu atît mai mult cu cît fiecare dregătorie şi instituţie a ţării a
urmat un drum propriu de transformări. In toată perioada de care ne
ocupăm structural breslele rămîn neschimbate ; în modul de recrutare,
de efectuare a slujbelor şi de retribuire nu se constată modificări esen
ţiale în cursul celor peste opt decenii, ci doar mici schimbări, în ge
neral greu de observat la toate categoriile de slujitori. Deşi în organi
zarea propriu-zisă a slujitorilor, în sistemul de efectuare a slujbelor,
nu putem observa deseori perceptibile de la un deceniu la altul, în
schimb putem urmări unele modificări în ceea ce priveşte starea ma
terială şi socială a slujitorilor, cu efecte corespunzătoare asupra obli
gaţiilor lor de slujbă. Fireşte, evoluţia breslelor de slujitori în această
perioadă a fost influenţată de starea social-economică a ţării, ca şi de
evenimentele politice care au impus aplicarea unor măsuri adminis
trative cu caracter mai mult sau mai puţin provizoriu. Pentru a înţelege
această evoluţie este necesar să prezentăm pe scurt principalele mo
mente ale transformărilor economice şi social-politice din ţart'i, insistînd,
aşa cum este firesc, asupra problemelor privind administraţia internă.
În dezvoltarea economică şi social-politică a ţării, de la mijlocul
secolului al XVIII-lea pînă la aplicarea Regulamentului Organic, se
pot distinge două etape principale. Prima etapă cuprinde perioada de
la mij locul secolului al XVIII-lea pînă la sfîrşitul deceniului al optulea
al secolului. Perioada începe cu transformările s ocial-administrative şi
fiscale pe care le-au adus reformele lui C. Mavrocordat. Aceste reforme
au produs perturbări în cele mai importante domenii de viaţă, cu atît
mai mult cu cît nu s-au putut aplica în întregime şi nici menţine
dec·ît parţial.
In domeniul administraţiei încercărilor lui C. Mavrocordat de a
limita abuzurile, de a îmbunătăţi comuncaţia cu ţinuturile şi a asigura
o mai s trictă centralizare administrativă au dat rezultate doar parţiale.
Abuzurile adînc înrădăcinate nu au putut fi desfiinţate, dimpotrivă apă
sarea fiscală de sub domnii următori avea să le agraveze. Nu
meroasele impozite cu numiri diferite (haraciul, m ucarerul mare şi mic,
vel sama, geaige, ploconul bairamlîcului, agiutorinţa de vară şi de iarnă
şi multe altele) apăsau greu asupra locuitorilor ţării. De asemenea, obli
gaţiile de transport, muncile cu braţele se înmulţesc excesiv în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea şi ele erau cu atît mai greu de supor
tat cu cît nu se putea fixa de stat numărul zilelor sau timpul cînd tre
buiau efectuate ". De aceea, în această perioadă, ca de altfel pînă la
.aplicarea Regulamentului Organic, obligaţiile impuse de stat asupra
ţăranilor depăşeau, în unele cazuri, pe cele ce aceştia le datorau pro
prietarilor moşiilor 4•
Intreaga administraţie a regimului turco-fanariot era pusă in
slujba unei stoarceri sistematice a resurselor economice ale ţărrii. Sta
tul fanariot trebuia să îndestuleze cererile mereu crescînde ale turcilor.
Domnii, care se schimbau atît de des, veneau la conducerea ţării gră
biţi să-şi plătească datoriile contractate pentru obţinerea domniei şi,
în acelaşi timp, să se îmbogăţească. Boierii, prin sprijinul acordat po
liticii fanarioţilor, urmăreau să-şi mărească veniturile, mai ales prin
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obţinerea unor slujbe rentabile. I n faţa unei · astfel de politici, sarcina
principală a administraţiei era, fireşte, încasarea la timp a impozitelor
şi efectuarea corvezilor, împiedecarea oricăror încercări de evaziltne
fiscală şi, în sfîrşit, apărarea intereselor marilor proprietari feudali, prin
reprimarea mişcărilor ţărăneşti şi prin oprirea emigrărilor peste hota
re ''. Orice măsură administrativă luată în această perioadă răspunde, în
primul rînd, acestor interese.
Schimbarea atît de frecventă a domnilor determina şi schimbarea
tot atît de des a dregătorilor. Domnii vindeau la preţuri cît mai ridicate
dregătoriile importante ale ţării. Dregătorii, la rîndul lor, vindeau sluj
belor subalternilor, iar aceştia din urmă, în mod nestingherit şi fără
teamă de a fi pedepsiţi, se dedau la toate abuzurile posibile pentru a
s toarce bani de la locuitori.
Majoritatea boierilor găseau că era mai uşor de obţinut venituri
din slujbe, decît din exploatarea moşiilor, ca atare toţi boierii căutau
să "încapă" la dregătorii. Este perioada cînd boierii solicitau ca durata
slujbelor să se micşoreze, ca prin rotaţie să obţină toţi avantajele lor.
ln timpul războiului din · 1 768-1 774 ei au cerut ca durata unei slujbe
să fie fixată la un an, maximum la trei ani 6•
Consecinţa unor astfel de stări de lucruri a fost apariţia de dre
gătorii noi, în special la curtea domnească. De asemenea, nevoia de bani
a domniei şi goana după dregătorii a boierilor a dus la dublarea unor
funcţii. De pildă, s-au numit la toate ţinuturile cîte doi ispravnici, a
sporit numărul marilor vornici (de la 2 la 4), s-a înmulţit numărul dre
gătoriilor care aveau pe lîngă marele (vel) dregător cîte un al doilea
(vtori) şi al treilea (treti) dregător (de exemplu, vel logofăt, vtori şi
treti logofăt etc.) . La 1 776 erau chiar patru treti spătari şi trei treti
comişi 7•
Supralicitarea funcţiilor statului a fost una din cauzele principale
ale luptei dintre boierii pămînteni şi cei greci. Clientela greacă, care
însoţea la venirea în ţară pe domnitor, reducea numărul slujbelor la
care mai puteau intra boierii moldoveni. Lupta aceasta pentru obţine
rea de slujbe a determinat, in împrejurările politice de la sfîrşitul se
colului al XVIII-lea, recunoaşterea de către Poartă, prin hatişeriful din
1 802, prioritatea boierilor pămînteni în obţinerea slujbelor ; adminis
traţia spitalelor, şcolilor şi a drumurilor fiindu-le rezervate exclusiv.
Este drept, însă, pînă după revoluţia lui Tudor Vladimirescu această
dispoziţie nu s-a aplicat in întregime.
Dregătorii numiţi în condiţiile sus arătate erau oameni fără nici
o pregătire specială, ignoranţi ca administratori, tirani cu inferiorii şi
servili cu superiorii lor.
Dezordinea şi confuziile, la care se adăugau mijloacele de comu
nicaţie prost organizate şi, ca urmare, legătura dificilă cu centrul, agra
vau corupţia şi venalitatea care domneau în administraţie. Aceste tră
sături caracteristice administraţiei feudale din Moldova le întîlnim şi
in etapa următoare.
In primele trei decenii, după reformele lui C. Mavrocordat, dom
nitorii fanarioţi cu toate vicisitudinele menţionate au stăruit în tendinţa
de modernizare a statului începută de C. Mavrocordat. In administraţia
orăşenească organele puterii centrale au înlocuit treptat autorităţile oră
şeneşti, s-a încercat în continuare să se limiteze abuzurile dregătorilor,
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fixindu-li-se lefurile şi veniturile cu mai multă rigurozitate. După
C. Mavrocordat, încercarea a fost repetată de Matei Ghica la 1 753 şi
apoi de Grigore Ghica la 1 776. S-a urmărit in continuare tendinţa de
centralizare, impusă de necesitatea de a face faţă cererilor turceşti, şi
de fixare mai strictă a raporturilor de subordonare.
Măsurile luate de C. Mavrocordat de separare a atribuţiilor mili
tare de cele civile s-au menţinut ; o separare însă intre puterea judecă
torească şi cea executivă nu s-a putut realiza.
Toate aceste măsuri nu au îmbunătăţit însă cu mult administraţia
ţării. La sfîrşitul deceniului al optulea, din cauza războiului ruso-aus
tro-turc din 1 768-1 774, s-a agravat starea de dezorganizare. Sub ocu
paţia rusă, generalul Rumianţev a căutat să reorganizeze administraţia
după unele principii care au stat mai tirziu şi la baza Regulamentului
Organic. Urmărind stabilitatea aparatului de stat, el a decis ca dregă
torii ţinuturilor să nu fie scoşi din slujbe decît dacă se dovedeau inco
recţi ş'i incapabili, a propus chiar alegerea organelor de administraţie
locală de către populaţie 8• Indiferent însă de principiile care au călăuzit
autorităţile ruse în organizarea Moldovei, faptul că întreaga adminis
traţie a fost pusă in slujba aprovizionării şi întreţinerii trupelor de ocu
paţie, nu a putut avea un efect salutar pentru ţară, nu numai din punct
de vedere economic, dar şi social şi administrativ.
După retragerea trupelor ruseşti situaţia s-a agravat şi prin ră
pirea Bucovinei de către austrieci. Cu acest prilej un număr de dre
gători şi bresle de slujitori au dispărut, ca : umblătorii, băranii, sluji
torii starostelui de Cernăuţi, călăraşii căpitanului de Coţmani.
In împrejurările acelea, Grigore A. Ghica, la 1 776, a luat măsuri
pentru stabilirea lefurilor şi veniturilor care reveneau fiecărui dregător
(în amănunte, cu indicarea valorii lor în bani), a fixat modul cum tre
lefurile dregătorilor şi principalilor lor subalterni. De
buiau plătite
asemenea, a stabilit numărul de slujitori aproape la toate dregătoriile,
număr care, la unele din ele, s-a menţinut pînă la 1 832.
Aceste măsuri au avut un rol important nu numai prin faptul că
unele s-au păstrat şi în deceniile următoare, dar ele au dus şi la o oare
care stabilizare a situaţiei fiecărei dregătorii din punct de vedere nu
meric şi al obligaţiilor băneşti. De asemenea, ele au contribuit şi la
fixarea raporturilor de subordonare, atit de necesare mecanismului
administrativ, intr-o perioadă cind dezordinea devenea din ce în ce
mai gravă.
In ceea ce priveşte breslele de slujitori in această primă etapă
putem constata următoarele : a) slujitorii aveau, in general, o stare ma
terială mai bună la mijl ocul secolului al XVIII-lea decit la sfîrşitul lui.
Un mare număr dintre ei erau recrutaţi dintre răzeşi, iar pentru cei
recrutaţi dintre clăcaşi obligaţiile de boieresc, datorită încă slabei ex
ploatări agricole a domeniilor feudale, nu deveniseră atit de grele ca
în etapa următoare. De asemenea, procesul de restrîngere a locurilor de
hrană a ţăranilor era abia la începutul lui ; b) îndatoririle de slujbă se
pare că erau mai uşoare, cei mai mulţi făcînd slujba cu schimbul la
patru săptămîni 9 ; c) situaţia fiscală a slujitorilor, în această perioadă,
nu era destul de bine definită. După reforma fiscală a lui C. Mavrocor
dat, unele bresle de slujitori erau scutite parţial, iar altele total de
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

BRESLELE DE SLUJITORI INTRE 1749-1832

plata dărilor. în cursul anilor următori categorii din ce în ce mai nu
meroase de slujitori obţin scutirea de bir, iar pentru celelalte dări, pro
babil, dreptul de a le plăti la categoria fiscală a ruptelor. Paralel cu
înrăutăţirea situaţiei lor materiale s-a impus şi generalizat scutirea to
tală de dări şi corvezi.
Etapa următoare a evoluţiei breslelor de sluji tori cuprinde peri
oada de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea pînă la intrarea trupelor ru
seşti în Moldova la 1 828.
Condiţiile avantajoase de valorificare a produselor agricole româ
neşti, în urma stipulaţiilor tratatului de la Kuciuk-Kainargi din 1 7 7 4 ,
a îndreptat atenţia boierilor asupra veniturilor p e care le putea oferi
exploatarea mai mare a moşiilor în direcţia producţiei cerealiere. Re
zultatul, în condiţiile existenţei relaţiilor de clasă şi a lipsei de capi
taluri necesare şi de cunoştinţe tehnice de atunci, a fost sporirea obli
gaţiilor de boieresc şi reducerea dreptului de folosinţă al ţăranilor asu
pra pămîntului. Utilizarea la maximum a resurselor muncii de clacă şi
restrîngerea veniturilor ţăranilor a înrăutăţit situaţia lor materială. In
acelaşi timp, a avut loc şi ruinarea celor mai mulţi dintre mici pro
prietari şi răzeşi. Acest proces de ruinare a avut repercusiuni şi asupra
breslelor, deoarece majoritatea lor era alcătuită din ţărani şi cei mai
mulţi clăcaşi. Cum slujba nu le dădea, la cele mai multe categorii, nici
un fel de avantaje materiale, posibilităţile reale de îndeplinire a sluj
belor erau mai reduse şi ca urmare şi spiritul de nesupunere şi de eva
ziune de la îndatoriri devenea din ce în ce mai m are.
Paralel cu înrăutăţirea stării ţărănimii, elementele capitaliste au
pătruns din ce în ce mai mult în economia ţării. Sporirea numărului
tîrgurilor, a orăşenilor şi tîrgoveţiilor legaţi de ocupaţii lucrative, dez
voltarea atelierelor mari, bazate pe cooperaţia capitalistă simplă, a ma
nufacturilor de tip mixt, ca şi cointeresarea unei părţi a boierimii în
afacerile comerciale, au determinat noi necesităţi de ordin adminis
trativ.
De asemenea, sub influenţa ideologiei liberale a revoluţiei bur
gheze din Franţa au început să circule şi în ţările române idei înaintate.
cu privire la societate, la organizarea: statului, a sistemului de adminis
traţie. Aceste idei s-au concretizat într-o serie de proiecte de reforme
care au apărut în această perioadă.
Necesităţi obiective au determinat pe unii domnitori, în cursul
acestei etape, să introducă unele măsuri administrative care corespun
deau, în genere, următoarelor tendinţe moderne : a) unificarea sistemu
lui administrativ prin desfiinţarea unora din obiceiurile tradiţionale şi
locale ; b) dezvoltarea instituţiilor care să asigure şi să apere averile
mobile şi imobile ale proprietarilor ; c) siguranţa şi regularitatea călă
toriilor şi transporturilor ; d) dezvoltarea edilitară a oraşelor şi tîr
gurilor.
Pe această linie de · preocupări au luat fiinţă instituţii noi. Astfel,
în ianuarie 1 803, Alexandru C. Moruzi a înfiinţat vornicia obştiei, ale
cărei principale atribuţii erau : strîngerea veniturilor casei milelor şi
distribuirea milelor şi lefurilor plătite de casă şi judecarea pricinilor
de moştenire. In plus, împreună cu agia, trebuia să conlucreze la fixarea
preţurilor maximale şi la controlarea calităţii piinii şi cărnii vîndute in
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Iaşi. De asemenea, în sarcina vorniciei obştiei a fost şi supravegherea,
pentru un timp limitat, a lucrărilor întreprinse de domn pentru adu
cerea apei în capitală 10•
La 6 decembrie 1 8 1 3 , Scarlat A. Calimah a înfiinţat dregătoria
vornicului de politie. Vornicul de politie avea, în special, sarcini de
·ordin edilitar : supravegherea noilor construcţii care se ridicau în Iaşi ;
rezolvarea pricinilor de hotar ale locurilor din capitală şi soluţionarea
neî!lţelegerilor dintre meşterii constructori şi proprietari, supraveghe
rea întreţinerii şi curăţeniei oraşului, prevenirea epidemiilor, fixarea
preţurilor medicamentelor din farmacii şi ale "binalelor" (construcţiilor.
clă dirilor). Ca urmare, vornicia politiei avea sub supraveghere atît pe
meş terii constructori şi arhitecţii oraşului, cît şi pe doctorii şi far
maeiştii din Iaşi 1 1 •
Ambele instituţii noi au primit un număr de slujitori, recrutaţi
:şi organizaţi în aceleaşi condiţiuni ca şi cei de la alte instituţii.
Tendinţe asemănătoare se pot observa şi în dezvoltarea deosebi
tă pe care au luat-o casa podurilor şi casa apelor la sfîrşitul secolului
al XVIII-lea şi mai ales în veacul următor. Desigur, toate măsurile in
troduse în legătură cu pavarea cu podele de lemn a oraşului capitală
şi alimentarea cu apă a acestuia nu acopereau nevoile existente în pri
mele decenii ale secolului al XIX-lea, dar, comparate cu cele de la mij
locul veacului al XVIII-lea, ele reprezentau · un evident progres, reflec
tînd, în acelaşi timp, noile preocupări şi necesităţi cărora trebuiau să
le corespundă. Mai mult, în secolul al XIX-lea s-au dezvoltat instituţii
sim ilare şi în unele oraşe din provincie 12•
Modificări în privinţa numărului şi atribuţiilor personalului de
serviciu, ca şi a modului de organizare al instituţiei au fost introduse
şi în serviciile de comunicaţii cu poşta. Aceasta se datora, desigur, atit
<l. ezvoltării interne a ţării, cît şi împrejurărilor şi influenţelor externe 13 •
In oraşe, de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, au apărut organe
aux iliare de administraţie alcătuite din membri numiţi dintre boierii şi
negustorii locali. S-au format, astfel, epitropiile tîrgurilor (de exemplu,
la Botoşani, Bîrlad etc.).
Pe aceeaşi linie de dezvoltare, impusă de necesităţile interne şi,
mai ales, ca urmare a frămîntărilor din sînul ţărănimii, s-au întărit
instituţiile ai căror slujitori serveau ca organe fiscale şi executive in
ţinuturi şi capitală. De exemplu, isprăvniciile ţinutale, armăşia, vor
nici a de aprozi.
Sub ocupaţia rusă, dintre anii 1806 şi 1 8 1 2, s-au luat unele mă
suri administrative impuse atît · de întreţinerea trupelor ruse cît şi de
nev oia stăvilirii procesului de dezorganizare internă. In acest scop s-au
întreprins cercetări asupra sistemului de administraţie locală şi s-au
înto cmit unele proiecte care, însă, nu au avut timp să fie puse în apli
�are . Cel mai important dintre acestea a fost acela al organizării unei
armate naţionale. Intre măsurile care au putut să se aplice, în acele
îm prejurări, a fost împărţirea hătmăniei în două : hatmanul politiei
(ad ică a oraşului Iaşi), care prelua atribuţiile din capitală a hătmăniei
şi tonducerea cetelor de slujitori din Iaşi şi "hatmanul călăreţ" care,
folosindu-se de cetele de slujitori ale hătmăniei din ţinuturi, suprave
ghe a liniştea internă şi paza graniţelor.
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In urma păcii de la Bucureşti, la 1 8 1 2, s-a stabilit linia de fron
tieră pe Prut, ceea ce a dus la înfiinţarea hătmăniei Prutului.
Venalitatea şli. corupţia din etapa anterioară au continuat Şl m
această perioadă, luînd forme cu atît mai grave şi mai greu de suportat
cu cît societatea moldovenească evolua, în mod evident, spre o nouă
formă de viaţă. La 1819, de exemplu, se constata că dregătorii ţinuturi
lor vindeau slujbele de ocolaş şi altele la oameni străini, veniţi din alte
ţări, printre care şi arnăuţilor. De teamă să nu se schimbe dregătorii,
ei se dedau la jafuri cumplite asupra locuitorilor, apoi dispăreau din
ţinut, neputînd fi traşi la răspundere pentru actele săvîrşite. In scopul
de a-şi mări cîştigurile, ispravnicii luaseră obiceiul ilegal de a numi
cîte doi ocolaşi de fiecare ocol 14• Scriitorii isprăvniciilor încasau sume
mari, ca mită, de la locuitorii care aveau nevoie de serviciile lor, mai
ales de scrierea răvaşelor de drum, de soroc etc. r;. Căpitanii de tîrguri,
de poteră, de margine comiteau de multe ori fărădelegi. De pildă, un
document din 1 819 arată că ocolaşii se uneau cu căpitanii hătmăniei
"şi închegînd o silnică întovărăşie, urmează nedreptăţi, jefuiri şi dez
brăcări asupra nevinovaţilor locuitori" 16• Ameninţările cu pedepse gre
le 17, mărirea lefurilor dregătorilor 18 etc. nu au putut frina corupţia şi
abuzurile care decurgeau din acest sistem de administraţie.
Contactul pe diferite căi cu literatura apuseană, legăturile cu ar
matele de ocupaţie rusă şi austriacă, înfiinţarea consulatelor rus şi
austriac, apoi a celui francez şi englez 19, au facilitat pătrunderea ideilor
înaintate din occident, acelea ale iluminismului şi apoi ale revoluţiei
franceze. La sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al
XIX-lea, cu toată exploatarea fiscală, datorită dezvoltării economice a
Principatelor, mişcarea de rezistenţă împotriva regimului turco-fana
riot a crescut. Numărul voluntarilor români participanţi la războaiele
contra Turdei, numeroasele manifestări anti-greceşti 20 şi proiectele de
reformă pentru organizarea administraţiei, mişcările orăşenilor,
fră
mîntările ţărăneşti, toate culminind cu revoluţia lui Tudor Vladimirescu,
cu un pronunţat caracter social, dar şi naţional-politic, dovedeau că
ţările române dispuneau de forţe interne conştiente care să lupte pentru
răsturnarea acestui regim, devenit odios prin excesiva exploatare.
Infringerea mişcării eteriste a fost urmată de ocupaţia turcă. Tru
pele turceşti au săvîrşit, sub pretextul urmăririi eteriştilor, cele mai
cumplite jafuri. Retragerea acestor trupe s-a făcut treptat şi a durat
pînă la 1 824. La venirea in domnie, în 1 822, a lui 1. Sandu Sturza si
tuaţia ţării era jalnică. Populaţia sărăcită se refugiase prin codri şi
peste hotare. Visteria era complet golită. Beslegii turci jefuiau fără tea
ma de a fi pedepsiţi. In condiţii cumplit de grele, 1. Sandu Sturza a
încercat să reorganizeze administraţia, să frîneze abuzurile, să readucă
populaţia contribuabilă în satele părăsite, să refacă starea financiară
nenorocită a ţării.
In ceea ce priveşte administraţia, încercările domnului nu au dat
rezultate. Organizarea de stat a rămas cea veche, impozitele nu s-au
putut micşora, nu s-a putut asigura lefuri îndestulătoare tuturor func
ţionarilor, astfel că au continuat să se perceapă venituri din havaieturi
diverse, din vînzarea slujbelor. Un exemplu de cit de departe ajunse
seră abuzurile de acest fel şi cit de mult afectau ele nu numai adminishttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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traţia, dar chiar fiinţa politică a ţării, este cazul turcului Arif, fost
basbeşleagă al Moldovei care nu cunoştea nici limba ţării. Acesta a
cumpărat în 1827, de la hatmanul Alexandru Roset, slujbele basbulubă
şiei de Galaţi, a başbulubăşiei de Focşani şi a căpităniei de Covurlui.
cu 5230 lei pe an, slujbe pe care le-a subarendat, la rîndul lui, la trei
gred 21• Aceste dregătorii care aparţineau hătmăniei asigurau paza gra
niţelor ţinuturilor din sudul Moldovei, deci din imediata vecinătate a
Turciei.
In astfel de împrejurări se înţelege de ce în proiectele de reformă,
din această perioadă, se cereau desfiinţarea sistemului de vînzare al
slujbelor, al havaieturilor, al corpului de arnăuţi, înfiinţarea unei ar
mate naţionale, salarizarea regulată a dregătorilor, măsuri eficace con
tra abuzurilor, reorganizarea instituţiilor edilitare etc. 22' Era vremea
cînd o lume nouă protestatară ridica probleme de ordin social, econo
mic, de justiţie şi de organizare statală. Aceasta dovedea că în Mol
dova .criza administraţiei feudale atinsese apogeul şi legată de ea, sis
temul de organizare al breslelor de slujitori se afla în stare de disoluţie.
Incercările lui Ioan Sandu Sturza de a opri acest proces, prin schim
barea sistemului de recrutare al slujitorilor, nu au dat rezultate prac
tice 2 3• Situaţia administraţiei devenise atît de gravă încît
puterile
străine, sub a căror influenţă politică ne aflam, au intervenit. Prin actul
separat, relativ la Principatele române, din tratatul de la Akerman, de
la 25 septembrie 1826, se prevedea ca, pentru ameliorarea stării diver
selor ramuri ale administraţiei interioare, domnii să ia măsuri de alcă
tuire a unui regulament general pentru fiecare ţară (Moldova şi Ţara
Românească). I. Sandu Sturza a intreprins redactarea acestui regula
ment, însă el nu a avut cînd să-1 pună in aplicare. De altfel, regula
mentul nu aducea modificări esenţiale administraţiei şi, cu atit mai
puţin, slujitorilor 24•
Războiul rusa-turc din 1 828-1 829 şi intrarea trupelor ruse în ţară
au agravat descompunerea administraţiei. Criza care se manifesta in
organizarea breslelor de slujitori cu mult inainte era acum in plină des
făşurare. Slujitorii rămaşi în slujbă nu mai reuşeau să facă faţă obli
gaţiilor ce le reveneau. Un număr insemnat dintre ei fug. Indatoririle
ostăşeşti impuse celorlalţi locuitori, de care visteria nu era în stare·
să-i mai scutească, apoi cumplita epidemie de ciumă din ţară şi mai
ales din capitală, urmată de cea de holeră in 1 83 1 , a redus considera
bil numărul slujitorilor. Indatoririle celor ce continuau să slujească nu
mai cunosc limite. In faţa perspectivei unei totale dezorganizări a ad
ministraţiei moldoveneşti, inainte de a se putea introduce prevederile·
Regulamentului Or:ganic, guvernatorii ruşi au luat măsuri care să asi
gure oarecare ordine. S-au desfiinţat atunci unele dregătorii, ca : por
tăria, comişia şi isprăvnicia curţii domneşti, devenite inutile in noile
condiţii ; de asemenea, vornicia de politie 2;;. S-a propus, chiar, desfiin
ţarea vorniciei de aprozi, pe care generalul Jeltuhin o găsea "de prisos
şi supărătoare pentru acei ce se judecă" 26• Slujitorii acestor dregătorii
au completat cetele altor instituţii sau au fost folosiţi în treburile spi
talelor, a carantinelor, aprovizionării trupelor ruseşti.
S-au luat şi unele măsuri pentru uşurarea slujbelor breslelor mai
necesare administraţiei la acea vreme : ale isprăvniciilor şi ale hăthttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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măniei. Inainte de aplicarea Regulamentului Organic, în celelalte ra
muri ele administraţie, s-a trecut la alcătuirea armatei naţional,e, a stră
j ii pămînteşti.
Cele mai multe din măsurile luate cu privire la breslele de sluji
tori, ca şi la alte instituţii, în aceea perioadă , aveau un evident caracter
temporar, pînă la aplicarea Regulamentului Organic 27•
Evoluţia ,breslelor de slujitori în perioada de la mijlocul secolului
al XVIII-lea pînă la aplicarea Regulamentului Organic in administraţie
se caracterizează, de fapt, printr-un proces de decădere treptată şi con
tinuă. Sistemul de organizare a slujitorilor devenise incompatibil cu
clezv:)ltarea economică şi socială a ţării, el se menţinea numai datorită
împrejurărilor politice şi în special dominaţiei otomane.
Prevederile tratatului de la Adrianopol din 1 829 şi anume : desfi
inţarea monopolului turcesc, libertatea comerţului Principatelor fără
nici o restricţie, libera navigaţie pe Dunăre, Marea Neagră şi prin strîm
tori pentru 'toate statele, recunoaşterea deplinei autonomii administra
tive, numirea domnilor pe viaţă şi redactarea unui regulament de ad
ministraţie in conformitate cu noile condiţii interne, au oferit posibi
lităţi de dezvoltare economică şi social-politică ţărilor române şi, în
acelaşi timp, de reorganizare a administraţiei pe principii moderne.
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11 I bidem, p . 197-201 ; Arh. St. Iaşi, .tr. 1352, op. 1 535, nr. 1270, f. 9-10.
13 N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimahi, vol. I, Bucur(.•şti,
1902, p. 491-492 ; �Buleti!llJUi Ioa n Neculce", Ia'!i, 1921 , an. I, fasc'. 1, p. 124
şi Arh. St. Iaşi, tr. 1764, op. 2013, nr. 89, p. 109.
14 De exemplu , Alexandru C. Moruz:i, i n prima domnie, inten ţ i ona sii or
ganizeze poştele după sistemul austriac, pentru aceasta a cerut spătarului Că
nănău să-i întocmească un plan. (R. Rosetti, Arhiva senatorilor din Chişinău şi
ocupaţia rusească de la 1808-1812, ex. AAR, t. XXXII, vol. I, III, Bucureşiti,
1909, p. 71-76). La 15 ianUJarie 1810, sub administraţia rusă, s-Ja i n�rod us pentru
prima dată in Valahia "poşta de scrisori şi pachete p8irticulare, m esageri i !li
bani". (V. A. Urechia, Istoria românilor, t. IX, Bucure!?tJi , 1896, p. 593).
15 Arh. St. Bucureşti, Achiziţii noi, pachet CXXVl, n r. 54.
16 Ibidem, nr. 68.
17 Ibidem, nr. 62.
18 Ibidem, nr . 68.
1 9 De exemplru, in 1804. sub A. Moruzi. (Uricarul, voi. I, p. 364).
20
In 1782 au luat fiinţă consulatele ruse, la 1 783 cele austriece, la 1 785
cel prusac, la 1798 cel francez, i ar la 1803 cel englez.
2 1 AL V i anu, Manifestări antifanariote in Moldot•a la sfîrşitul secolului al
XVIII- lea, in Studii, 1962. nr. 4, p. 920-923 şi V1a::l Georgescu, op. cit.
23 Arh. St. Iaşi, dos. B, nr. 322, f. 5, p. 14.
23 A.
D. Xenopol, iPrimul proiect de constituţiune al Moldovei din 1822.
Originile partidului conservator şi al celui liberal, ex. din AAll, t. XX, Bucu
reşti, 1898 şi Ionică Tăutul, 1795-1 830. Scrieri social-politice, ed. î n g riji t ă de
Emil Virtosu, Bucureşti, 1974, p. 79-290.
24 Ecaterina Negr.uţi-Mun teartu, Reforma sistemului de recrutare a bresle 
lor de slujitori in vremea lui Ioan Sandu Sturza Voievod, AIIA!, tom. I, 1 964 ,
p. 1 29-137.
25 Ibidem, p. 136.·
26 Arh. St. Iaşi, dos. S, nr. 490, f. 300.
2 7 Idem, dos. V, nr. 1 1 0 , f. 32-35 şi cond. K, n r . 3-!5, f. 65-67.

SUR L'EVOLUTION DES CORPORATIONS
TORI" EN MOLDAVIE DE 1 749 A 1 832

DE

,.SLUJI

Resume

L'evolution des corporations de "slujitori" (fonctionnai
res injerieurs dans l'administration civile et militaire) en
Moldavie, pendant la periode ,qui s'etent des le milieu du
XVIIJe siecle jusqu'a la mise en pratique du Reglement Or
ganique (1832), se caracterise par un processus de decadence
graduelle et continue. Pendant tette periode, le systeme d'or
ganisation des "slujitori" s'avere incompatible avec le deve
loppement economique et social du pays ; il se maintient seu
lement grâce aux circonstances politiques, et speCialement il
la domination ottomane.
En analysant le systeme d'administration, dans les con
ditions economiques et socio-politiques de la periode respective, l'auteur detache deux etapes plus importantes dans Z'e
volution des corporations de "slujitori", la premiere - jusqu'a
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

BRESLELE DE SLUJITORI INTRE 1749-1832

31 q.

la fin du XVIIJe siecle et la seconde - jusqu'a la mise en
pratique du Reglement Organique. Dans la premi ere etape,.
les "slujitori" jouissaient, en general, .d'un etat materiel meil
leur que celui de l'etape suivante, et les attributions d e ser
vice etaient bien plus faciles. Au commencemen t du XIXe
siecle, malgre les efforts des princes reignante de reorganiser
certaines branches de l'administration interne, de constituer
de nouvelles institutions, de developper celles qui correspon
daient mieux aux nouvelles circonstances socio-politiques, la
situation des "slujitori" s'empire. Les abus des hauts fonctio
naires (en general nobles), les desordres !et les confusions pro
pres a l'administration jeodale, aggraves, entre autres, par les
occupations militaires russes assez prolongees, ont contribue
a la desorganosation presque complete ,des corporations de
"slujitori". Dans les nouvelles circonstances cette institution
Nodale ne pouvait plus durer. La mise en pratique du Regle
ment Organique a mene a la reorganisation de l'administra
tion sur des pri.ncipes modernes et, dans ce nouveau cadre,
des vielles corporations de "slujitori" ont ete remplacees, pour
la plupart, avec un .personnel administratif permanent et sa
larie.
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PLANURI ŞI PROIECTE PRIVIND REINFIINŢAREA
OŞTIRII ROMANE MODERNE
DORINA N. RUSU

La sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi la începutul celui următor, ca
urmare a procesului general reformator de degajare a ţărilor române
de perimatele structuri feudale şi de scoatere a lor de sub dominaţia
stră " nă, reorganizarea oştirilor pămîntene şi aşezarea lor pe baze mo
derne devenise o necesitate obiectivă.
După o perioadă în care rolul armatei a fos t mult diminua', lupta
pentru reorganizarea ei pe principii noi, corespunzătoare cerinţelcr epo
cii şi aspiraţiilor poporului român s-a impus ca una din cele mai im
portante, noua oştire constituind chezăşia realizării, mai devreme sau
mai tîrziu, a visului de veacuri : unitatea şi independenţa. In acest
context, reorganizarea noii instituţii militare nu ne apare ca un eve
niment singular, ci un firesc moment în lungul drum al dezvoltării po
porului român, .o continuare firească a "oastei celei mari" şi un pre
ludiu al armatei populare.
Particularităţile procesului de trecere de la feudalism la capita
lism şi-au pus cu pregnanţă amprenta asupra programelor şi metodelor
de luptă ale forţelor sociale şi politice interesate în victoria noii orîn
duiri. în aceste condiţii, elementele progresiste ale societăţii româneşti
au întreprins o susţinută acţiune revendicativă, formulînd o serie de
planuri şi de programe de reformare a structurilor interne perimate
care, chiar dacă nu ar fi dus la înlăturarea orînduirii feudale şi la
obţinerea independenţei, ar fi uşurat acţiunea pentru atin gerea acestor
deziderate. O întreagă serie de memorii, proiecte de constituţie, r:rogra
me de reforme sau de organizare a statului elaborate în această perioa
dă au tins să inspire, să faciliteze ori să obţină aplicarea unor scluţii
de modificare a raporturilor sociale şi de reorganizare a stat ului, pre
conizînd introducerea unor instituţii şi norme care, după cum men- o 
riile şi proiectele de reformă emanau de la una sau alta din c lasele sa·J
păturile sociale ale vremii, urmăreau fie răsturnarea şi înlocuirea tota
lă, fie numai modificarea parţială a vechiului mecanism de stat. Prac
tic, aşa cum se manifestă în numeroasele 1 memorii, planuri şi proiecte,
acţiunea de reformare acoperă un cîmp foarte vast, mergind de la
C-da 5707 coala
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reorganizarea structurilor administrative pînă la problemele de politi
că economica şi socială.
înfăptuirea programului social şi naţional cerut de statornicirea
noii orînduiri impunea şi crearea unui sistem mmtar modern, capabil
de a apăra fruntariile de diferitele încălcări, de a contribui, la momen
tul oportun, la elibe·rarea poporului român de orice asuprire. Eveni
mentele petrecute pe plan internaţional, cu largi implicaţi,i de ordin
militar, ca şi influenţele pe care le-au exercitat, aşa cum au fost, de
pildă, revoluţia franceză şi războaiele napoleoniene, şi-au pus, fără în
doială, amprenta asupra orientărilor şi eforturilor oamenilor politici
ai vremii, dominante rămînînd însă realităţile obiective izvorite din
necesităţile româneşti. în domeniul militar, planurile şi proiectele ela
borate urmăreau crearea unei forţe armate cu un pronunţat caracter
naţional - dominantă reieşită din însăşi prefacerile profunde care a
veau loc în sînul societăţii româneşti.
Deşi deosebite în privinţa modalităţilor de înfăptuire practică, a
structurii organizatorice, a efectivelor sau denumirilor ce urma să le
primească noua oştire pămînteană, planurile şi proiectele elaborate re
flectă, neîndoios, modul constant in care acest deziderat naţional a
fost prezent, începînd din 1 769 - anul elaborării primului memoriu în care se propunea înfiinţarea unui corp de 20 000 de soldaţi împărţiţi
în unităţi de cavalerie şi infanterie în Ţara Românească şi de 1 2 000 în
Moldova 2 • Această problemă a fost reluată şi amplificată la 1 770 în
tr-un proiect al boierimii muntene prL:n care se cerea "ridicarea a
20 000 de soldaţi, din care 1 5 000 pedeştri şi 5 000 călăreţi pe chel-tuiala
ţării" 3 • Un deosebit prilej pentru prezentarea de memorii şi proiecte
conţinînd revendicări importante pentru ţară a constituit-o războiul
ruso-austro-turc dintre 1 7 8 7 şi 1792, încheiat cu păcile de la Şiştov şi
Iaşi. In 1 790 unii membri ai boierimii moldovene, adresîndu-se repre
zentantului Prusiei la congresul de pace se plîngeau împotriva violării
vechilor drepturi şi a vexaţiilor pecuniare din partea "despotismului"
turcilor, justificînd dorinţa de independenţă a ţării sub protecţia Ru
siei, pentru ca în 1 79 1 să adreseze delegaţiilor aflate la tratativele de
pace un nou memoriu prin care cereau, printre altele, şi oaste naţio
nală 4•
Seria acestor planuri şi proiecte a continuat şi în primii ani ai
secolului al XIX-lea. Astfel, în urma incursiunilor devastatoare ale lui
Pazvan Oglu pe malul stîng al Dunării, între 1 800 şi 1 802 au fost ela
borate o serie de memorii adresate primului consul al Franţei, Napo
leon, prin care boierii munteni îi cereau protecţia împotriva acestor
incursiuni, în timp ce boierii moldoveni îşi exprimau dorinţa de a
simţi "binefacerile" pe care "Moldova le aşteaptă de la o adevărată
constituţie" 5• Boierii munteni au fost cei care, în 1 802, cereau alcătuirea
dorinţă rămasă însă doar in stadiul
"oastei ţării de 1 0 000 oameni" 6
de proiect, in timp ce în acelaşi an 7 se cristalizează şi proiectul logo
fătului D. A. Sturdza intitulat "Planul sau o formă de oblăduire repu
blicească aristo-democraticească" 8, proiectul unei constituţii republica
ne şi a unei reforme generale a instituţiilor Moldovei. Potrivit acestui
memoriu, dregătoriile statului intrau in competenţa a cinci comisii,
compuse fiecare din cîte trei mari boieri, cea de-a cincea ocupindu..:.se
-

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

REINFII NŢAREA OŞTIRII ROMANE

323

şi de problema militară : "Trei veliţi vor avea purtarea de gnJa părţii
ostăşeşti, dar ei vor fi siliţi toate poruncile cele extraordinare ce vor
să dea părţii ostăşeşti să fie întărite de cîte 1 5 veliţi, iar fără aceasta
să nu aibă nici o întemeiere". Prezenţa problemelor armatei în acest
proiect, a cărui valoare este indubitabilă dacă avem în vedere perioada
în care a fost redactat, arată o dată mai mult atenţia şi importanţa
care se acorda viitoarei organizări militare a ţării în procesul general
reformator.
Deşi diferit de proiectele elaborate pînă atunci, un loc aparte
revine, fără îndoială, şi celui intitulat "Proiect de organizare a mili
9
ţiilor şi gărzii orăşeneşti din Muntenia" elin 1 8 1 2 •
In urma războiului ruso-turc, ţările române au fost ocupate de
trupele ruseşti aflate sub comanda generalului Kutuzov. In iulie 1 8 1 2,
în locul acestuia, la comanda trupelor de ocupaţie a venit amiralul rus
Pavel Ciceagov (1 765-1 849), care a elaborat un plan de organizare a
armatei Moldovei şi Ţării Româneşti. In instrucţiunile pe care Cicea
gov le-a primit la 1 9 aprilie 1 8 1 2 din partea ţarului Alexandru I se
preciza că unul din obiectivele de căpetenie ale activităţii sale urma
să fie înarmarea popoarelor creştine din Imperiul otoman pentru a
fi în stare să sprijine operaţiunile militare ruseşti împotriva Franţei şi
Austriei, care se uniseră împotriva Rusiei. In consecinţă, proiectul tri
mis la 10 iulie 1 8 1 2 divanului de la Bucureşti prevedea ca oastea Ţării
Româneşti să cuprindă un efectiv de cel puţin 20 000 de oameni din
care să se constituie "miliţia de ţărani" şi "garda orăşenească", ambele
necesare "de a inarma pe români pentru apărarea lor şi pentru ca ei
s ă dea tuturor popoarelor vecine o pildă elocventă despre u n mare
adevăr şi anume că un popor care îşi cunoaşte puterile şi care înţelege
să-şi afirme drepturile sale cu arma în mînă trebuieşte să dobîndească
o îmbunătăţire a soartei sale" 10•
Conform acestui proiect, miliţia naţională urma să fie compusă
din 20 000 de oameni recrutaţi dintre săteni, împărţiţi în două cor
puri distincte : unul, de cel puţin 5 000 de panduri in Oltenia, iar altul,
format din 1 5 000 catane în Muntenia. Importante în acest proiect
sînt articolele 6 şi 7 referitoare la panduri, corp care se distinsese în
timpul războiului din 1 806- 1 8 1 2 şi care a stat în continuare în atenţia
lui Ciceagov. Astfel, în articolul 6 se ară·ta că "cei 5 000 de panduri ce
există actualmente se urcă, dacă aceasta este posibil fără prea mari
prejudicii pentru finanţe, la un număr mai mare. In scopul acesta
se va proceda fără întîrziere la numerotarea celor ce se găsesc în pre
zent sub arme, iar districtele respective vor pune la dispoziţie armele
şi fondurile necesare pentru acest scop" 11• La articolul 7 se prevedea
ca "vechea organizaţie a pandurilor să se menţină". Cu organizarea mili
ţiei în cele 12 judeţe ale Munteniei a fost însărcinat vistiernicul Var
laam care, în calitate de efor, trebuia să ia şi comanda catanelor, iar
în judeţele din Oltenia, cavalerul Constantin Samurcaş r-. La rîndul ei,
garda orăşenească, "înregistrată şi organizată pentru apărarea oraşelor", urma să fie încredinţată spătarului. O delegaţie permanentă a
divanului, formată din mitropolitul ţării Ignatie, din vicepreşedintele
divanului şi din cei doi efori, avea să vegheze la executarea promptă
a proiectului iniţiat de Pavel Ciceagov care, în nota adresată divanului
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Ţării Româneşti, îşi exprima speranţa că "această înarmare să se pro
ducă prin o mişcare spontană a naţiunii" 1 3• Proiectul lui Ciceagov nu a
putut fi transpus în realitate, el devenind caduc odată cu numirea ca
domn a lui vodă Caragea.
Ideea reorganizării oştirii naţionale nu a fost însă părăsită. Ea a
revenit în toate momentele de afirmare a aspiraţiilor naţionale, o vigu
roasă exprimare a acestei revendicări făcîndu-se auzită în timpul miş
cării revoluţionare de la 1 82 1 . La 23 ianuarie 1 82 1 , Tudor Vladimirescu
adresa locuitorilor Ţării Româneşti chemarea, izvorîtă tocmai din do
rinţa de a îndrepta prin toate mijloacele abuzurile de care suferea ţara,
de a se înrola "în grabă cu toţii : care veţi avea arme, cu arme, iat·
care nu veţi avea arme cu furci de fier şi cu lănci" 1\ considerind că
"făr' de arme nu o să ne putem izbăvi ţara din mîinile celor care au
mîncat-o atîţia ani" 15• Căutînd să reformeze toate instituţiile perimate
ale statului, deci şi aceea a oştirii, Tudor a formulat, înainte de 1 6
februarie, în programul său de reforme - "Cererile norodului româ
nesc" - dezideratul ca "ţara să fie volnică a-şi face şi a ţine patru
miie de ostaşi panduri şi căpeteniile lor şi doăo sute arnăuţi, scutiţi de
toate dările şi cu leafă uşoară, pentru apărarea ţării de duşmani, spre
fala oraşelor, spre paza graniţelor şi spre stăvilirea molimelor care
bîntuie adesea" 1 6• "Adunarea norodului" - oastea revoluţionară a lui
Tudor - reprezenta o încercare, izbutită pentru scurtă vreme, de a
reinvia puterea m ilitară a Ţării Româneşti.
O consecinţă imediată a revoluţiei de la 1 82 1 au fost şi numeroa
sele planuri şi proiecte de reformă apărute ca o necesitate stringentă
pentru stabilirea viitoarei organizări a ţărilor române, ca şi a rapor
turilor cu Poarta otomană. In acest sens, un rol deosebit de important
1-au avut boierii refugiaţi în urma revoluţiei la Braşov 17, oraş care,
prin poziţia sa, era nu numai locul ideal pentru contactul continuu în
tre boieri, ci, in acelaşi timp, şi punctul de interferenţă al curentelor
venite din Apusul Europei. Această influenţă europeană este vizibilă
atît în ideile propagate, cît şi în limbajul - ca lexic şi noţiuni aproximativ nou de care boierii refugiaţi la Braşov se foloseau în me
moriile şi programele lor politice. Ideile Apusului nu au fost deci im
prumuturi tîrzii şi livreşti, ci "rod chinuit şi indelung gestat" al
tuturor frămîntărilor, deziluziilor şi prăbuşirilor încercate de cei care
în 1 8 2 1-1 822 îndrăznesc, timid, să le gloseze pe marginea unei reali
tăţi noi. Luaţi ca un tot, boierii poposiţi la Braşov ar putea fi priviţi
ca reprezentînd ţara. Format în marea lui majoritate din boieri diva
niţi, grupul celor refugiaţi la Braşov este important nu atît prin averile
lor, cît mai ales prin s.trinsele legături cu cercurile din răsăritul şi
apusul Europei şi deci prin incărcăturile diplomatice pe care le puteau
pricinui Porţii prin memoriile adresate indeosebi Rusiei şi Austriei.
Ca o postulare de principii, toate textele emanate în această pe
rioadă sint unanime în a cere cu tărie valorificarea elementului na
ţional. Pe plan militar, această idee se concretiza in dezideratul creării
unei oştiri naţionale, formată numai din elemente pămîntene, cu înde
părtarea a tot ceea ce era străin. Astfel, în memoriul refugiaţilor m un
teni 18 la Braşov adresat Rusiei la sfîrşitul anului 1 821 sau la inceputul
celui următor se preconiza alcătuirea unei "miliţii de ostaşi pămînteni,
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îndestui ca să poată sprijini şi zădărnici orice sălbatecă năvălire, avînd
comandirii lor cei mai trebuincioşi şi artilerie pe la cetăţi. Aşijderea ,
şi la vadurile Dunării să aibă ţara toată voia a zidi cetăţi şi a le înarma
c:u toate cele trebuincioase spre apărare" 19, măsuri ce vizau apărarea
ţării pentru ca "să nu mai indrăznească turcul a călca pămîntul". Pen
tru asigurarea ordinei interioare împotriva "altor făcători de rele",
autorii memoriului socoteau sufi.cienţi "un polcovnic de poteră şi un
polcovnic de vînători, avînd catanele ţării, carii să fie datori numai unde
se vor ivi tîlhari să năvălească cu porunca divanului a-i sfărîma" 20,
profilindu-se deja ideea creării unei jandarmerii rurale.
Anul 1 8 22 a însemnat revenirea la domeniile pămîntene, începu
tul unei epoci de redeşteptare naţională, a unei noi lumi ce se ridica
protestatoare împotriva vechiului regim. Acest fenomen de înnoire care
cuprinde societatea românească în ansamblul său este prezent şi în
diferitele proiecte de reformă, în scrierile istorice, ca şi în literatura
vremii. Fie că pornesc din sînul marii boierimi, fie că sînt întocmite de
boierimea mică şi mijlocie, proiectele de reformă din această perioadă
reprezentau nu numai încer.cări din partea primei categorii de a folosi
momentul istoric pentru a-şi consolida poziţiile în conducerea statului,
după cum nici lupta celei de-a doua categorii nu urmărea numai egali
zarea în drepturi cu boierimea mare. Pentru ambele t·a bere, reinstau
rarea domniilor pJmîntene a făcut să renască speranţele în ceea ce
privea organizarea statului , în cadrul căreia problema militară, privind
revenire:;� la o armată naţională, ocupa un loc central.
Astfel, aga Alexandru Villara, în al său "Proiect pentru îndrep
tarea ţării" întocmit în februarie sau martie 1 822 cerea, la punctul 5
ca "paza şi străjuirea ţării să se întocmească ele ostaşi pămînteni", care
"numai ace:.a să poarte arme în tot ocolul Ţării Româneşti, iar streinii
nicidecum, nici măcar cuţit la brîu să nu aibă" 21• Aceeaşi idee a revenit
ş i în memoriul din 1 8 22 al aceluiaşi Alexandru Villara 22 privind "cau
zele care au provocat în Ţara Românească «războiul săracilor împotriva
bogaţilor•> şi despre măsurile ce trebuie luate pentru organizarea ţă
rii" 23• După ce, într-un larg preambul autorul memoriului sublinia că
ridicarea armatelor de către români la 1 8 2 1 n-a fost decît "războiul
săracilor împotriva celor socotiţi bogaţi", iar duhul răzvrătirii continua
să persiste în rîndul poporului român care "a pierdut cu totul. . . supu
nerea pe care o avea mai înainte faţă de bici şi de despotism", între
cele 29 de articole ale programului de reforme menit să schimbe struc
tural stările de lucruri din ţară, la punctul 8 Alexandru Villara expunea
şi măsurile de ordin militar. Se cerea alcătuirea unei gărzi naţionale
regulate a ţării cu efective "cît ar cere siguranţa ei", cu rolul de a o
apăra "de orice atac din partea unor răzvrătiţi, tîlhari şi criminali,
fie că sînt din locuitorii ţării, fie din cei de peste hotare, de orice
naţiune ar fi", iar în cazul unor conflicte armate între Poartă şi alte
puteri europene "atunci garda să rămînă pe loc, în deplină neutralita
te". Se urmărea, dealtfel, înarmarea generală a poporului, despre care
Nicolae Bălcescu avea să scrie mai tîrziu : "atunci cînd e vorba de
apărarea teritoriului naţional, el-a apăra patria d-o năvălire străină sau
d-a o scăpa dacă este ocupată. . . atunci trebuie o populaţie întreagă
armată, pătrunsă de focul sacru al amorului de patrie" 24• Memoriul lui
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Villara nu se rezumă doar la formarea unei simple gărzi contra rău
făcătorilor din i nterior, ci ea trebuia să-şi indrepte acţiunile împotriva
oricărui atac venit din afară "de orice naţiune ar fi", vizînd, indirect,
p ericolul otoman.
Deahfel, printre măsurile pe care şi le propunea noul domn Gri
gorie Dimitrie Ghica ( 1 8 22-1 8 28} figura şi aceea ca " 1 2 000 de oşteni
p ămînteni să ţie ţara să se ocîrmuiască de către spătar, carile cu viaţa
sa este răspunzător pentru liniştea ţării" 25• Speranţele intr-un concurs
binevoitor al Rusiei s-au dovedit a fi iluzorii. încercările de a se
organiza o armată naţională au continuat însă. Aşa cum rezultă dintr-un
r aport al consulului Prusiei la Bucureşti, Kreuchely, datat 1 2 octom
brie 18 25, in Ţara Românească se incerca in această vreme organizarea
unor trupe naţionale permanente care insumau 10 000 de oameni 26•
Sub influenţa constituţiei cărvunare moldovene - strălucit mo
del de reformare a instituţiilor ţării, - ca şi a proiectelor elaborate
in acelaşi spirit -, dar mai ales in urma încheierii Convenţiei de la
Akkerman, proiectele de reformă din Ţara Românească apar mai am
plu şi mai îndrăzneţ formulate. Pe această linie se inscrie lucrarea lui
Simion Marcovici "Idee pe scurt asupra tuturor formelor de oblăduiri"
î n care, pentru prima dată, apare conceptul de armată naţională, el
pledînd pentru o "armonie na;ţională spre a apăra patria de veri ce
primejdie" 27, dar mai ales memoriul intitulat "Cererile ce ar putea
face Valahia şi Moldov·a la un congres de prinţi creştini, pentru sigu
ranţa lor cea din afară şi statornicirea lor din lăuntru", caracterizat de
Nicolae Iorga ca înglobind "lucruri de o extraordinară îndrăzneală" 28•
Din cuprinsul său se pot desprinde idei dintre cele mai importante in
e pocă - deziderate ale noii clase aflată in plin proces de afirmare.
Astfel, se propunea ca "Valahia şi Moldova să se împreune şi să facă
amîndouă un prinţipat" 29, iar "cîrmuirea acestor intrupate provincii
să fie slobodă a-şi face cel puţin 25 000 oaste regulată după tactica
evropienească pentru paza sa ce din lăuntru şi din afară şi o flotilă
măcar de 25 el e vase într-armate, iară evropiene·ască, pentru siguranţa
negoţului său pe Dunăre" 30• Enuntarea acestor cereri reprezenta, în
acele condiţii, u n act deosebit de îndrăzneţ, iar aplicarea lor ar fi avut
implicaţii militare dintre cele mai însemnate. Din păcate însă ele nu
s -au putut opri decit la stadiul ele simple proiecte, clar chiar şi sub
acest aspect valoarea lor este indubitabilă, toate fiind unanime în a
recunoaşte importanţa şi necesitatea creării unei armate naţionale mo
.Jerne, căutînd să-i stabilească atribuţiile şi chiar viitoarea organizare
pe care urma să o primească.
In Moldova situaţia era oarecum schimbată, dar, in linii largi,
mişcarea pentru elaborarea proiectelor şi memoriilor prezintă aceleaşi
caracteristici ca în Ţara Românească. Cele două mari curente care
împărţeau societatea moldovenească la inceputul secolului al XIX-lea
erau la fel ele ostile regimului fanariot şi căutau să se folosească de
mişcarea de la 1 82 1 pentru a obţine din partea Porţii readucerea ocir·
muirii în mîinile pămintenilor. Dar modul în care protestează împotriva
mişcării eteriste pe teritoriul Moldovei, sprijinul pe care se bazau în
l upta pentru transformarea instituţiilor ţării şi ideile pe care le cu
prindeau revendicările lor vădesc mari deosebiri intre diferitele gruhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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pări ale boierimii. Majoritatea membrilor " protipendadei" protestează
impotriva Eteriei prin pribegirea peste graniţele ţării, în Bucovina 3 1•
Dar chiar şi în mijlocul acestora existau tendinţe deosebite. Gruparea
marilor boieri, cu planuri de organizare a Moldovei pe baze aristocra
tice, se compunea din mitropolitul Moldovei Veniamin Costachi, spăta
rul Iordachi Bucşinescu, Săndulescu Sturdza, vornicul Costachi Sturd
za, vornicul Ioan Mutu, Ştefan Negel, fratele mitropolitului, şi alţii, al
căror program de reforme s�a cristalizat în numeroase proiecte. A doua
grupare se strînsese în jurul bătrînului vistier Iordache Rosnovanu, şi
era formată din Constantin Catargiu, Alecu Calimah, Scarlat Miclescu,
Iordache Balş, Costachi Conachi şi alţii. In ţară, printre cei rămaşi im
portantă este gruparea boierimii mici şi mijlocii, care adoptase ideile
curentului nou. Printre aceştia îi întîlnim pe logofătul Ioniţă Sturdza,
spătarul Drăghici, juristul Andronache Donici, Lascarache şi Petrache
Sturdza, Ianache Catargiu 32• Ca şi boierii din Ţara Românească, ei au
înţeles să se folosească de evenimentul de la 1 8 2 1 spre a aduce iarăşi
cîrmuirea în mîna pămintenilor, deosebindu-se insă sub aspectul vii
toarei organizări a statului. în acest cadru, problema militară, mai e
xact a creării unei armate naţionale, cu îndepărtarea a tot ceea ce
era străin, capabilă de a menţine ordinea in interior şi a apăra grani
ţele ţării, revine adeseori, indiferent din gruparea din care făceau parte
autorii acestei cereri. Alături de alte idei menite să contribue la trans
formarea societăţii din Moldova, dincolo de modaUtăţile de înfăptuire
practLcă, problema militară constituie o pennanenţă, rezultat firesc al
etapei istorice şi a transformărilor pe care ea le reclama.
In septembrie 1 8 2 1 , boierii refugiaţi în Bucovina întocmesc un
arz către Poartă 33 care, la 7 octombrie a fost încredinţat lui Teodor
Balş spre a-l duce seraschierului de la Silistra. După o lungă intro
ducere asupra cauzelor care "adusese Moldova în starea actuală" şi a
rolului pe care regimul fanariot l-a avut in ruinarea ţării, "stricînd
vechile înto:cmiri şi ocupînd locurile cuvenite pămîntenilor", se expri
mau doleanţele boierilor, intre care "pentru străjuirea ţării" se cereau
"legiuiţi paznici pămînteni" care "să se îmbrace şi să se gătească spre
slujbă înlăuntru, în coprinsul ţării, cu un număr îndestulat în această
treabă şi să să supuie spre a strej ui cu mare luare-aminte oraşele şi
tărgurile", rolul oştirii urmînd astfel să se limiteze doar la menţinerea
ordinii în interior. Pe aceleaşi coordonate se înscriu şi preocupările lui
Nicolae Rosetti-Rosnovanu, autorul a trei memorii : " 1 -er. Memoire.
Projet d 'organisation provisoire pendent l'occupation", trimis lui Stro
ganov la Petersburg, datat 27 august 1 8 2 1 ; "2-eme Memoire", trimis, la
27 septembrie 1821, tot lui Stroganov şi, în sfîrşit, "Apper<;u (sic ! ) des
moyens d'opperer administrativement en Moldavie", remis generalului
Wittgens tein la Odessa, la 5 iulie 1821 34• Dintre acestea, doar al doilea
- "2-eme Memoire" - cuprinde referiri şi la viitoarea organizare mili
tară a ţării. In acest sens, se prevedea crearea unei oştiri care să n u
treacă d e 9 000 d e oameni, cum ş i a unei gărzi personale a domnului,
ţinîndu-se cont atît de necesităţile de care dispunea atunci Moldova,
cît şi de conjunctura externă.
Una din cele mai importante manifestări generate de frămîntările
social-politice ce au urmat revoluţiei din 1 821 a fost memoriul pe
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care o seamă din reprezentanţii micii boierimi din Moldova I-au pre
zentat, in toamna anului 1 822, domnitorului Ioniţă Sandu Sturdza :;5 în
dezvoltarea arzului inaintat tot de ei Porţii în 1 821 şi bine primit ele
aceasta. Scopul urmărit de autori era ca, în urma aprobării de către
Poartă şi a sancţionării d e către domnitor, proiectul conţinut în memo
riu să servească drept bază constituţională guvernării Moldovei pînă
la întocmirea, de către forurile legislative ale ţării - ce ar fi urmat
să se formeze în baza prevederilor proiectului - a unei noi constituţii
sau, după cum se exprimă memoriul în chiar titlul său 36, a unei .,pra
vile desăvîrşit alcătuite".
Proiectul de constituţie din 1 822 37 a inaugurat un nou curent în
gîndirea politică din ţările române, preluat şi continuat ulterior de o
serie de oameni politici progresişti, curent care-şi va găsi expresia cea
mai înaltă în documentele revoluţiei de la 1848. Alexandru D. Xenopol,
cel care, dealtfel, a şi descoperit acest act 38 , caracteriza memoriul drept
"o constituţiune în î nţelesul obişnuit al cuvîntului . . . , cea dintîi întrupare
a unei gîndiri constituţionale în ţările române, . . . cea dintîi manifestare
politică a cugetării liberale" 39• La rindul său, Nicolae Iorga afirma că
"ciocoilor din Moldova datorim noi regenerarea noastră" 40, în timp ce
D. V. Barnoschi, exagerînd mult valoarea proiectului, susţinea că .,ori
ginile vieţii de stat modern, democratic se încheagă la noi în constituţia
moldovenească de la 13 septembrie 1 822" 4 1. Alţi autori, printre care şi
P. Negulescu, consideră proiectul ca exprimînd numai "un interes egoist,
de clasă al boierimii mij locii, dornică de a d obîndi privilegii cit mai
însemnate" 42•
Redactat în urma ordinului domnului Ioniţă Sandu Sturdza 4\ pro
iectul a fost opera colectivă a "cărvunarilor", reprezentanţi ai micii bo
ierimi liberale. Este, dealtfel, o caracteristică a acestei perioade în c· are
memoriile şi proiectele de reformă sînt opera boierimii care, în lipsa
unei burghezii suficient de dezvoltată şi de puternică, se fac purt;Horii
de cuvînt ai noului, susţinînd, filtrată prin prisma intereselor de c·J asă,
necesitatea realizării un9r prefaceri în structura economică, socială şi
politică a ţărilor române. La acestea a contribuit, fără îndoială, atît
spiritul "carbonarismului", manifestat de la un capăt la altul al Euro
pei, cît, mai ales, evenimentele din Moldova, care au dus la "genera
rea şi potenţarea fenomenului redeşteptării naţionale la nivel euro
pean" 4\ prin delimitarea unei părţi progresiste în rîndul boierimii care
"prin investigarea raporturilor istorice cu Poarta otomană, discuţii şi
elaborări d e proiecte, căuta să contribuie la refacerea statului adus la
limita extremă a existenţei" 45• Mica boierime era privită drept răstur
nătoarea ordinei existente. În novatori - autori a Constituţiei din 18 22
- apare cea dintîi manifestare a "partidului propăşirii în viaţa statu
lui. Ei încheagă pentru prima oară, într-o lucrare politică, ideile noi
care se infiltraseră in societatea românească" 46•
Autorul principal al Constituţiei din 1 822 se pare că a fost comi
sul Ionică Tăutul 47, sufletul mişcării cărvunare, sau, aşa cum l-a c-arac
terizat presa vremii, "România reinviată, mişcată de toate patimile patriotice şi giucînd tot acelaşi rol prin condei şi stăruinţi in politică,
cum îl giuca Vladimirescu cu _puşca plăieşească" 48• Alături de el au fost,
fără îndoială, Andronache Donici - boier de adîncă cultură şi j'Jdehttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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cător iscusit 4 9 , aga Greceanu, serdarul S tavăr, spătarul Iordache Dră
ghici, caracterizat drept "cugetător şi om de idei" 50, şi alţii.
Faptul că această constituţie exprimă interesele micii boierimi ea
şi a elementelor burgheze pătrunse în cadrul acesteia, rezultă şi din
analiza conţinutului care, deşi adoptă unele principii din "Declaraţia
drepturilor omului şi cetăţeanului" de la 1 789, caută să le adapteze
la situaţia din Moldova din timpul său şi să garanteze interesele pă
turii sociale din care făceau parte autorii lor.
In domeniul militar, Constituţia menţiona crearea unei oştiri na
ţionale care, sub comanda hatmanului, să vegheze la "paza margini
lor ţărei şi prinderea tîlharilor, cu plăieşii şi slujitorii ţării, iar nu
cu alt feliu de oameni streini" 5 1 • Deci hatmanul - şeful armatei din
Moldova - avea în grija sa atît paza frontierelor, cît şi liniştea inter
nă, fiind astfel şi şeful j andarmeriei Moldovei, avînd în subordine "plă
ieşii şi slujitorii ţării" , fără să poată întrebuinţa oameni străini. Iată
cum, şi prin acest act, se sublinia aceeaşi idee care a revenit aproape
în toate planurile şi proiectele elaborate de a se crea o armată naţio
nală permanentă. Din analiza articolului 40 al Constituţiei rezultă că
hatmanul avea sub comanda sa directă numai pe căpitanii "margin ilor",
în t imp ce căpitanii din interior erau supuşi ispravnidlor "însărcinaţi
cu nezamul lor în acele tîrguri". Domnul avea comanda supremă, căci
"rînduiala păzirii marginilor cum să se urmeze, să se pună la cale . . .
după socotinţa domnului", i a r "hatmanul hale s ă fie supus poruncilor
domnului" 52 • In articolul 69 al Constituţiei, autorii cereau cu hotărîre
desfiinţarea cetelor de arnăuţi şi a celorlalte formaţiuni militare com
puse din străini, "ca nişte oameni C!e au fost pururea turburători şi
supărători patriei" 53, interzicîndu-li-se pe viitor intrarea în Moldova.
Prin toate aceste măsuri, autorii actului din 1 822 urmăreau crearea în
Moldova a unei armate naţionale permanente, chiar dacă la început n-::!r
fi avut decî t un rol de poliţie internă, idee reluată dealtfel de unii dintre
ei în 1 8 24 54 •
Cu toate că această Constituţie nu s-a aplicat decît parţial şi nu
s-a menţinut decît puţin timp, ea a avut o puternică înrîurire asupra
',uturor ramurilor de activitate din Moldova acelei vremi. In domeniul
militar, de o deosebită importanţă a fost acţiunea întreprinsă de Ioniţă
Sandu Sturdza de a recruta un corp de 4 7 1 0 oşteni, încercare ce s-a
,l ovit, fără îndoială, de ostilitatea Porţii cm·e a împiedicat traducerea în
siaţă a proiectelor militare româneşti. Deosebit de edificatoare în acest
:sens este scrisoarea din 28 octombrie 1 8 22 prin care comandantul tru
:pelor otomane de ocupaţie din ţările române, Mehmed Selim, paşa d e
,Silistra, declara domnului Moldovei c ă "nu a înţeles scopul acestei re
,crutări" şi îi recomanda ca în locul unei oştiri pămîntene, cum preco
,nizaseră autorii Constituţiei şi cum, dealtfel, încercase domnul să pună
,în aplicare, să alcătuiască "o trupă de beşlii dintre musulmanii cinstiţi,
.luaţi într-un număr îndestulător şi puşi sub ascultarea başbeşliagăi" 55•
Datorită ideilor şi calităţilor de fond şi formă, cu toate scăderile perioa
;Clei în care a fost elaborată, Constituţia din 1 822 rămîne, fără îndoială,
,unul din actele de valoare istorică din primele decenii ale secolului al
XIX-lea.
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Ideile cuprinse în Constituţia cărvunară au avut o puternică în
.rîurire şi asupra proiectelor de reformă elaborate în perioada care i-a
,urmat. Aşa bunăoară, într-un program de inspiraţie cărvunară din 1 824
,se cerea, printre altele, "o miliţie permanentă, plătită din buget" 56, în
timp ce, în acelaşi an, "obştea boierimii moldovene", prin condeiul co
,misului Ionică Tăutul, solicita încuviinţare pentru "a alcătui un număr
.de oameni într-armaţi, cîţi să vor socoti îndestui spre paza marginilor
.ş i înlăuntrul locului" 57• La 6 iunie 1 824, într-un amplu memoriu, ace
iaşi boieri novatori exprimau încă o dată necesitatea creării unei arma
,te naţionale, concretizată în alcătuirea unui corp fo::-mat din 4-5 000
.de oameni puşi sub comanda hatmanului 58, cerere care se baza pe cu
noaşterea realistă a posibilităţilor pe care le oferea Moldova in acel
moment, ţinînd, totodată cont şi de situaţia internaţională existentă.
Insistenţa cu care a fost susţinută revendicarea unei forţe armate
autohtone într-o epocă de puternică efervescenţă a ideilor transforma
toare scoate în evidenţă, o dată mai mult, deosebita importanţă care se
acorda, in procesul general de innoire şi modernizare a ţării, aspectul
militar. El reprezenta, fără îndoială, un element de siguranţă, şi nu atit
,o siguranţă in interior contra diferiţilor răufăcători, cît, mai ales, o si
guranţă în exterior, în obţinerea, realizarea şi păstrarea tuturor ele
mentelor înnoitoare pe care însuşi mersul înainte al societăţii le recla
ma. Acest deziderat a reuşit să devină realitate de-abia după încheie
.rea tratatului de la Adrianopol, prin care se convenea ca ţările române
să ţină un număr de paznici strict necesari pentru serviciul carantine
.l or, siguranţa frontierelor şi bunei ordini in oraşe şi sate. Astfel, prin
actul adiţional şi dezvoltător al articolului 5 din tratat, încheiat la 2
septembrie 1 829, se prevedeau următoarele dispoziţii referitoare la in
,făţişarea oştirilor pămîntene : "Pentru paza carantinelor, cit şi de a
.priveghe pentru siguranţia marginilor, pentru ţinerea bunei orînduieli
prin poliţiile ţerei şi pentru aducerea legilor şi a poruncilor în impli
nire, guvernul fieştecărui Prinţipat va pute ţine un număr de gardă
-î narmată, cit va fi neapărat de nevoie pentru plinirea acestor însărci
nări. Numărul şi ţinerea acestor oşteni se va regula de către domni
în înţelegere cu al lor respectiv divan pe temeiul invechitelor paradig
me" 59• Acesta a fost temeiul juridic care a favorizat formarea a ceea
ce s-a numit de către contemporani "straja pămîntească" sau "miliţia
naţională" - moment iniţial ar armatei române moderne. Recunoaş
terea şi l egiferarea dreptului de a organiza şi întreţine o armată naţio
nală a însemnat o mare şi memorabilă izbîndă a poporului nostru, a
ceasta explicind, dealtfel, străduinţele neîntrerupte ce a u fost depuse
în anii care au urmat de a transforma oştirile pămîntene in armate mo
derne autentice.
Se punea astfel în practică unul din dezideratele cele mai întîl
nite in planurile şi proiectele de reorganizare a ţărilor române din
primele decenii ale secolului al XIX-lea, reorganizarea armatei naţio
nale marcînd o lărgire a autonomiei ţărilor române şi un început de
independenţă naţională. Cu toate limitele impuse şi carenţele inerente
începuturilor, reorganizarea · armatelor române pe principii moderne a
însemnat un eveniment cu importante consecinţe pentru efortul poporu
lui nostru în vederea emancipării de sub dominaţia străină. Aceasta exhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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plică străduinţele neîntrerupte ale forţelor politice ale vremii de a trans
forma oştirile pămintene în armate moderne autentice, capabile să
apere fruntariile ţării de diferite încălcări şi, totodată, să poată contri
bui - atunci cînd necesităţile o cereau cu deosebită stringenţă, iar
condiţiile ar fi fost favorabile - a aspiraţiilor de veacuri ale poporu
lui român, căci, după cum pe bună dreptate s-a exprimat George Ba
riţiu "ostăşimea română reprezintă in mod eminent puterea de viaţă
60•
a poporului român"

NOTE

1 In perioada 1 769-18:lo a u fost redactate 249 de proiecte, din care 1 12 in
Ţara Românească şi 137 i n Moldova. Vezi Vl. Georgescu, Memoires et projets de
reforme dans les Principautes Roumaines 1769-1830. Repertoire et textes inedits,
B uc arest, 1970 ; 1. G. Vîntu , Primele proiecte de organizare a principatelor româ
ne, Bu cUTeŞti , 1941 ; V. Şotropa, Proiectele de constituţie, programele de reforme
şi petiţiile de drepturi din ţările române in secolul al XVIII-lea şi prima jumă
tate a secolului al XIX-lea, România, B ucureş ti , 1976.
2 Vezi "Arhiva românească", I aşi , 1, 1860, p. 202-205.
J Ibidem, p. 210-213.
I orga, Acte şi fragmente. Ecstracte din corespondenţa ambasadorilor
4 N.
]Jrusieni de la Co nstantinopol şi Petersburg cu privire la ţările române , Bucu
reşti, 1896.
Vîrtosu, Napoleon Bonaparte şi proiectul unei repub bici "aristo-di
5 Em.
mocraticeştt" în Moldova la 1 802, Bucureşti, 1946 ; idem, Napoleon Bonaparte şi
dorinţele moldovenilor la 1 80 7 , in "Studii", XVII I (1965), nr . 2, p. 403-=-420.
6
R. Rosetti, Acţiunea politicii ruseşti în ţările române povestită de orga.
nele ofioiale franceze, ed iţia a I I�a, Bucureşti, 1914, p. 23.
7 • In l egă tură cu acest proiect s-a riclioat problema dat.ărid., deoarece primul
editor a l lui, Th. Codrescu, l�a trecut in 1822. Vezi Th. Codrescu, Uricariul, voi.
IV, p. 281-300. Această daltă a fost p reLuată şi de A. D. Xenopol , Istoria româ
nilor d in Dacia Traiană, voi. XI, .p. 26. La rîndul său, I. C. Filitti, Frămîntări
politice şi sociale în Principatele române de la 1 821 pînă la 1828, Buoureşrti., 1932,
p. 109-11 2 , oa şi 1 . G. Vintu, op. cit., p. 88 ; N. Iorga, Penseurs revolutionnaires
roumains de 1804 il 1830, Bucarest, 1 934. p. 34. consideră că acest p ro.i. ect a fost
eLabora-t în 1802.
a Em. Vîrtosu, Napoleon Bonaparte şi proiectul unei republici "aristo-di
mocraticeşti" în Moldova la 1 802, p. 20.
9 I. I. Nistor, Un proiect de organizare a oştirilor pămintene din 1 812,
Bucureşti, 1939.
n Ibidem, p . 5.
1 1 Ibidem, p. 10-l l .
12
Ibidem, p . 1 1 .
n I b idem, p . 6 .
1 1 Documente privind ist07.,ia României. Răscoala din 1821. Documente in
terne, voi. I, Editura Academiei Repub1icii Populare Române, Bucureşti, 1959,
p. 208.
1s I b idem , vol. I I , p. 34.
16 Ibidem, voi. I, p . 273.
17 Ve z i A. A. M ureşianu , Ştiri nouă despre refugiaţii munteni la Braşov
in secolu l al XVIII-lea şi în rezmeriţa de la 1821, in "Ţara Birsei", II (1930),
nr. 1 (ianuarie-februarie), p . 3-15.
16 După spusele consulului au striac Fleischhakl, grupul de boieri era format
din Nicolae FHipescu, Constan11in Samurca'l'; Nicolae Mavru şi alţii, avind in
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frunte .pe m1tropol itul Dionisie. Vezi Hurmuzaki, Documente, voi.
577, nota XXXI.
19 Em. Vîrtosu, 1821. Date şi fapte noi, Bucureşti, 1 932, p. 138.

X,

20

21

p.

575-

Ibidem.
1 . C. Filitti, op. cit., p . 88.

22o Părerile privind at.ribU!irea acestui memoriu J.ui Alexandru Vil lara au
fost împărţite. Astfel, de părerea că auJtocul ar fi fost Alex.andru Villara au Iobt :
1. C. Fihltti , op. cit., p. 89, nota 1 ; Em. Vîrtosu, op. cit., p. 1 4 1 ; N. Iorga, Isto
ria românilor, voi. VIII, Bucureşti, 1 938, p . 293, nota 3. Există însă ş.i păreri
contrare potrivit cărol'a acest memoriu ar fi fost întocmit de Grigore Brinco
veanu ; C. Bolliac socoteşte coautor pe Dionisi e Lupu şi pe episcopul de Arg('Ş,
I larion. Vezi VI. Georgescu. op. cit., p. 27.

2 3 Documente privind istoria României. Răscoa la din 1 82 1 . Docume n t e in
terne, voi . I I I , p . 225-239.
24 N. Bălcescu, Opere, voi. I, Bucur�ti, 1 940. p . 23 7.
25 Documente privind istoria României. Răscoala din 1 82 1 . Documente interne, vol. I I I , p . 1 1 8.
26 Hurmuz,aki, Documente. voi. X, p. 378.
27 Vezi "Curierul românesc", nr. 35 din 9 august 1829. p. 1 5 1 .
2 8 N. Iorga, op. cit., voi. VIII, p. 282.
29 Ibidem.
3° Hurmuzaki, Documente, voi. X , p . 647-649.
3 1 Vezi T. Bălan, Refugiaţii moldoveni în Bucovina 1 82 1 şi 1848, Bu�Hcşt i ,
1929.
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Pen tru di feri:tele grupări boiereşti, vezi Hurmuzaki, Documente. vol. X ,
p . LXVIII-LXXI.
33 Textul arzului a fost publicat de Barbu Cepescu în "Foaie pentru m-i nte,
inimă şi literatură", nr. 4:> d-in 29 septembrie 1840, p . 3 1 3-31 5 ; nr. 41 din 6 oc
tombrie 1 84 1 . p. 321-322.
P. 546 / 1 4 ; Arhivele statu l ui Bucu
34 Arhivele statului Iaşi, fond Litere.
reşti, fond Ali, Rosetti-Rosnovanu , pachet CCLVI, dosar nr. 8.
Pe111t ru mc-mon::i u l cărvunarilor dtin 1822, vezi : A. D. Xenopo!, Js;oria
partidelor politice în România, voi. I (de !•a ori•gi n i pînă la 1866), Bucureşti , 1 9 1 0 ,
p. 573-596 ; idem, Primul proiect de constituţie al Moldovei, î n "Arh i va", n r .
1 - 2 ( i an uarie-.Iebi'U<lrie) , 1 8 9 8 . p . 403-440 ; idem, Primul poiect de constdtuţie
al Moldovei din 1 822. Originile partidului conservator ş i al celui liberal, Bucu
reşti . 1 898 ; D. V. Barnoschi, Originile democraţiei române. "Cărvunarii''. Con
stituţia Moldovei d e la 1 822, laşi, 1922 ; V. Şotropa, Memoriul cărvunari l0r, î n
S.C.J., X V I ( 1 9 7 1 ) , nr. 3. p . 463-470 ; I. C. Ciubotaru , U n proiect moldo venesc
de organizare al statului după eterie ( 1 821-1 822), în SCS - Iat?i. Xll ( 1 961 ) ,
f·asc. 2. p . 251-257 ; V. Şelescu, Evoluţia organizării armatei române în lumina
legiuirilor constituţionale, Bu:�ur�ti. 1 932, p. 5-6.
Tit�ul com.plct al Comtituţiei d!in 1822 este următorul : .,Cerer : k ce;e
mai i n semnătoare c� să fac d�n partea obştiei Mol dovei in atocmi,re c u c-elP
cuprinse prin obştea.,ca j al b-a sa. trimisă către Prea Inaltul Devlet şi in tl'nwiul
sfîntului şi înalt î mpărătesc ferman ce s-au slobozit la. . . oa să fie obşte�tc �fin
ţite aceste cereri spre a slu j i pămînte�tei ocîrmUJi ri de t:!mei pînă L'C se va ;:utea
înfiinţa pravila ţerei într-:> desăvîrşită alciitui.re".
I n legătură c u datarea Constituţiei s-au expri mat mai m u l te păreri. Du
pă •un i i autori. ea ar fi fost alcă tuită în aprilie 1822. Vezi N. Iorga, Istoria româ
nilor, voi. V I I I . p. 289 ; S. Col·umbean u. S. l·ancovici, Viaţa politică ( 1 821- 1 828)
în Istoria României. voi. I I I , Bucur0)ti, 1964 . p. 9 1 9. Cei mai mulţi a,utori însă
datează această Constituţie în septembrie 1822. VL'Zi D. V. Barnoschi. op_ ,-it. ;
V. Şelescu, op. cit . , p. 5 -6 ; Em. Virtosu, 1 82 1 . Date şi fapte noi, p. XVI I I . fV..e
greu de stabi l i t o dată precisă a p rdectului. Elaobora1·ea unui act atit de i m por
tant a necesitat, fără îndoială, di sc"l!ţii şi cercetări în delungate. Avind î n vedere
faptul că Ia 1:l septembrie 1822 proiectul prezentat J.u i Ioniţii San:lu Stunl za era
elaborat, cel puţin în parte, încH năm a orede că întoc m irea lui s-a făcu'. 'n-t!'-o
perioadă m ai mare de timp.
38 VeZJi expunerea făcută în jurul acestei prQb!eme î n A. D . Xenopol ,
Istoria partidelor politice în România, voi. I, p. 82, nota 9 .

35

36

37

39

40

Ibidem, p. 99.
Hurmuzaki , Documente, voi. X, p . 78.
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41 D. V. Barn oschi, op. cit., p. 7.

4 1 P. Negulescu, Curs de drept constituţional, Buc ureşti , 1927, p. 179.
41 Faptul că acest proiect a fost intocmit la o rddnul domnul:ui. o dovedesc
memoriul lui Mihail Sturdza, ,cond ucătorul boierimii conservatoare, către guver
naţorul rus Minciaky, din 1824, in care se arată că �domnul a dat o ordonanţă
prin oare autoriză pe cărvunari să se adune şi să voteze asupra unei constituţH
pe care au redactat-o an<Uil. trecut". Vezi Hurmll2la�i. Documente, voi. IV, supli
ment 1, p. 55, ca şi memoriul asupra administraţiei e.::��imacamultti Vogoride din
accla'?l an : "Domnul a făcurt c hi ar aplicarea pr acrtic ă a acestui act". Ibidem.
4 4 .A. RI.I!Sso, Scrieri alese. Omul. Opera. Comentarii, ed:i ţie îngriJită de
G. Boldan, Bucureşti, 1959, p. 57.
cs D. 01urea, Moldova în anii 1 821-1 822, î n AllAI, tom IX, 1972, p . 257.
4> A. D. Xenopol , op. cit., p. 94.
47 Vezi in acest sens părerile exprimate de : D. V. Barnoschi, op. cit., p .
1 1 1 ; Em. Vîrtosu, op. cit., p . XVI I I ; A. Russo, o p . cit., p. 121. Despre personali
tatea şi opera comdsuhlli Ionică Tăwtul, vezi : Gh. Ag�avri l oaiei, Ionică .Tăutul
(1 795-1830), in ASV - Iaşi, ştiinţe soc·i.Jale, XII (1966), fasc. 2, p. 223-229 ; Gh.
Georgescu, Un vechi propovăduitor a l d emocraţiei. Comisul Ionică Tăutul, Bucu
reşti, 1945.
4B ,.România literară", nr. 9 din 27 februarie 1855, p. 61.
49 Vezi A. Rădulescu, Juristul Andronache Donici, Bucureşti, 1906, p . 1 6 ; idem,
D in viaţa şi activitatea lui Andronache Donici, Bucureşti, 1906, p. 21.
5o Veti Hurmu:zaki, Documente, voi. IV, supliment 1 , p. LXXXI.
5 1 A. D. Xenopol, op. cit., p. 582.
52 Ibidem...
5J Ibidem, p. 592.
Sl Vezi D. V. Barnoschi, op. cit., p . 95 ; Ionică Tăutul, Scrieri social-poli
t i ce, Bucureşti, 1974, p. 146.
55 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. Documente int e r n e , voi. I I I , p. 173-1 74.
56 D. V. Barn oschi , op. cit., p . 95.
57 Ionică Tăutul , op. cit., p. 146.
5B Arh. St., fon d Litere, P. 126/251.

de pace între mărirea sa împăratul tuturor Rosiilor şi înălţi
5J Tractat
mea sa împăratul şi padişahul otomanilor încheiat la Ad rianopole în 2 septem
brie 1829, Iaşi, f.a., p. 19-20.
60 G.
Bariţ iu , Istoria Regimentului al 11-lea Românesc graniţariu transil
vanu, Braşov, 1874, p. 34.

PROGRAMMES ET PROJETS SUR LA REORGANISATION
DE L' ARMEE ROUMAINE MODERNE
Resume

Le present article se propose d'analyser l'un des pro
blemes moins abordes dans notre litterature de specialite, a
savoir : l'organisation de l'armee roumaine consideree a tra
vers le prisme de la lutte d'idees et des forces dans une telle
lutte.
Vers la fin du XVIII-e siecles et au debut du siecle
suivant, par suite de l'approfondissement du processus de
passage de la societe jeodale a celle capitaliste, la reorganihttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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sation de l'armee roumaine sur des bases modernes etait de
venue une necessite objective imposee par les exigences de
l'evolution des structures socio-politiques dans l'espace car
pato-danubien. L'accomplissement du programme social et
national que supposait l 'etablissement du nouveau regime se
montrait impossible a realiser sans le bras arme capable de
defendre les frontieres contre les diverses violations, de pou
· au moment opportun
a l'accomplisse
voir contribuer
ment de l'unite et de l'independance de peuple roumain.
Presque toujours presente dans la multitude de program
mes et projets de constitutions, de plus en plus nombreux, au
fur et a mesure que l'on approchait de la conclusion du traite
d'Adrianople, l'idee de la revitalisation des armees des pays
roumains devint une permanence dans la pensee des leaders
de la lutte revolutionnaire de liberation sociale et nationale
des premieres decennies du XIX-e siecle - prevue peremp
toire du roZe que l'on attribuait a l'armee dans le large pro
gramme de reformes des pays roumains : la realisation de ce
desideratum marquait une extension de l'autonomie des pays
roumains et un commencement d'independance politique .
-

-
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UN EPISOD DIN ISTORIA CANALULUI
DUNĂREA MAREA NEAGRA
DOCUMENTE PRIVIND PROIECTUL DIN 1 8 5 5 .
GHEORGHE PLATON

Canalul Dunărea Marea Neagră care, din raţiuni ce decurg din
viaţa istorică a României contemporane, capătă astăzi expresie practică
- reprezentînd una din însemnatele realizări ale timpului nostru îşi are istoria sa ; o istorie interesantă care reliefează, odată mai mult,
consecinţele ce le-au avut asupra dezvoltării noastre situarea specifică
în spaţiul geografic european.
Recent, istoricul Paul Cernovodeanu, în cuprinsul unui substan
ţial articol \ a reconstituit evoluţia tentativelor de construire a cana
lului, a reliefat reacţia opiniei româneşti, oferind cea mai completă
imagine asupra literaturii problemei. Nu ne propunem să reluăm discu
ţia ; în stadiul actual al cercetărilor, ceea ce s-a afirmat rămîne încă
valabil. Avem convingerea însă că, în viitor, adîncirea investigaţiei va
extinde cadrul aprecierilor cu privire la valoarea economică şi strate
gică a eforturilor, la interesele financiare, economice şi politice a păr
ţilor angajate, va pune în lumină mulţimea dificultăţilor care au stat
in calea proiectelor de construire a canalului menit să lege Dunărea
cu marea. Considerăm că documentele pe care le supunem atenţiei
cercetătorilor reprezintă un început pe calea acumulării materialului
necesar alcătuirii istoriei uneia din cele mai îndrăzneţe realizări ale
timpului nostru.
Documentele provin din corespondenţa diplomatică a ministrului
Belgiei la Constantinopol, Blondeel van Cuelebroeck. In primul rînd, ele
reliefează interesul cu care cercurile politice urmăreau proiectele care,
prin implicaţiile lor diverse, se încadrau în contextul complex al "Pro
blemei orientale". In egală măsură, în cazul nostru, ele probează, încă
odată, poziţia deosebită ce o deţinea diplomatul belgian în importantul
centru politic european care era Constantinopolul 2•
Chiar dacă, astăzi, în perspectiva ce ne-o oferă timpul, putem
admite aprecierea în conformitate cu care, între 1838-1 856, problema
construirii canalului "a fost agitată pe plan politic de cabinetul de la
Viena mai mult ca un mijloc de presiune exercitat asupra guvernului
ţarist", fără să existe vreo posibilitate de traducere în practică 3, nu
putem să nu constatăm - aşa cum se desprinde din documentele pe
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care le supunem discuţiei - că părţile angajate în tentativa din 1855,
ca şi observatorii contemporani, au abordat-o cu o seriozitate care a
scăpat generalizărilor ulterioare sau actuale. Blondeel, implicat el în
suşi - în calitate de consultant al Porţii şi de confident al lui Thou�
venel - cel puţin la început, considera construcţia canalului drept o
operaţie "folositoare", de natură să ofere o soluţie dintre cele mai com
plete uneia din cele patru condiţii ale păcii (anexa I). Constatarea are
în vedere atît latura practică, legată de programul intern de guvernare
a Imperiului otoman, cit şi implicaţiile politice internaţionale.
Într-o primă versiune, proiectul din 1 855, prezentat de omul de
afaceri Forbes Campbell, în numele companiei anglo-franco-austriece,
alcătuită din Thomas Wilson (autorul proiectului tehnic al canalului),
contele de Morny, preşedintele senatului Franţei şi contele Ludovic de
Breda, fost preşedinte al senatului austriac, a fost respins de miniştrii
Angliei, Franţei şi Austriei acreditaţi la Constantinopol, deoarece soli
cita concesii inacceptabile. Proiectul - pe care Thouvenel i l-a comu
nicat confidenţial lui Blondeel - a fost retras şi înlocuit cu un altul,
redactat de Ed. Thouvenel şi baronul Koller, la 22 august 1 855, apro
bat de plenipotenţiarul englez Stratford Canning) şi trimis lui F. Camp
bell la 4 septembrie (anexa J,, Il 1 ). Documentul, alcătuit din 16 puncte
(anexa lh) este remis Porţii. Pe marginea acestuia, înaltul consiliu al
Tanzimatului îşi formulează observaţiile (anexa l1).
Instrucţiunile noi primite de F. Campbell din partea "consultan
ţilor" săi, alcătuite, consideră Blondeel, "sub presiunea crizei financia
re" 1-au determinat pe omul de afaceri să revină asupra pretenţiilor
formulate în prima variantă. Diplomatul belgian, fără să cunoască
fondul acţiunii întreprinse de F. Campbell, este de părere că acesta
nu are experienţa necesară pentru a duce tratative cu Poarta.
lnformîndu-se direct de la consulul Belgiei din Galaţi şi Brăila,
pentru a se convinge de avantajele economice ale întreprinderii, din
compararea datelor, pe baza unei analize fără perspectivă, surprinzător,
Blondeel face constatarea cu privire la nerentabilitatea proiectului.
Blondeel trimite şi o copie după harta canalului (anexa 1111) şi
consemnează că, în timpul audienţei pe care i-a acordat-o sultanul,
convorbirea s-a referit şi la problemele legate de construirea canalului
şi a căii ferate transdobrogene.
Omul politic belgian, ale cărui rapoarte conţin observaţii intere
sante, judicioase şi, nu de puţine ori, îndrăzneţe, cu privire la situaţia
şi perspectivele de viitor ale Imperiului otoman \ de data aceasta, ma
nifestă multă reţinere. Trimite superiorilor săi, la Bruxelles, documentele pe care le-a obţinut datorită relaţiilor sale, însoţite de observa
ţiile strict necesare, considerînd, pe drept, că Belgia, interesată în
dezvoltarea relaţiilor comerciale, nu poate rămîne insensibilă la impli
caţiile economice şi politice ale unei lucrări de o asemenea anvergură.
Concluziile în acest sens trebuiau să fie formulate însă de cercurile
politice din capitala ţării sale. Datoria sa, în acest caz, a fost doar să
informeze. A făcut-o cu exactitate oferindu-ne piese importante, de na
tură să lărgească posibilitatea de înţelegere a istoriei tentativelor de
construire a căii menite să lege direct DWlărea cu Marea Neagră.
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NOTE
1 .F\aul Cernovodeanu, Românii şi primele proiecte de construtre a cana
luLui Dunărea-Marea Neagră (1833-1856), in RI, .tom. 29, nr . 2, 1976, p. 189209 .
2 In legătură cu rolul jucat de B�ondeel, in împrejurările anterioare con
s t i �t.;Ltii statuliUJi naţional român, velli G h. PI.aton, Le qţplomate Edouard Blon
dee! van Cuelebroeck dans les Principautes Roumaines (1 856-1857) in RRH,
t. X\'II, nr. 1, 1977, p. 43-66. Vezi şi Documente privind ecoul luptei românilor
pentru unitate naţională, in vol. Ştefan Meteş. La 85 ani, Cluj-Napoca, 1977, p .
,

331-:135.

1 P. Cernovodeanu, op. cit., p. 205.
4 Gh. Platon, op. cit.

ANEXE
1
Legation de Belgiques
No 1 7 6
1 annexe
confidentielle
Buyuk Dere, 8 Octobre 1 855
MONS/EUR LE MINISTRE,
Le gouvernement ottoman poursu,it avec activite le pro
gramme d'amelioratian materielles et de reformes pratiques
dont j'ai eu l'honneur d'indiquer a Votre Excellence les points
essentiels.
Les propositions de la compagnie Franco-Anglo-Autri
chienne pour la construction d'un canal entre le Danube et
la Mer Noire, travail si utile et qui dannerait une solution si
complete a une des quatre conditions de paix, ont ete exami
nees par le conseil du Tanzimat. Je viens de recevoir son rap
port clont j'ai l'honneur de remettre ci-joint traduction a Vo
tre Excellence. Ce travail n'est pas definitii et n'a pas encore
ete adresse aux deux ambassades et d l'internonciature, la
S. Porte desire au prealable recevoir confidentiellement mes
observations. Une premiere lecture m'a convatncu qu'elles se
ront assez nombreuses et je m'apper�ois a regret que la Parte
n'est pas assez penetree de la necessite de profiter de cette
occasion pour executer un des grands travaux de l'Empire
dont elle s' exagere les avantages pecuniaires au point d'agiter
la question de savoir s'il ne serait pas prejerable de repaus·
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ser les propositions dont Monsr. Forbes Campbell est porteur
pour executer le canal a son compte -et en attendant on
perd un temps precieux malgre les instances des ambassa
deurs de France et d'Angleterre et du Ministre d'Autriche.
Veuillez •agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de la
consideration la plus haute avec laquelle j'ai l'honneur d'etre,
de Votre Excelence
Le tres humble et le tres 0beissant
serviteur,
Blondeel van Cuelebroeck
A son Excellence
Monsieur le Vicomte Vilain Xliii
Ministre des Affaires Etrangeres
Bruxelles

annexe
Copie
Traduction

Depeche du 8 octonre 1 855
No 1 76

Resume des observations faites par le Conseil du Tan
zimat sur les conditiona du projet presente par Monsieur F.
Campbell, pour la construction d'un canal de Kustendje a la
Mer Noire, remarques qui doivent etre soumises au Conseil
des ministres de sa M. lmp-le.

Art. 1 . Ainsi qu'il a ete etabli dans les conditions fon
damentales qui ont ete fixees pour la construction des che
mins de fer, la compagnie du canal de Kustendje devra se
constituer sous le titre de "Compagnie Imperiale ottomane",
et ne pourra exister que sous cette denomination. A raison de
la concession qu'il fait des terrains le gouvernement ottoman
devaut etre considere comme actionnaire, et comme il y aur
ra aussi des actionnaires sujets de la Sublime Parte, la direc
tion de la Compagnie se composera des fondateurs et cl'une
personne nommee par le gouvernement Imperial.
Le gouvernement Imperial :doit donner a la compagnie
tout le terrain necessaire soit que ce terrain appartienne au
gouvernement, soit qu'il appartienne a des particuliers et le
droit de propriete doit rester au gouvernement Imperial. La
direction de la compagnie doit etre soumise aux lois genera
les de l'Empire.
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La concession de 99 ans que demande le compagnie est
trop longue ; une autre compagnie avait precedement deman
de une concession a 30 ans ; il serait donc necessaire de dis
cuter avec la compagnie la duree de la concession apres que
l'on connaîtrait approximativement les frais de construction
et le produit annuel du canal.
Comme a l'expiration de la concession le canal doit inte
gralement faire retour, a titre gratuit, au gouvernement Im
perial sans que la fcompagnie puisse rien reclamer pour les
frais de construction ou d'etablissement, les bâtisses, maga
sins et autres constructions analogues qu'il aurait ete neces
saire de bâtir, seront prises par le gouvernement a leur juste
valeur et l'on se conformera sur ce point aux memes principes
qui sont acloptes par les autres gouvernements en pareil cas.

Art. 2. Le gouvernement Imp81 peut conceder a la com
pagnie les terrains qui doivent servir a la constructions d u
canal e t qui lui appartiennent et tenir la main a lequeles
terrains appartenant aux particuliers et que la compagnie
aurait besoin d'acheter ne lui soient pas vendus au dessus de
leur valeur, ou bien le gouvernement Imp81 peut lui meme
acheter les ter.rains aux particuW�rs et les conceder a la com
pagnie. Dans l'un et l'autre cas l'on fera .le compte de la
valeur du terrain ainsi concede aussi bien que de la valeur
du bois, de la pierre et des autres materiaux que le gouver
nement aura fournis et le gouvernement Imperial deviendra
actionnaire et aura une certaine quantite d'actions egale a
cette forme, proportionellement â la somme totale qu'aura
coute la construction du canal. Il prendra les dividents sur
ces actions.
Art. 3. Il est aussi necessaire, de concecler a la com
pagnie un peu de terrain aupres du canal pour y const1·uire
les bâtisses necessaires et faire le chemin de halage, mais
comme le concession ne peut-etre faite sans en determiner
l'etendue, l'on pense qu'il suffirait d'accorder un espace de
cent piques de terrain le long du canal du cote qui serait juge
le plus convenable, neanmoins il faudrait s'informer avant,
de la quantite de terrain que la compagnie considere comme
necessaire.
Art. 4. Le gouvernement Imperial pourra clonner a la
compagnie la permission d'extraire des carrieres et des forets
de l' Etat, sous la surveillance d'un inspecteur nomme par lui,
la pierre, le bois et les autres materiaux necessaires a la
construction du canal. Les frais d'extraction, de transport et
autres seraient c1 la charge de la compagnie et l'on regirait,
pour la valeur de ces ntateriaux comme il a ete statue a
l'article 2.
Art. 5. Dans l'interet public le gouvernement auto risera
l'entree, franche ele tout clro z t, ele toutes les machines, matehttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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riau:-c et autres, necessaires ă la construction, a la reparation
et a l'exploitation du canal.

Art. 6. Le gouvernement pourra conceder a la compag
nie les travaux d'amelioration et d'appropriation du port de
Kustendje, en conformite neanmoins aux lois at aux regle
ments de l'Empire.
Art. 7. Le mode propose pour l' etablissement du tarif
des droits que devront payer les batiments qui passeront par
le canal est bon ; neanmoins iZ faut que la compagnie fixe
le montant de ces droits et les communique au gouvernement
Imperial pour qu'iZ puisse s'entendre avec les Legations etran
geres.
Art. 8. Le droit de six pour cent sur les profits de la
compagnie propose au gouvernement est suffisant, seulement
il sera necessaire de fixer un mode de comptabilite ou de
controle pour connaître au juste les profits de la compagnie.
Si en creusant le canal l'on decouvre des mines, des tresors,
des antiquites ou autres valeurs quelqonques, elles appartien
dront de droit au gouvernement Imperial.
Art. 9. Comme l'on continuera naturellement a perce
voir les droits de douane sur toutes les marchandises impor
tees ou exportees de l'Empire, en considerat ion du droit de
1 OOfo que la compagnie abandonne sur ses profits au gouver
nement Imperial, celui-ci consent a ne percevoir aucun droit
quelconque de transit soit a Z'entree soit a la sortie du canal.
Art. 1 0 . Si l'on voulait construire un chemin de fer
du Danube a la Mer Noire, la compagnie du canal aura la
prejerence pour obtenir la concession a conditions egales a
celles qui seraient proposees par d'autres.
Art. 1 1 . La compagnie sera tenue de ceder le nombre
d'actions pour lesquelles des sujets de la Sublime Parte de
sideraient soumissionner.
Art. 12. Il ne sera pas construits sur les bords du canal
d'autres bâtises que celles necessaires a l'expZoitation du ca
nal et s'il devenait necessaire d'en construire d'autres on ne
pourrait le faire sans eu avoir demande et obtenu l'autorisa
tion du gouvernement Imperial .
Art. 13. S' il venait a s'elever des discussions ou des
contestations soit dans la direction, la constructions, ou toutes autres affaires ayant rapport a ce canal ou aux personnes
qui y sant employees, elles ne pourront etre jugees qu'en
conformite aux ' l'ois de Z'Empire et aucune ingerence quel
conque etrangere ne sera jamais admise.
La poZice du canal sera sous Za surveillance du gouver
nement Imperial.
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Art. 14. Sous la condition expresse qu'aucun dommage
ne puisse en resulter pour les chemins de hallage de les bords
du canal ou tout autre câte, le gouvernement Imperial se
reserve le droit, s'il le desire, de faire etablir sur les bords
du canal, pour ses sujets, des habitations ou des villages et
de prendre par des machines l'eau necessaire a la culture.

Art. 1 5. La compagnie choisera ou elle voudra ses in
genieurs, maîtres ouvriers et ses employes, mais les manoeu
vres et ouvriers employes d transporter la terre ou autres
transports de materiaux et ouvrages de ce genre seront ex
clusivement sujets ottomans, et autant que faire se pourra
habitants de la localite.
Art. 16. Le gouvernement ottoman fera construire des
travaux de fortification qu'il pourra juger necessaires sur tout
le parcours du canal.

Art. 17. Aucun bâtiment de guerre etranger ne pourra
jamais, d quelque tit re que ce soit, passer par ce canal. Les
bât-iments de la marine marchande pourront seuls y passer
et l'on tiendra note de leur portee en tonneau.t: .
Archives du Ministere des Affa.ires Etrangeres et du Commerce
Exterioor de Belgiqu.e, Correspondance politique, Legations, Turquie,
6 e voi. ( 1855), doc. nr. 99.

II
Legation de Belgique
No d'ordre 1 9 1
2 annexes
Canal de Kustendje

Constantinople, 31 Octobre, 1 855

MONSIEUR LE MINISTRE,
J'ai reţ;u la depeche que Votre Excellence m'a fait l'hon
neur de m'adresser le 1 0 de ce mois No 95, relativement au
canal de Kustendje . Quant aux difficultes d'execution les avis
sant partages. La compagnie soumissionnaire en estime les
frais a 31/2 millions de livres sterlings, mais un ingenieur
franţ;ais, Monsieur de Lalanne les eleve a un minimum de 900
millions de francs. Quoiqu'il en soit les entrepreneurs sont les
premiers interessees et la Parte peut ecarter cette question
de son examen. Mais d'autres difficultes viennent de surgir
et il est probable que le projet echouera.
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Lorsque Monsr. Forbes Campbell est arrive a Constan
tinople il a communique aux ambassadeurs de France et d'An
gleterre et au Ministrc d'Autriche un premier projet qui exi
geait d'immenses concessions de terres, de grands immunites
pour les colons qui les auraient louees ou achetees ! et la
propriete perpetuelle du canal. Ce .projet fut examine par
Monsieur de Thouvenel et Monsieur le Baron Koller et fut
ecarte comme inadmissible (l'ambassadeur de France me
l'avait lu confidentiellement). Il fut retire enfin et remplace
par un nouveau redige par ces Messieurs puis approuve par
leur collegue d'Angleterre. Ce fut redige le 22 Aout et envoye
a Monsieur Campbell le 4 Septembre par Monsieur de Thou
venel. Je le remets ci-joint a Votre Excellence. - Annexe Jre
Monsieur Campbell renonra a quelques !Unes de
ses
pretentions et transmit el la S. Porle, le 1 e Septembre, son
projet en 16 articles ci-joint - annexe 2me. C'est a cette piece
que s'appliquent les observations du haut conseil du Tanzi
mat que j'ai eu l'honneur de transmettre en copie a Votre
Excellence le 8 Octobre dernier Nr. 1 76.
Depuis lors, Monsieur le Ministre, sans rien echanger
par ecrit un raprochement avait eu lieu et l'on etait sur le
point de s'entendre, mais des instructions nouvelles recues
par Mr Campbell de ses consultants, ecrites sans doute sous
l'empire de la crise financiere qui vient de se declarer, lui
ont fait reprendre toutes ses pretentions premieres et il exige
aujourd'hui deux choses que la S. Porte refuse categorique
ment : 1 . L'obligation pour le gouvernement ottoman de re
prendre a l'expiration du contrat a prix d'estimation, tous les
travaux qui auront ete executes non seulement pour canal,
mai pour la colonisation. La ·Porte 1·epond qu'Elle ne peut
prenclre un engagement aussi vague et qui pourrait grever
l'avenir d'une somme incalculable : Elle demande qu'on fixe
un maximum et Monsieur Campbell s'y refute. 2. L'exemp
tion de toute contribution et la jouissance de toutes les im
munites des capitulations en faveur des colons qui s'etablira
ient sur les terres concedees a la compagnie - la Porte repond
que pour leser (sic) aux chretiens etrangers le droit de posseder,
ce qui serait une revolution reelle, il faudrait au moins qu' El
le put considerer les colons comme ses sujets pour ne pas
etablir une foule d'Etats dans l'etat ; que cette affaire d'ail
leurs est une question toute separee, assez grave, assez im
portante pour etre traite separement .
Voila, Monsieur Le Ministre ou en est la question-J'ig
nore le fond de la pensee de Monsieur Campbell et la latitude
qui lui reste, mais il est facile de constator son inexperience
du Pays. En effet, il serait plus facile et peut etre plus avan
tageus pour lui d'obtenir un minimum d'interet de 5%, sur
un capital determine, soit 1 00 millions de francs et la con
cession des terrains a perpetuite ce qui rendrait le rachat
.superflu, mais a la condition sine qua non que ceux qui les
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exploiteront seront, comme proprietaires, industriels, cultiva
teurs, soumis aux lois de l'Empire. Et sous ce rapport l'exi
gence de la S. Forte est legitime car ceder sur ce point se
rait decreter des provinces anglaises, fran�aises, autrichien
nes, sur le sol ottoman, non comme une simple fiction de
droit, mais de fait et pratiquement.
L'entreprise consideres comme speculation n'interesse
que la compagnie qui agit a ses risques et perils ; j'ai voulu
cependant me rendre compte des avantages que ce projet peut
offrir et d'apres les seuls elements de calculs qui j'ai pu me
procurer jusqu'a present, je ne puis en augurer rien de bon.
D'apres les renseignements que j'ai du au vice consul de Bel
gique a Galatz et Ibraila, voiei, Monsieur le Ministre, quel a
ete le mouvement commercial de ces deux ports :
Galatz.
Importations (francs)
Exportat ion
Ibraila
lmportation
Exportation
Valeurs totales

1 851

1 852

1 1 .000.000
9.463.000

1 1 .050.000
10.850.000

1 853
13.936.000
13.551.000

8.539.375
18.01 7.034

8.861.335
7.21 3.042
1 9. 1 06.013 14.423.831

47.01 9.409

49.867.348

49.123.877

Dans aucune de ces trois annes le mouvement commer
cial de ces deux ports ne presentent 50 millions de francs. Je
veux supposer que le canal absorbe toute la navigation, que
les bateaux a vapeur et les produits du places riveraines
doublent le mouvement qui atteindrait 1 00 millions. Je sup
pose aussi que le canal est executable avec 1 00 milions de
francs. Les frais annuels seraient donc :
Interet du capital a 6 pr %
jrais d' entretien, reparation, du 3 pr %
frais d'administration, perception du 1 pr o;u
=

6.000.000
3.000.000
1 .000.000
f. 1 0.000.000

Il faudrait dane pour que l'entreprise ne fut pas one
reuse que le peage du canal s'elevat au taux exorbitant et im
possible de 1 0% sur la valeur de toutes les marchandises
transportees par la voie nouvelle.
Veuillez agreer, Monsieur Le Ministre, l'assurance de la
consideration la plus haute avec laquell,e j'ai l'honneur d'e
tre, de
Votre Excellence
Le tres humble et le tres obeissant serviteur
Blondeel van Cuelebroeck
A Son Excellence
Monsieur Le Vicomte Vilain XIII
Ministre des Affaires Etrangeres
Bruxelles
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annexe t e r
Depeche du 31 octobre 1 855
No 191
Note sur l a voie d e
Kustendge

communication

a etablir entre Rassova et

22 Aout 1 855
Les instructions adressees aux mtsswns de France,
d'Angleterre, et d'Autriche a Constantinoplo les invitent a re
commander a la S. Porta un projet con�u par une Compagnie
internationale qui consiste dans l'etablissement d'une voie
nouvelle de communication, a l'aide d'un canal ou chemin de
fer, entre Rassova sur le Danube et Kustendge sur la Mer
Noire. Il resulte des instructions susmentionees et des expli
cations fournies par Mr. Forbes Campbelle que la premiere
hipothese, celle du percement du canal, se trouve seule en
discussion pour le moment, et qu'en se bornant a reserver c"i
la Compagnie, a raison de circonstances qu'il n'y a pas a exa
miner aujourd'hui, la faculte d'une option entre les deux mo
des, on doit s-occuper d'abord de l'ouverture d'une voie de
communication par eau, suffisante pour donner passage aux
bâtimens de commerce naviguant du Danube a la Mer Noire
et reciproquement.
Ces bases posees, il reste a indiquer celle de la conc
ession qu'il s'agit d'obtenir de la S. Porte.
Art. 1 er
La concession sera d'une duree de 99 ans a compter du
jour de l'ouverture du canal. A son expiration le canal de
viendra la propriete du Gouvernement turc qui sera tenu,
avant d'entrer en jouissance, de rembourser a la Compagnie,
conformement a un arbitrage ou un commun accord, et en
argent monnaye, un prix convenable calcule sur la valeur du
fondus constructus, sur celle des meubles et imeubles de toute
nature possedes par la Compagnie et necessaire a l'exploita
tion, et enfin sur celle des terrains dont la Compagnie aura
eu a desinteresser les proprietaires expropries pour cause
d'utilite pttblique.
Art. II
Le Gouvernement Ottoman concedera a la Compagnie,
a titre gratuit, tout le terrain a lui appartenant, situe sur le
parcours du Canal, et etablira, relativement a l'exproprlation
des particuliers, des regles qui tout en sauvegardant les inte
rets de ses sujets, mettent la Compagnie a l'abri de preten
tions exagerees. Les terrains qutelle acquerra seront payes sur
le prix de leur valeur actuelle determine par une Comission
nomee ad hoc.
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Art. III
Les concessions faites par le Gouvernement Ottoman
comprendront, non seulement l'etendue de terrain necessaire
pour le percement du Canal, mais encore tout le terrain que
les Ingenieurs de la Compagnie reclameront pour l'etablisse
ment des chemins de hallage, des postes de surveillance, des
magasins et des entrepâts, des ponts et docks, ainsi que des
logemens des Employes tant sur le parcours du canal qu'a ses
deux extremites a Rassova et a Kustendge. La configuration
de ce terrain sera determinee, en presence d'un delegue du
Gouvernement Ottoman, et relatee dans un plan signe "ne
varietur" par les deux parties.
Art. IV
Le Gouvernement accordera a la Compagnie la faculte
de prendre aux conditions les plus favorables et meme gra
tuitement s'il est possible, dans les carrieres et forets de l'E
tat la pierre, la chaux, l'ardoise, le bois et autres materiaux
destines a la construction et a la reparation du Canal et des
etablissemens qui en formeront les dependences. Un regle
ment special, redige d'un commun accord, determiner l'usage
de ces diverses exploitations ainsi que les carrieres et les fo
rets de l'Etat ou elles auront lieu.
Art. V
La Compagnie aura le privilege d'introduire librement
et sans droits toutes les machines tous les instrumens et tous
leurs materiaux necessaires pour la construction, la repara
tion, et l'exploitation du Canal.
Art. VI
La Compagnie sera chargee, aux memes conditions que
ci dessus, des travaux d'appropriation du port de Kustendge.
Art. VII
Les tarifs formant le droit qui devra etre extge des
bâtimens naviguant sur le canal, ainsi que les droits de phare,
d'ancorage, et autres perces dans le nouveau port de Kus
tendge, seront avec la sanction des gouvernemens de France,
d'Angleterre et d'Autriche, ou celles de leurs missions a Con
stantinople, ulterieurement arretes entre le Gouvernement
Ottoman et la Compagnie.
Il est pourtant expressement stipule que ces droits se
ront les memes pour toutes les nations et qu'aucune faveur
ni avantage exdusif quelconque ne sera jamais, sous aucune
pretexte, accorde d aucune d'Elles.
Art. VIII
Un ttibut de 10 per% sera preleve au profit du Gouver
nement Ottoman sur les benefices nets de la Compagnie.
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Art. IX
En echange de ce tribut, le Gouvernement Ottoman
consent d ne mettre aucun droit de transit sur les marchan
dises transportees par le Canal.
Art. X
S'il etait question d'etablir un chemin de fer dans la
direction du Danube d la Mer Noire, cette nouvelle voie de
communication pouvant faire concurrence au Canal, la Com
pagnie en obtiendrait la concession de preference a tout
autre.
Telles sont les bases sur lesquelles les Ambassades de
France et d'Angleterre, et l'Internonciature d'Autriche sont
pretes d agir pour seconder les demarches de Mr. Forbes
Campbell.
COPIE
Cher Monsieur
Je me fais un plaisir de vous communiquer d titre con
fidentiel, la piece dont vous m'avez parle hier. Elle a toute
l'approbation de Mr. le Baron Koller. Il ne me reste plus
qu'd connaître l'opinion definitive de Lord Stratford. Je vous
repete que je suis pret d appuyer vos demarches dans le sens
de la note ci jointe, et personne, croyez le bien, ne fait des
voeux plus sinceres que moi pour leur prompt et complet
succes.
Agreez, etc (signe) Thouvenel

Therapia 4 Sept. 1 855

annexe

2 me

Depeche du 3 1 octombrie 1855
No 1 9 1
MEMORANDUM
Les nombreux avantages qui resulteraient pour la Tur
quie, sous les rapports politique, commercial et strategique,
non moins qu'au commerce et d la navigation de toutes les
nations, d'une voie de communication entre le Danube et la
Mer Noire, ayant appele l'attentian de Mr Thomas Wilson,
de 20 Glocester Square d Londres, il s'est associe avec Mon
sieur le Comte de Morny, President du Senat en France, et
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Monsieur le Comte Louis de Breda ex-President du Senat en
Autriche, pour l'Execution de cette entreprise, et le rapport,
ainsi que la carte dresses, ayant demontre d'une maniere in
contestable que la meilleure voie de communication a prati
quer serait un Canal d'un point situe pres de Rassova sur le
Danub e a un autre point sur la baie de Kustendge, les ca
pitalistes su.smentionnes ont informe leurs
Gouvernemens
respectifs, qui reconnaissant les grands avantages et l'utilite
generale de cette entreprise y ont donne leur pleine appro
bation, et ont envoye a leurs representants aupres du Gou
vernement de S. M. le Sultan, des instructions pour leur con
cours et leur appui a son execution.
Monsr. Forbes Campbell, agissant pour Mr. Wilson et
ses coassocies, dont il est muni des pleins pouvoirs, a l'ho
nneur de soumettre a la consideration de la S. Porte pour son
autorisation a l'execution de ce projet les conditions sous
lesquelles ses Commettans proposent a le realiser, conditions
qui ont refu toute l'approbation des Ambassades de France
et d'Angleterre, et de l'Internonciature d'Autriche.

Art.

ter

Les concessionnaires canstitueront une societe en
co
mandite Internationale anonyme qui aura son siege a Con
stantinople, sous le nom de "Compagnie du Canal et Chemin
de fer d'Abdul Medjid". Elle aura pour objet la construction
et l'exploatation d'un Canal et d'un Chemin de fer, ou l'un
des deux partant d'un point pres de Rassova sur le Danube
et aboutissant a un autre point dans la baie de Kustendge sur
la Mer Noire, d'une largeur et dune profondeur suffisantes
pour permettre la passage des plus grands navires qui navi
guent dans le Danube, la canstruction de debarcaderes con
venables, de magasins, de dep6ts, d'ateliers, et autres con
structions aux deux extremites du Canal, et de plus l'etablis
sement d'un port vaste et sur, avec une jetee, digue, phare
etc, sur les bords de la Mer Noire.
Les Capitalistes susmentionnes Anglais, Autrichiens et
Franfais, seront admis dans cette Compagnie sur un pied de
parfaite egalite.

Art. II

Les travaux seront executes aux frais exclusifs d e la
Compagnie a laquelle tous les terrains neccessaires apparte
nant a la Couronne seront concedes a titre gratuit par le
Gouvernement Imperial. Si Elle aura besoin de quelque ter
rain ou propriete appartenant a quelque particulier, elle le
prendra en indemnisant le proprietaire d'un� maniere
equitable.

Art. III

Les Directeurs de la Compagnie seront au nombre de
neuf en tout, parmi lesquels trois Anglais, trois Franfais, et
trois Autrichiens.
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Les trois concessionnaires seront Directeurs de droit .

Art. IV
La presente concession faite par le Gouvernement Otto
man sera pour la duree de 99 ans a compter de l'epoque de
l'ouverture du Canal.
A l'expiration de la concession le Canal deviendra la
propriete du Gouvernement Ottoman, lequel sera tenu, avant
son entree en possession, de payer en arge-nt comptant, a la
Compagnie, la valeur equitable des divers bâtimens, con
structions et materiel, ainsi que celle de toutes les proprie
tes tant mobilieres ainsi abandonees. La dite valeur sera de
t erminee par arbitrage ou arrangement amiable.

Art. V
Le Canal suivra le ligne qui sera jugee la plus conve
nable par les Ingenieurs de la Compagnie.

Art. VI
La securite des deux bords du Canal et l'administration
convenable de l'entreprise exigeant imperieusement que
la
Compagnie possede pour l'ecoulement de l'excedant des eaux
et pour l'exploitation generale, des terrains situes sur toute
la longueur des deux rives du Canal, le Gouvernement Im
perial concedera a la Compagnie, a titre gratuit, seize cents
metres de terrain de chaque c6te du Canal e t dans toute sa
longueur.
De plus, le Gouvernement Imperial concedera a la Com
pagnie, egalement a titre gratuit, une ete-ndue de terrain d'un
mille geographique carre a chaque extremite du Canal, ce
terrain e tant necessaire pour la construction de bassins, ma
gasins, atteliers, greniets, et a la formation d'un etablisement
Commercial . La Compagnie aura la faculte de v endre quand
elle la jugera c1 propos c1 tout commerrant ou autre qui vou
dra s'y fixer.

Art. VII

De plus le Gouvernement Imperial concedera a la Com
pagnie les iles situees dans le Danube et les terrains vagues
marques en rouge sur le plan ci joint, lesquels iles et terrains
vagues la Compagnie s'engage a endiguer ou a dejricher dans
l'espace de vingt-cinq ans c1 partir de la date du firman qui lui
sera accorde, sous peine de decheance de cette portion de ces
iles et terrains qui n'aurait pas ete, dans cet espace de temps,
endiguee ou defrichee.

Art. VIII
Pour eviter toute difficulte au sujet des terrains qui seront
concedes gratuitement a la Compagnie, un plan dresse par

Monsr. N . Commissaire lngenieur du Gouvernement Turc
pres la Compagnie indiquera clairement les terrains, conce.

.
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des de chaque câte et a chaque extremite du Canal, ainsi que
les iles et les terrains vagues qui doivent etre reclames.
Le plan original sera depose dans le archives de la S.
Forte, et une copie legalisee en sera fournie aux concession
naires.

Art. IX

Il sera accorde a la Compagnie la faculte d'extraire des
mines, carrieres, et forets appartenant au Gouvernement sans
payer aucun droit ni contrevaleur, tous les materiaux neces
saires aux travaux du Canal, avec la condition que ces ma
teriaux seront employes bona fide, a la construction et a la
reparation du Canal, des bassins, ponts, bâtimens, digues, je
tees, moulins, charriots, etc, de la Compagnie.

Art. X

La Compagnie jouira de la libre entree, c'est a dire,
exempts de tout droit, de toutes les machines, instrumens, et
materiaux sans exception qu'elle fera venir de l'etranger
pour la construction, la reparation, ou l'exploitation du Ca
nal ou des Chemins de fer sous-mentionnes.

Art. XI
Les benefices nets de la Compagnie seront repartis ainsi
qu'il suit : 10 pour cent comme tribut au Gouvernemen Impe
rial, 75 pour cent prorata, parmi les actionnaires, 1 5 pour cent,
par part egale, parmi les trois concessionnaires-fondateurs,
leurs heritiers et ayants droits.
En consideration du disieme sur les benefices nets offerts
au Gouvernement Ottoman, la Compagnie, et toutes les per
sonnes qui pourraient s'etablir sur les terrains concedes a la
Compagnie seront affranchies de toute espece de taxes et
impâts envers la Sublime Forte.

Art. XII
Les tarifs du droit du tonnage qui devra etre perru par
la Compagnie sur les bâtimens naviguant sur le Canal et des
droits de phare et de port sur tous les navires qui entreront
dans le nouveau port seront ulteriorement fixes entre le Gou
vernement Turc et les concessionnaires et annexes au sta
tuts de la Compagnie.
Il est pourtant expressement stipule que ces droits se1"ont les memes pour- toutes les nations et qu'aucune faveur
ni avantage exclusif quelconque, ne sera jamais, sous aucun
pretexte, accordee a aucune d'elles.

Art. XIII
Les statuts de la Compagnie seront ulterieurement sou
mis par les concessionnaires a la Sublime Forte et devront
etre revetus de l'approbation du Gouvernement Imperial. Ils
indiqueront les noms des six Directeurs qui joints aux trois
concessionnaires admis de droit en qualite de Directeurs, forhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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meront la direction de la Compagnie ainsi qu'il est dit dans
l'art. III.

Art. XIV

Le port a construire a l'extremite du Canal aboutissant
a Kustedge sera un port franc. Aucun droit de transit, d'im

portation ou d'exportation ne sera preleve par le Gouverne
ment Turc sur les marchandises entreposees dans le port ou
transportees par le Canal. La Compagnie sera autorisee a te
nir un foire publique sur son territoire deux fois par an aux
epoques qu'Elle considera les plus favorables.

Art. XV
Dans le cas ou le Gouvernement Imperial accorderait
une concession pour l'execution d'un chemin de fer du Da
nube a la Mer Noire ou du Danube a Varna ou Constantinople,
la S. Porte s'engage formelement de donner la preference a

"la Compagnie du Canal et chemin d e fer d'Abdul Medjid",

afin de la recompense des services qu'elle est sur le point
de rendre a la Turquie et pour empecher une concurrence
qui porterait pr ejudice au succes de ses operations.

Art. XVI
Enfin le Gouvernement Imperial promettra son bon et
loyal concurs et celui de tous les fonctionnaires de l'Empire
pour faciliter autant que possible l'execution de l'entreprise
et pour en favoriser la prosperite.
Hotel de

Byzance, Pera, zer Septembre

1 855
G. Forbes Campbell
Ibidem, doc. nr. 1 0 5

III
Constantinople,

5 Novembre 185 5

Legation de Belgique
N° 1 92
Annexe 1
MONSIEUR LE MINISTRE
J'ai l'honneur de vous remettre c i joint une copie de la
carte du Canal projete entre le Danube et la Mer Noire. La
rupture des negociations de Monsieur F. Campbell avec la
S. Porte, n'est pas encore complette. Le conseil du Tanzimat
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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s'occupe d'un contre-projet qui lui sera remis et d'apres le
quel il serait accorde gratuitement un terrain de 100 metres
de profondeur sur chacune des deux rives et aux deux extre
mites un carre de 1 000 metres par câte, sous minimum d'in
terets qui d'ailleurs F. Campbell ne reclame pas.

Hier, a Constantinople, w1.e rixe sanglante a eu lieu en
tre des soldats fran�ais et Tunisiens. Un jeune gar�on musul
man poursuivit deux soldats ivres en criant M'sieu Didon.
Ces soldats s'en saisirent et v oulaient la chatier, quand des
Tunisiens survenant prirent la defense de l'enfant. L'affaire
pouvait en rester la, car les soldats fran�ais n'etaient pas en
etat de lutter et les Arabes durent aider un des deux a mar
cher vers le paste. Un fonctionnaire franrais voyant, seZon
les cris, croyant voir, seZon les autres son camarade maltraite,
tua le soldat Tunisien d'un coup de bayonnette et le combat
devient general. La Caserne des Franrais et celle des Tuni
siens sont voisins. Ceux furent bientât reunis et commen
cerent un siege en regle. Uattaque et la defense se fits a
coup de fusils et il a fallu l'energique intervention de la force
armee pour contraindre les Tunisiens a rentrer chez eux car
ils ne reconnaissaient plus l'autorite de leurs chefs. On m'assure
qu'il y a eu de part et d'autre 1 0 a 1 2 tues et blesses.

J'ecris en grande hâte, Monsieur le Ministre, car, ce
matin, j'ai ete appele chez M. I. le Sultan, a son nouveau Pa
lais. Le Sultan m' dit : - "Je desir que vous fassiez parve
nir a Sa Majeste Votre Auguste Maftre un nouveau temoigna
ge de mes sentiments de respect -et d'amitie. J'apprends că
Votre Prince Royal est a Paris. J'espere qu'il viendra aussi
me voir et je desire qu'il sac'he combien je serais hereux de
le recevoir".
Je crois avoir rendu textuellement les paroles de S. Ma
jeste. Elle m'a entretenu longuement ensuite de travaux pu
blics, canal, chemin de fer, etc. etc. dont Elle s'occupe avec
une sollicitude toute particuliere.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, les assurances de
la plus haute consideration,
avec laquelle j'ai l'honneur d'etre

de Votre Excellence
le tres humble et tres obeissant serviteur

Le Ministre de Belgique,
Blondeel van Cuelebroeck
A son Excellence
Monsieur le Vicomte Vilain XIIII
Ministre des Affaires Etrangers

Bruxelles

Ibidem, doc. nr. 1 0 6
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ANGLIA ŞI ROMANIA IN TIMPUL CONFERINŢEI
DE PACE DE LA PARIS ( 1 9 1 9-1920)
VALERIU FLORIN DOBRINESCU

Is: oria raporturilor ţării noastre cu Anglia în perioada Conferin
ţei de Pace de la Paris a stat mai puţin în atenţia cercetătorilor români.
t:ste adevărat, numeroasele contacte poli tico-diplomatice şi economice
româna-britanice, din anii 1 9 1 9-1 920, au fost tangential abordate în
lucrări m ono,g rafice, articole şi studii de autorii români, dintre care
a rnintim pe I.: . Camp -.�s, Viorica Moisuc, I . M. Oprea, Gh. Buzatu, Emi
l i an Bold, Al. Gh. Savu şi alţii.
Interesul mani festat faţ.ă de înţelegerea politicii externe a Româ
n i ei dintre anii 1919-1920, în care raporturile cu Anglia au jucat un
rol i m portant, a făcut ca mai mulţi cercetători şi istorici străini să stu
dieze cu atenţie această problematică. Deosebit de utile pentru cercetă
torul raporturilor româna-britanice sînt o serie de lucrări semnate de
S P. Spector, P. Quinlan, M. Pearton, E. Barker, Ozer Carmi ş.a.
Cercurile politice din ţara noastră au acordat o atenţie deosebită
relaţiilor cu Anglia. Aşa se explică faptul că perioadele de vîrf din is
toria raporturilor anglo-române coincid cu prezenţa la conducerea Mi
nisterului Afacerilor Externe al ţării noa<;tre a trei dintre cei mai cunos
cuţi şi capabili diploma1,i ai României moderne : Take Ionescu, N. Ti
tulescu şi Gr. Gafencu.
Î n studiul de faţă, bazat pe numeroase documente edite şi i nedite,
ne propunem să analizăm atitudinea Angliei faţă de revendicările na
ţionale ale României la Conferinţa de Pace de la Paris din anii 1 9 1 91 920. La Paris, in general, delegaţia britanică a sprijinit revendicările
teritoriale ale Romaniei dar, în unele momente, a condiţionat recunoaş
terea Hotărîrilor de Unire, din cursul anului 1918, de satisfacerea unor
chestiuni economice, indeosebi a petrolului, şi recunoaşterea clauzei mi
norităţilor in Tratatul cu Austria. Impreună cu delegatiile celorlalte
Mari Puteri, Marea Britanie a creat numeroase dificultăţi oficialilor
români aflaţi în capitala Franţei, ceea ce şi-a pus amprenta asupra evo
l uţiei generale a raporturilor dintre cele două state.
Inainte însă de a trece la analiza problemelor româneşti de la Con
ferinţa de Pace vom face o trecere in revistă a contactelor româna-bri
tanice care au avut loc pînă la inceputul anului 1919. Am avut in veC-da 5707 coala
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dere, indeosebi, modul in care diplomaţia engleză a privit participarea
ţării noastre Ia primul război mondial, schiţarea unor probleme ale lu
mii postbelice, eforturile făcute de unele personalităţi din ţara noastră
in vederea recunoaşterii drepturilor naţionale ale poporului român.
In perioada "expectativei cu apărarea frontierelor" \ care consti
tuia expresia întregii politici a lui 1. 1. C. Brătianu asupra modalităţii
realizării unităţii naţional-statale, Marea Britanie, ca şi aliaţii ei, au
făcut eforturi şi presiuni pentru atragerea României de partea Antan
tei. Dacă Franţa, in general, era de acord că Rusia trebuie să accepte
condiţiile lui I. I. C. Brătianu, diplomaţia britanică se apunea cererilor
României pe care le considera "exagerate" 2•
Dorinţa sinceră a poporului român de a realiza statul naţional
unitar nu prin participare la război, exprimată de mulţi politicieni, in
clusiv I. I. C. Brătianu, nu a fost posibilă. In contextul situaţiei gene
rale singura posibilitate de a realiza idealul naţional integral era folo
sirea conjuncturii internaţionale create atunci. Realizarea statului na
ţional unitar nu a fost, desigur, opera unui singur om şi nici a unei
singure generaţii. Năzuinţa fierbinte a poporului român s-a înfăptuit
prin dreptatea istorică şi prin ceea ce veacurile au adunat ca putere de
voinţă a tuturor generaţiilor. Dar declanşarea unor acţiuni şi a unor ho
tărî1"i care au precedat realizarea idealului secular, deciziile privind po
litica României în timpul primului război mondial au aparţinut aproape
în majorit ate lui I. I. C. Brătianu 3 •

Odată cu intrarea României in război, guvernul englez, pe linia
angajamentelor asumate in august 1 9 16, a ajutat militar, in limita posi
bilităţilor sale, ţara noastră cu m aterial de război, muniţii, armament
etc. 4 Totuşi, au existat grave neajunsuri in ceea ce priveşte transpor
tarea armamentului, muniţiilor şi a materialelor de război, multe din
ele neajungind in ţară 5• Mai tirziu, însuşi David Lloyd George, primul
ministru englez, recunoştea că dacă Rusia şi România ar fi fost sufi
cient echipate de Anglia şi Franţa ele nu ar fi fost învinse 6•
Faţă de incheierea armistiţiului pe frontul oriental, guvernul en
glez s-a arătat, la inceput, oarecum nedumerit. Totuşi, la 21 decembrie
1 9 1 7, cei patru miniştri aliaţi, Sir G. Barklay, Ch. Vopicka, marchizul
St. Aulaire şi baronul Fasdotti, recunoşteau "extrema gravitate a si
tuaţiei în care se afla România" 7 • Desigur, era o nuanţă intre armisti
ţiu!, la care Aliaţii îşi dăduseră formal consimţămîntul, şi pacea sepa
rată, dar in situaţia revoluţiei ruseşti şi in neputinţa vădită de a ne
aj uta din altă parte, cea de a doua era consecinţa fatală a celei dintii 8•
"Naţiunea română, nota in comentariul său corespondentul ziaru
lui "Times", Brown, estei dornică să continue lupta. l"n special armata
de pe front nu crede î n posibilitatea unei păei nevictorioase cu inami
cul după îngrozitorul sacrificiu de la Mărăşti şi Oituz " . El -considera
că datorită încheierii armistiţiului de către ruşi "nu mai rămînea nimic
altceva românilor decît să facă acelaşi lucru" şi opina că oamenii noştri
politici apreciau inceperea tratativelor cu Puterile Centrale "ca o măsură pur militară, dictată de imprejurări şi lipsită de vreo importanţă
politică. România intenţionează şi este hotărttă să fie credincioasă Ali
aţilor" (s. ns.)

9• De la Londra, ambasadorul Nicolae Mişu transmitea că
cercurile politice engleze erau convinse că România nu putuse rezista 11•
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Tratatul de pace cu Germania şi aliaţii ei era rezultatul nu numai
al Wlei pregătiri insuficiente a României 1\ dar mai ales el reprezenta
l'Onsecinţa unei răsturnări de fronturi care s-a produs în sud-estul Eu
ropei, incepind cu sfîrşitul anului 1 9 1 7 12• Cu toate aceste realităţi, am
basadorul englex la Paris, lordul Derby, mărturisea ministrului nostru
în capitala Franţei că Anglia era "puterea care se opunea la recunoaşte
rea calităţii de ţară aliată a României" 13 •
ln acest timp, un puternic ecou a avut în Anglia propaganda des
făşmată de unii oameni politici şi de cultură români, indeosebi aceia
încadraţi în "Asociaţiunea profesorilor universitari din România" 14• Nici
una din revendicările naţionale ale românilor nu a fost trecută cu ve
derea, ele fiind apărate cu căldură prin argumente ştiinţifice de necon
testat. S-au publicat cărţi, broşuri, hărţi, care au fost trimise persona
lităţilor politice britanice şi s-au ţinut numeroase conferinţe. Ca rezul
tat al acestor eforturi, s-a creat, în august 1 9 1 7 , la Londra, Liga Anglo
Homli.nă 15, care a jucat un rol important în promovarea raporturilor
dintre cele două ţări şi popoare, în cunoaşterea că către naţiunea en
gleză a aspiraţiilor la unitate ale românilor.
Ambasadorul Nicolae Mişu s -a remarcat pentru eforturile făcute
pe lîngă cercurile politice engleze 16 în vederea informării lor exacte
asupra cauzelor care au dus la încheierea păcii de la Buftea-Bucureşti.
Totodată, el a făcut cunoscută opiniei publice britanice j usteţea reven
dicăr:Jor naţionale ale românilor.
Faţă de aspiraţiile legitime, naţionale, ale poporului român, o se
rie de personalităţi engleze s-au pronunţat favorabil încă din perioada
războiului. Memoriul Balfour intitulat Reglementarea Păcii în Europa
prevedea constituirea unei Românii Mari în sud-estul Europei 17. ln tim
pul vizitei în Statele Unite, Misiunea Balfour a făcut cunoscute diplo
maţiei americane intenţiile Angliei în legătură cu viitorul României
care, după opinia Foreign Office-ului, trebuia "să intre în posesiun:ea
unei minime părţi din teritoriile ruseşti şi de pe zona de frontieră un
gară, care sînt de o parte şi de alta locuite de români" 18• Premierul bri
tanic David Lloyd George era de părere ca România trebuie să se în
tregească din punct de vedere teritorial 19•
Take Ionescu a fost omul politic român care a avut, în această pe
rioadă, cele mai multe contacte politice cu reprezentanţii Foreign Offi
ce-ului şi presei britanice 20• La Londra, Take Ionescu a înţeles că Ro
mânia va dobîndi Transilvania, dar nu î n baza tratatului din august
l ! H 6. Ministrul de externe Balfour i-a atras atenţia asupra problemei
minoritare care, după părerea sa, ne putea crea o atmosferă defavora
bilă 2 1 , îndeosebi la Conferinţa de Pace.
Printr-o s crisoare trimisă lui Take Ionescu, Arthur Jarnes Bal
faur recunoştea "Consiliul Naţional de Unitate Na�ională", creat la
Paris, şi se pronunţa pentru dezvoltarea relaţiilor cu ţara noastră ale
cărei eforturi "sînt atît de profund apreciate în Anglia" (s.ns.) 212• în
timpul vizitelor efectuate la t.oru::Ira, din august şi octombrie 1 9 1i8,
Take Ionescu a fost însoţit de N. Titulescu, primul fiind primit în au-.
dienţă de David Lloyd George şi de Arthur James Balfour.
Ministerul de Externe britanic fusese informat despre situaţia şi
revendicările României şi printr-un memoriu alcătuit de George Mor0http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ianu. Acesta redactase un amplu document din care reieşeau eforturile
in 1;ăzboi ale ţării noastre, precum şi voinţa tuturor românilor ca după
conflagraţie să se alipească pentru totdeauna la patria mamă. Totoda
tă, guvernul englez era informat şi despre modalităţile cum înţelegeau
să trateze naţionalităţile conlocuitoare după Unire. Corespondenţa care
a urmat, după depunerea de către George Moroianu a memoriului soli
citat de Foreign Office, reliefa semnificaţia acestui document şi inte
resul cercurilor politice engleze pentru cunoaşterea problemei naţionale
a românilor transilvăneni, precum şi a contribuţiei reale a poporului
nostru la lupta împotriva armatelor Puterilor Centrale în primul război
mondial. A.W.A. Leeper şi R.B.C. Sheridan, funcţionari ai Foreign Of
fice-ului, au apreciat informaţiile pe care le conţinea memoriul care se
bazau, după părerea lor, pe "obiectivitate şi onestitate în înfăţişarea
realităţilor" 23, subliniind îndreptăţita dorinţă a României de a-şi vedea
împlinit idealul de unitate naţională. Reprezentantul român a avut, în
această perioadă, contacte strînse cu W. Steed şi R. W. Seaton Watson,
susţinători ai cauzei naţionale a românilor şi a publicat, în coloanele
ziarului "Times", diferite informaţii şi articole. Vizita sa a fost urmată
de aceea a altor exponenţi ai luptei naţionale a românilor : O. Goga,
Sever Bocu, Avram lmbrone, Ioan Sîrbu 2 3bis.
In perioada războiului au avut loc mai multe contacte politice în
tre Aliaţi, care au fost urmărite cu mul tă atenţie de diplomaţia româ
nă. Astfel, Mihai Boerescu, însărcinatul cu afaceri român la Londra, a
informat centrala Mjnisterului de Externe despre obiectivele vizitei,
din 7, 8 şi 9 februarie 1 9 1 5 , a lui Delcasse la Londra ; una din proble
mele discutate atunci a fost aceea a navigaţiei prin strîmtori a cărui
viitor regim era, după părerea diplomatului nostru, pentru România "o
chestiune atît de însemnată" 2t.
Reuniunea aliată din capitala Marii Britanii, din 2 şi 3 decembrie
1 9 1 3, s-a ocupat de unele probleme ale Conferinţei de Pace : delegaţii
şi personalul, data conferinţei, tratamentul de aplicat Kaizerului şi
altor oameni politici germani, îndemnizaţii şi reparaţii de cerut agreso
rului, atribuţiile comitetului general şi a celui special. Discuţiile de la
Londra, deJ?i nu au dus la un acord deplin asupra tuturor punctelor,
au fixat totuşi unele prevederi care interesau şi ţara noastră. Germa
nia, de pildă, trebuia să recunoască, în aceleaşi condiţii ca şi Aliaţii ,
statele constituite în vechile teritorii au.<>tro-ungare şi ruse. Tratatul
de la Bucureşti şi convenţiile anterioare româno-germane erau abroga
te. Mihai Boerescu aprecia că "în mare, discuţiile şi hotărîrile au urmat
liniile proiectului supus guvernului englez şi conferinţei ambasadori
lor" 25•
O conferinţă preliminară, convocată la Paris, avea să fixeze pro
blemele reprezentării statelor interesate, procedura de urmat, institui
rea comisiilor speciale şi a subcomisiilor şi fixarea atribuţiilor lor 26•
Reţinem, din radiograma lui Boerescu, faptul că Foreign Office-ul, îm
preună cu ministrul Franţei şi Consiliul Ambasadorilor redactaseră un
proiect care avea două puncte de interes capital : " 1 ) Conferinţa de la
Paris va fixa, în principiu, reglementări ulterioare cînd toate dificul
tăţile vor fi aplanate între marile şi micile sbate , mai ales în ceea ce
priveşte frontierele noi ; 2) Interesul esenţial pentru noi de a ne desemhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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na plenipotenţiarii, unul sau doi delegaţi principali, avind depline pu
teri. (s. ns.) 27 •
O problemă de care depindea şi reuşita revendicărilor noastre la
Conferinţa Păcii era aceea a compoziţiei delegaţiei române. Alături de
primul ministru, căruia automat îi revenea calitatea de şef al delega
ţiei, aşa cum se stabilise prin convorbirile anterioare franca-britanice,
trebuiau cooptaţi diplomaţi cu experienţă politică, cunoscuţi şi apre
ciaţi la Paris şi la Londra. Acest lucru era sesizat şi de Mihai Boerescu
care, printr-o radiogramă, din 1 5 / 28 noiembrie 1 9 1 8, atrăgea atenţia
asupra importanţei pentru interesele noastre naţionale de a ne desem
na delegaţii principali la Conferinţă. "La Londra şi la Paris, comunica
el, numele miniştrilor N. Mişu şi Take Ionescu sint unanim pronunţate,
ca fiind oameni care posedă orice incredere a guvernelor" 28• Concluzia
diplomatului român se baza şi pe faptul că la Foreign Office i se spuse
se textual : "voi n u ştiţi de a avea cel mai bun reprezentant in m inistrul
Mişu, a cărui autoritate este unanim recunoscută şi care posedă toată
încrederea noastră" 29• Aceleaşi lucruri i se repetaseră şi la amba<>ada
Franţei din capitala Angliei.
Ţinînd cont şi de acest lucru, dar avînd în vedere ca interesele
naţionale ale României să fie aparate de oameni capabili, care se
bucurau de prestigiu în capitalele principalelor puteri ale Antantei, re
gele Ferdinand 1, sfătuit de colaboratorii săi apropiaţi, s-a gîndit ca din
delegaţia română la Conferinţa Păcii să facă parte 1. 1. C. Brătianu,
Take Ionescu şi N. Mişu, personalităţi care se ilustraseră în lupta pentru
apărarea drepturilo r noastre. In acest scop, la 3 decembrie 1 91 8, prin
tr-o telegramă trimisă ministrului român la Paris, 1 . 1. C. Brătianu îl
chem a pe Take Ionescu în ţară pentru "a stabili împreună", sub pre
şedenţia regelui, instrucţiuni precise asupra atitudinei în faţa Congre
sului ( . . . ) lăsînd deoparte atitudinea de partid, care nu trebuia să com
promită unitatea de acţiune politică necesară ,atu·nci mai mult ca nici
odată". (s. ns.) 30• Take Ionescu a refuzat să se întoarcă în ţară. Intre
el şi primul ministru român existau mari deosebiri de păreri în ceea
ce priveşte raporturile militare cu Aliaţii şi conţinutul tratatelor în
cheiate cu Antanta. Pentru Take Ionescu politica era "arta posibilită
ţilor" 3 \ motiv pentru care el credea că se impune o examinare cu
atenţie a situaţiei României. De aceea, concepţiile celor doi oameni po
litici români erau ireconciliabile.
Sosit la Paris, 1. 1. C. Brătianu a căutat să ia legătura cu Take
Ionescu, dar i-a fost imposibil. Primul ministru român comunica, la
22 ianuarie 1 9 19, de la Paris, că presa franceză comentează neînţelege
rile dintre el şi Take Ionescu şi că acţiunea acestuia din urmă " a
agravat dacă nu şi compromis revendicările noastre" 32• Nu cunoaştem
exact, pînă în momentul de faţă, caracterul concesiilor făcute de Take
Ionescu faţă de puterile Antantei. Ceea ce ştim sigur este că omul poli
tic român a dat [unele a'>igurări Angliei şi Franţei în legătură cu
acceptarea problemei minorităţilor şi a chestiunii Banatului, elemente
care reies limpede din cercetarea arhivelor noa<>tre. Acest fapt a afec
tat, desigur, poziţia delegaţiei oficiale a României şi a îngreunat rapor
turile ei cu Marile Puteri. Pînă in ultimul moment, diplomaţia britahttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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mea a sugerat ca 1 . 1 . C. Brătianu să revină asupra numirii lui Take
Ionescu în delegaţia română.
Pacea a surprins pe aliaţi . Nu era nimic pregătit şi se cunoşteau
doar directivele generale. Ministrul nostru în Anglia, N. Mişu, a primit
depline puteri, în noiembrie 1 9 1 8 , în raporturile cu Aliaţii 3\ calitate
în care a reprezentat România la Conferi nţa preliminară a păcii de la
Paris 3 4•
Aşadar, raporturile româno-engleze s-au întărit după intrarea
României în prima mare conflagraţie mondială . Diplom aţia britanică a
urmărit cu atenţie eforturile României în război ;�i a formulat, pe plan
politica-diplomatic, proiecte privind reorgani zarea postbelică a Euro
pei, un loc important fiind acordat României Mari. Prin intermediul
unor diplomaţi sau experţi, Marea Britanie a cunoscut revendicările
naţionale ale României faţă de care, cu puţine m odificări, va păstra
aceeaşi atitudine la Confetinţa Păcii. Este cazul să amint im că in timpul
contactelor româna-britanice din anii primului război mondial Take
Ionescu a avut un rol decisiv. La Londra, diplomatul român s-a convins
că revendicările ţ[lrii noastre trebuie să aibă un alt punct de plecare
decît Tratatul elin 4 august 1 9 1 6. Evenimentele de la sfîrşitul anului
1 9 1 7 şi încheierea pflcii de la Buftea-Bucureşti au avut, pe planul
raporturilor bilaterale româna-engleze, consecinţe nefavorabile pentru
interesele naţionale ale României. Diplomaţiei britanice i-a aparţinut
ideea prin care ţara noastră nu a mai fost considerată ca aliată, ceea
ce a avut însemnate repercusiuni asupra raporturilor României cu Ma
rile Puteri, îndeosebi în timpul lucrărilor Conferinţei de Pace din capi
tala Franţei. La Paris, puternicile interese economice şi financiare ale
Angliei au influenţat conduita diplomaţiei acestei ţări faţă de revendi
cările României.
La începutul anului 1 9 1 9, Marile Puteri recunoşteau ţări:i noastre
<-alitatea ele aliat "pe picior de egalitate cu Serbia, Belgia şi Grecia".
Ambasadorul român la Paris, V. Antonescu , sesiza că stabilirea unei
distincţii, în favoarea Belgiei şi Serbiei şi în defavoarea României, este
de "origi n e engleză" 35 şi îşi exprima speranţa că Franţa va combate
o asemenea soluţie. î ntr-adevăr, ideea împărţirii arbitrare a statelor
aparţinea primului ministru englez David Lloyd George. Conform aces
tei hotărîri, adoptată ulterior şi de celelalte mari puteri, fiecare ţară
semnifica înaintea Conferinţei Păcii cît reprezenta puterea sa militară,
instituindu-se, astfel, o categorie discrimi natorie de "state cu interese
limitate", practică împotriva căreia nu numai şeful delegaţiei române
avea să-şi exprime, în repetate rinduri, nemulţumirea. Această situaţie
l-a de terminat pe fos tul ataşat mili tar în România, C. B. Thomson, să
constate că "neutralitatea pe care o posedau, poate inconştient, aşa-zi
sele guverne democratice, nu era prea departe de aceea a imperiilor
autocratice în concepţia cărora state mici şi popoare nevoiaşe erau
factori neglijabili". 36
Delegaţia română a fost rău primită la Paris unde i s-au adus
nedreptăţi şi jigniri, ceea ce a făcut pe un contemporan să aprecieze
că pentru noi a fost un adevărat "calvar al păcii". Nemulţumirea dele
gaţiei noastre a crescut, şi mai mult, atunci cînd s-a aflat că, la 4 ia
nuarie 1 9 1 9 , diplomaţia franceză i-a arătat secretarului de stat amerihttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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can R. Lansing că actele de unire înfăptui te de România erau ilegale,
ceea · ce a dus la subscrierea unui demers comun, la care s-au asociat
Franţa, Italia şi Statele Unite 37• Totodată, R omâniei i se aducea acuzaţia
că a semnat pacea cu Puterile Centrale şi, drept consecinţă, nu avea
dreptul la toate revendicările formulate în preajma deschiderii confe
rinţei. I n cazul ţării noastre, disputa Take Ionescu
1 . I. C. Brătianu
a fost folosită de aliaţi împotriva revendicărilor naţionale ale Românie!.
La Conferinţa de Pace, Anglia, prin primul său ministru, David
Lloyd George, a urmărit, încă din plimele zile ale Conferinţei, o atitu
dine precisă de realităţi care a ţinut cont de necesităţile tradiţionale de
echilibru ale politicii britanice. Marea Britanie dorea o pace cu repara
ţii. Ea era aliatul politic al Franţei, dar din punct de vedere economic
interesele sale erau legate de acelea ale Germaniei. Aşa se exJ)IJi că
faptul că în capitala Franţei diplomaţia engleză a urmărit constant di
minuarea totalului indemnizaţiilor germane, fără a scădea procentaj ul
acordat britanicilor într-o a doua evaluare. Franţa şi Anglia se opuneau
in Europa Centrală şi de sud-est din raţiuni politice şi comerciale.
In tot ce a avut de hotărît diplomaţia britanică a simţit direct reacţia
Statelor Unite, ceea ce şi-a pus amprenta asupra poziţiei lor faţă de
micile state.
Secretariatul General al Conferinţei de Pace a invitat, la 30 ia
nuarie 1 9 1 9 38, pe plenipotenţiarii români, pentru a doua zi, la reuniunea
primilor miniştri şi miniştrilor de externe. Şeful delegaţiei române a
ţinut, a doua zi, o ex punere verbală în problema Banatului şi a remis
un memoriu cuprinzînd revendicările ţării noastre. El s-a arătat surprins
de faptul că Tratatul încheiat la 4 august 1 9 1 6 de România Şi Puterile
Antantei nu era respectat şi a subliniat că vorbeşte în "numele drep
tului la unitate naţională al României" (s. ns.) 39•
La 1 februarie 1 919 1. I. C. Brătianu a prezentat memoriul Româ
nia in faţa Conferinţei de Pace. Revendicările sale teritoriale 40• După
ce a explicat obiectiv raţiunea încheierii păcii cu Puterile Centrale,
care in acel moment era folosită de Aliaţi împotriva noastră, I. I. C.
Brătianu a subliniat că România cere frontiere care să-i asigure liber
tatea existenţei ei administrative, politice şi economice şi dezvoltarea în
sensul conştiinţei naţionale •'. La sfîrşitul expunerii a fost tlimis un
memoriu, în limbile franceză şi engleză, cuprinzînd revendicările Româ
niei.
1 . I . C. Brătianu a înţeles, în acele zile, că politica britanică faţă
de ţara noastră continuă să fie "rezervată" şi "puţin simpatică" 42• Ceea
ce caracterizează politica britanică, aprecia primul ministru român, în
tr-un raport trimis prin curier lui Mihai Pherekyde, este "ignoranţa
chestiunilor continentale grefate pe faptul că pentru ea marile rezul
tate ale războiului sînt deja obţinute prin anexarea coloniilor şi dis
tt·ugerea flotei germane" 43• Din aceste motive, el considera ca "foarte
ingrată" o intervenţie a noastră pe lîngă David Lloyd George, putin
du-se, totuşi, conta pe Churchill, Curzon Şi Bonar Law, discuţiile cu
aceştia nefiind "fără efect" 44•
Anglia şi Statele Unite aveau faţă de revendicările noastre o ati
tudine, în general, identică 45, care însă n u excludea marile divergenţe
-
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de păreri dintre cele două state in alte chestiuni. Atitudinea diploma
ţiei britanice faţă de România era dictată, intr-o oarecare măsură, de
implicaţiile problemei sovietice, care îl obseda pe David Lloyd George 46•
Un anume dezinteres al primului ministru englez faţă de politica in
ternaţională 47 era numai aparent.
După o scurtă vizită efectuată la Londra, I. I. C. Brătianu consta
ta că nemulţumirea contra americanilor in capitala Angliei este aşa de
sensibilă incit "Parisul chiar are sentimentul că intirzierile şi amînările
păcii in general dau loc la mari nelinişti în ce ne priveşte" (s. ns.) 84 •
Primul ministru al României a insistat, din nou, în "Comisia pen
tru studierea problemelor teritoriale referitoare la România" asupra
satisfacerii revendicărilor noastre din punct de vedere etnografic, poli
tic şi economic 49• Eforturile sale vizau şi o schimbare de atitudine a
şefului Executivului american, W. Wilson, mai ales că acesta, cu puţin
timp inainte de a pleca la Washington, intr-o scrisoare adresată lui I.
I . C. Brătianu, îşi exprima regretul de a nu fi putut discuta "mai înde
lung, importante chestiuni interesînd România" 50•
Situaţia grea în care se afla România la Conferinţă a fost expusă
într-o scrisoare, adresată de I. I. C. Brătianu lui W. Wilson, la 22 apri
lie 1 9 1 9 , în care se arăta că "Marile Puteri fac compromisuri în detri
mentul micilor state" 51. Se solicitau pentru ţara noastră frontiere "nete
şi sigure", care să condiţioneze "viitorul de securitate naţională", soco
tindu-se că integritatea noilor provincii unite cu România nu poate fi
pusă în discufie fără a atenta la "condiţiile esenţiale ale dezvoltării" 52
naţiunii române.
Cu toate eforturile depuse de delegaţii oficiali situaţia creată sta
telor mici la Conferinţă era caracterizată de I. I. C. Brătianu "din ce
în ce mai monstruoasă" 53 . Şedinţa din 6 mai 1 9 1 9 "revoltătoare" a fost
urmată, în ziua următoare, de una "dramatică" 54 • Nicolae Titulescu, a
flat şi el la Paris, se arăta sceptic în ceea ce priveşte poziţia noastr[t
internaţională, considerind că este posibil să pierdem şi simbolul ma
terial al situaţiei noastre din 1 9 1 3, punctul culminant de pînă atunci al
politicii externe a României 55. Un prim moment care a dus la o încor
jare a raporturilor României cu Marile Puteri a fost acela al semnării
Tratatului de la Versailles cu Germania, document care a fost remis
delegaţiei noastre numai cu cinci minute înainte ele intrarea în sala
Conferinţei 56 . Prin acest tratat a fost insuficient rezolvată problema
reparaţiilor, nesocotindu-se îndeosebi interesele României 57• Deşi Româ
niei i s-a acordat o atenţie minimă în cadrul tratatului cu Germania, to
tuşi, I. I. C. Brătianu 1-a semnat "ca să nu strice armonia", după cum
el singur mărturisea, cu atit mai mult cu cît ţara noastră" nu prea era
interesată in problema Germaniei" 58• Şeful delegaţiei române era însă
hotărît ca la incheierea celorlalte tratate, indeosebi cu Austria şi Un
garia, să nu mai tolereze acest lucru. I. I. C. Brătianu şi-a arătat ne
mulţumirea în faţa ministrului de externe al Franţei, St. Pichon, şi a
reprezentantului Italiei, cel din urmă pronunţînd sprijinul guvernului
său. 59• Oameni politici francezi ca A. Thomas, L. Bourgeoi, A. Briancl,
Ribot, Painleve au dat dreptate argumentelor premierului român.
Pentru a preîntîmpina o situaţie similară cu aceea creată in mo
mentul semnării tratatului cu Germania, reprezentanţii micilor state au
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hotărit să acţioneze concertat. A fost întreprins un demers comun
pentru a cere ca prevederile Tratatului cu Austria, Ungaria, Bulgaria
şi Turcia să nu mai fie stabilite fără participarea ţărilor interesate 60•
Răspunsul la nota înaintată de delegaţiile României, Greciei, Poloniei,
Iugoslaviei şi Cehoslovaciei a fost însă cu totul "vag şi dilatoriu" 6 \ du
pă care s-a hotărît alcătuirea unei a doua note. 1. 1. C. Brătianu a făcut,
la 29 mai 1 919, în sala 3 de la Quai d'Orsai o nouă încercare 62 de a
reconstitui blocul ţărilor mici, care nu a reuşit deoarece conducătorii
celorlalte dele.gaţii au considerat că prin aceasta s-ar indispune Confe
rinţa. Primul ministru român a demonstrat şefilor de delegaţii a celor
lalte state mici că problema care se punea cu acuitate în acel moment
era aceea a apără1"ii suveranităţii de stat a ţărilor mici.
Poziţia delegaţiei române faţă de Tratatul cu Austria a ie�it în
evidenţă în timpul şedinţei plenare din 31 m ai 1 9 1 9 . După ce a vorbit
primul ministru al Franţei G. Clemenceau, s-a dat cuvîntul şefului de
legaţiei române. Acesta, după ce a subliniat că delegaţia noastră consi
deră că încheierea păcii cu Austria nu lasă nici o indoială asupra unirii
Bucovinei cu Homânia, a făcut propuneri privind modificarea Art. 5,
Partea a III-a, S. IV, din Anexa B - Minorităţi şi Anexa C, al doilea
aliniat, Art. 5, Partea a III-a, S. IV - Măsuri destinate să faciliteze
tranzitul 63• Arătînd că guvernul nostru a acordat tuturor minorităţilor,
care locuiesc în interiorul noilor frontiere, drepturi egale cu acelea care
aparţin altor cetăţeni români, L 1. C. Brătianu a respins un control al
marilor Puteri asupra micilor state, dar nu şi unul al Ligii Naţiunilor.
Observaţiile sale la clauzele financiare aveau în vedere faptul c<.1 nu
era just şi conform cu normele de drept internaţional ca statele cesio
nare de teritorii ale vechilor monarhii sau formate in urma dezmem
brărjj acestora să plătească valoarea bunurilor şi a proprietăţilor guver
nelor vechii Austro-Ungarii 64 •
J n textul definitiv al Tratatului cu Austria, România nu figura
decît pentru a-şi vedea impuse condiţiile care ii jigneau independenţa
pol-itică şi îi c ompromiteau grav libertatea economică 65• 1. 1 . C. Brătia
nu era convins că nu trebuie primite asemenea condiţii deoarece am
moştenit o ţară independentă şi nu avem voie să-i jertfim neatîrnarea.
Poziţia adoptată de şeful delegaţiei române a fost apreciată de condu
c·ătorii delegaţiilor celorlalte state mici, precum şi de o serie de perso
nalităţi din Franţa, Italia şi Statele Unite. Din nou, în ziua următoare,
printr-un memoriu, delegaţia noastră comunica conferinţei că problema
minorităţilor a fost rezolvată de guvernul român "în cea mai completă
şi în spiritul cel mai larg " , arătîndu-se că intervenţia celor m ari este
"inutilă şi periculoasă" deoarece este "impusă". 66
în cadrul şedinţei din 5 iunie 1 9 19, 1. 1 . C. Brătianu a atras aten
ţia că s-a adresat un cuvînt greşit pentru ţările m ici, ca avînd "interese
limitate". Statele mici, aprecia primul ministru român, nu au interese
limitate, clar influenţele lor sînt limitate. Puterea mil itară a unei ţări
trebuie concepută în raport cu fruntariile şi vecinătăţile sale" (s. ns.) 67 •
Şeful delegaţiei române a solicitat ca stabilirea forţelor m ilitare ale
unui stat să se facă după cunoaşterea frontierelor, argument reţinut şi
ele primul ministru al Italiei, Orlando.
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Conferinţa l-a însărcinat pe Orlando să discute cu I. I. C. Srătia
nu clauza minorităţilor, sperindu-se că acesta din urmă o va accepta
rapid. După ce i-a reproşat că nu sprijină ţara noastră in justeţea re
vendicărilor sale, I. I. C. Brătianu i-a repetat omului politic italian că
nu va accepta niciodată clauza limitării suveranităţii fs. De asemenea,
in legătură cu sarcinile financiare ale Tratatului cu Austria, România,
împreună cu Polonia, Regatul Sirbo-Croato-Sloven şi Cehoslovacia au
protestat considerindu-le ca "injuste" 69• Delegatul român comunica pre
.şedintelui Conferinţei că ţara noastră îşi rezervă dreptul de a face ob
servaţii suplimentare cind proiectul definitiv ne va fi comunica.t. 70
Cu toate că oficialităţile române considerau clauza minorităţilor
contrară "drepturilor suverane" 71 ale ţări.i noastre, era foarte greu de
schimbat ceva deoarece toate tratatele pe care Marile Puteri trebuiau
să le semneze cu micile state, inclusiv România, fuseseră deja redac
tate 1 2 • Faţă de noile proteste ale României, Conferinţa a admis o· mică
:schimbare a articolului 68 73, ceea ce reprezenta foarte puţin în compa
raţie cu obiecţiunile j ustificate ale ţării noastre. Unii delegaţi, ca de
.exemplu ministrul de externe englez, Balfour, sugerau să se atragă
.atenţia României asupra atitudinei sale, considerind că va fi suficient
să i se spună că nu va primi teritoriul in discuţie pînă ce nu va ac
cepta clauza minorităţii şi va semna tratatul. 74• Aceeaşi opinie era îm
părtăşită şi de delegaţii americani 75• Şeful diplomaţiei franceze, St. Pi
chon, declara ambasadorului român la Paris, V. Antonescu, că "Wilson
.şi Lloyd ţin ca acest tratat (N.A. - Tratatul cu Austria) să nu fie mo
dificat şi că Franţa nu este singura, din nenorocire, care a determinat
politica Conferinţei în faţa României" (s. ns.). 76
Faţă de atitudinea negativă a Conferinţei in problema tratatului
cu Austria, I. I. C. Brătianu a decis să plece din Paris, considerînd că
ţara noastră este un stat suveran, căruia nimeni nu i-a contestat inde
pendenţa". Poziţia României in problema tratatului cu Austria a fost
apreciată favorabil de presa franceză şi de unii deputaţi din această
ţară, Statele Unite şi Anglia fiind considerate "ca autori ai politicii a
gresive a Conferinţei contra României" 77• Diplomaţia americană propu
nea excluderea ţării noastre de la Conferinţă şi adoptarea unui blocus
econoraic şi financiar contra României 78•
In septembrie 1 9 1 9 situaţia internaţională a României era in con
tinuare nefavorabilă. Aşa cum scria Derussi lui Take Ionescu "francezii
{)ftează cu noi, dar votează cu Anglia şi, mai ales, cu America " . La
Londra exista o stare de spirit contrară intereselor româneşti, delegaţii
englezi avind, in privinţa noastră, "instrucţiuni speciale şi categorice" 79
.Marile Puteri şi-au menţinut atitudinea negativă faţă de România,
iar la 10 septembrie 1 9 1 9 a fost semnat Tratatul cu Austria fără iscăli
turile delegatului nostru şj a celui sirb. Astfel, Consiliul Suprem a ho
tărît s:i impună României condiţii incompatibile cu demnitatea, neatir
narea şi interesele sale politice şi economice. Totodată, România a res
pins încercările de şantaj făcute de Marile Puteri cu ocazia discuţiilor
referitoare la Tratatul cu Austria, care se refereau la unele probleme
teritoriale.
După demisia, la 12 septembrie 1 9 1 9, a lui I. I. C. Brătianu, Româ
ma a continuat să se menţină pe aceeaşi linie de intransigenţă faţă
•
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de hotărîrile Conferinţei. Deciziile Consiliului Suprem, din 12 octom
brie, 3 şi 7 noiembrie, misiunea lui G. Clark la Bucureşti au avut drept
scop să determine o schimbare de atitudine a României faţă de foru
m ul păcii de la Paris. O nouă notă ultimativă a fost trimisă ţării noastre
la 15 noiembrie 1 91 9 . Răspunzînd, guvernul român se socotea dureros
impresionat de fondul acesteia şi de faptul că nu se ţinea cont pe
,,egalitatea drepturilor tuturor naţiunilor mari şi mici". România atră
gea atenţia că "drepturile sale sînt nesocotite, iar enormele sacrificii
puse sub tăcere" 60 şi se arăta gata să semneze Tratatul cu Austria dacă
Consiliul Suprem va accepta că va lua act, in răspunsul său, că ţara
noastră "nu înţelege să adere la stipulaţiile care să atingă suveranita
tea statului şi a independenţei sale" 8 1 •
După surse engleze, în urma unei intrevederi pe care a avut-o
cu regina Maria, insărcinatul cu afaceri britanic la Bucureşti i-a sub
liniat acesteia "pericolele pe care România le va atrage asupra sa
refuzînd să semneze Tratatul cu Austria" 82 •
In urma unor noi presiuni ale aliaţilor 83, România a luat hotă
rirea să semneze Tratatul cu Austria, reglementările financiare şi Tra
tatul cu Bulgaria 8\ evenimentul avind loc la 9 decembrie 1 9 1 9. Dato
rită eforturilor diplomaţiei române fusese înlăturat preambulul ca şi
ar ticolele 10 şi 1 1 din Tratatul minorităţilor. In urma acestui fapt, la
22 decembrie 1 9 1 9 Consiliul Suprem autoriza reluarea relaţiilor eco
nomice cu ţara noastră 85•
La Conferinţa de Pace problema petrolului românesc a preocupat
intens pe marii învingători 86, ea jucînd un loc bine precizat. Conferinţa
a
venit să consacre definitiv termenul de diplomaţie a petrolului 87,
ale cărei efecte s-au resimţit, cu pregnanţă, mai ales in cadrul nego
cierilor din culise. Factori multipli şi stringenţi au impus, încă din
anii 1 9 1 9-1 920, abordarea de către statul nostru al unui program
naţional in materie de politică petroliferă, ea exprimînd interesele bur
gheziei autohtone şi răspunzînd şi unor comandamente superioare ale
României.
Încă de la sfîrşitul anului 1 9 1 8 Anglia se arăta interesată de soar
ta petrolului românesc 88• Astfel, printr-o scrisoare adresată lui 1. I. C.
Brătianu, la 22 decembrie 1 9 1 8, Sir C. Barklay protesta in numele Le
gaţiei britanice din Bucureşti faţă de punerea sub sechestru a compa
niei "Astra Română", amintindu-ne că "două sau trei companii engleze
sînt foarte interesate" de soarta acesteia şi că "in fapt, Schell Company
-deţine o mare cantitate de acţiuni". 89
La Paris, Anglia a fost preocupată de petrolul românesc, poziţia
sa faţă de problemele noastre la Conferinţa Păcii fiind dictată de asi
gurarea intereselor engleze în această industrie 90• Primul ministru ro
mân, I. I. C. Brătianu, care a mers în martie 1 9 1 9 la Londra, şi-a dat
exact seama de intenţiile britanice în problema petrolului. El trans
mitea lui M. Pherekyde că "petrolul interesează acolo ca şi la Paris"
(s. ns.) 9 1.
In timpul discuţiilor cu unele oficialităţi franceze, I. 1. C. Bră
tianu a avut marea surpriză, cind s-a vorbit de efectele împrumutului
financiar solicitat de ţara noastră, să i se ceară "o declaraţie relativă la
petrol" 92, pe care primul ministru român a respins-o cu indignare
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I. C. Brătianu a declarat lui Clotz şi Sargent că chestiunea petrolului
comportă ea însăşi o cooperare a francezilor şi a românilor dar "nu
admite să luăm angajamente de această natură şi anvergură" 93• El
concluziona că este în interesul comun de a amîna problema petrolului,
căci România se găseşte într-o situaţie politică "care stinghereşte ded
ziile sale libere" şi ea "trebuie să se teamă de interesele Angliei şi
Statelor Unite" 94• Anglia, de altfel, ne prevenise că înţelegea să fie ţi
nută la curent cu "intenţiile noastre" 95• I. I. C. Brătianu a înţeles, în
cursul acestor discuţii, că guvernul englez era de acord cu cel francez
şi că amîndouă "credeau să vadă în raţiunile amînării (n.a. - proble
mei petrolului), invocate de România, pretexte care le decideau otitu
clinea mai puţin binevoitoare la Conferinţă" (s. ns.) 96•
Anglia şi Franţa, la 4 aprilie 1 9 1 9, printr-o scrisoare adresată de
însărcinaţii lor cu afaceri la Bucureşti, H. Cambon şi F. Rattigan, se
arătau dispuse să coopereze la dezvoltarea industriei petrolifere în
România. Acest lucru a primit consimţămîntul şefului guvernului ro
mân, care a pus rezoluţia "ne varietur" pentru guvernul nostru.
Discuţiile purtate de România cu Anglia şi Franţa în chestiunea
petrolului au stîrnit nemulţumirea americanilor. Astfel, senatorul Ba
ruch, unul din cei mai importanţi colaboratori ai lui W. Wilson, i-a
declarat lui I. I. C. Brătianu că ţara sa "nu admite, că prin înţelegeri
ostile intereselor lor, noi dăm altor state concursul exclusiv al petrolu
lui 97 şi a avertizat că Statele Unite nu vor ţine cont de ele. "Americanii,
ca şi alţi.i - scria I. I. C. Brătianu lui M. Pherekyde - voiau să profite
de dificultăţile noastre pentru a ne exploata" 98• Din discuţiile cu Sad
ler, care vorbea în numele unui grup britanic, premierul român a înţe
les că englezii au avut d�scuţii cu americanii, care voiau să reducă pro
centajul statului nostru în industria petrolului, dar pe care primii mi-1
credeau admis din partea României 99• Printr-un m emorandum, din 23
aprilie 1 9 1 9, alcătuit pe un ton puţin amical, şi semnat de Hoover, ame
ricanii au făcut cunoscut lui I. I. C. Brătianu că aprovizionarea Statelor
Unite faţă de România va înceta imediat dacă nu sînt satisfăcute con
diţiile lor. Şeful guvernului român considera exigenţele acestui me rrJO 
randum "foarte grave" şi avînd "consecinţe inevitabile", atitudinea oa
menilor politici americani faţă de România fiind dictată de "Standard
Oii" 1oo.
Delegaţii Statelor Unite au continuat să afirme în cursul discu
ţiilor cu englezii şi francezii că ţara lor nu poate fi exclusă de la ex
ploatarea petrolului românesc 101 • Ei considerau că chestiunea are un
caracter internaţional şi mizau, mai ales, pe aspectele financiare ale
acesteia care aveau să fie hotărîtoare în deciziile g uvernului român.
La rîndul ei, diplomaţia britanică se arăta tot mai interesată de
incheierea unei înţelegeri în problema petrolului românesc. Curzon, şe
ful Foreign Office-ului, cerea lui Rattigan să înfăţişeze problema petro
lului guvernului român, pentru ca acesta să precizeze dacă e dispus
să o discute. În acest scop, Compania de petrol promitea trimiterea
unui reprezentant al ei la Bucureşti 102• Se considera că prin plecarea
lui 1. I. C. Brătianu de la Conferinţă nu este posibil să se trateze "pro
puneri în detaliu", dar că chestiunea trebuie urmărită îndeaproape. Re
prezentantul Companiei de petrol, Long, se pronunţa pentru negocieri
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directe şi considera c ă "intereselor Angliei li se va aduce un serios
pre j u dici u dacă nu se vor lua măsuri din timp in vederea rezolvării
acestei probleme, guvern ul f ra nce z fiind gata să ad opte o politică simi
lară" 103• Acordul anglo-franco-român in problema petrolul ui s-a semnat
de abia la 29 iulie 1 9 1 9 , i n ciuda opoziţiei americanilor. Acesta oferea

garanţii de participare a capitaliştilor vest-europeni, la lichidarea so
cietăţilor petrolifere ex in am i ce 104•
In urma unor noi i n te rvenţii ale reprezentanţilor Angliei şi Fran
ţei, din 5 august 1 9 1 9 105, România a comunicat, la 8 augus t , că aranja
mentul s-a întrerupt în urma intervenţiei Statelor Unite care au pus
guvernul român in imposibil itate de a lua angajamente cu acest carac
ter pînă ce avansurile am e ricane din timpul războiului nu erau ram
bursate. 106
Reprezentanţii diplom atici ai Angliei din Bucureşti au primit in
strucţiuni să continue tratativele începute la Paris cu România în pri
10 7
•
vinţa dezvoltării industriei petrolifere din ţara noastră
Intenţiile
Marilor Puteri erau nu numai de a intra in posesia acţiunilor societă
ţilor exinamice, dar şi de a se instala pe unele terenuri petrolifere
aparţinînd statului român. Acest lucru reiese clar atit din memorandu
mul lui Weakley 108, care avea la bază o scrisoare trimisă de Beranger
lui Clemenceau, cit şi din intelegerea Hamar Greenwood, Bart, N. P. Bcranger 109.
Anglia şi Franţa au obţinut asentimentul noului guvern Al. Ave
rescu asupra clauzelor relative la România din convenţia petroliferă de
la San-Remo deabia in aprilie 1920.
Aşadar, la Conferinţa de Pace in problema petrolului a precum
p:J.nit punctul de vedere al lui I. I. Brătianu, care a fost constrins să
iniţieze, în culise, negocieri in legătură cu această problemă, indeosebi
cu reprezentanţii Angliei şi Franţei. Aceştia urmăreau două chestiuni :
prima, lichidarea societăţilor petrolifere exinamice, care trebuia să con
stituie un prilej de a-şi con solida poziţiile in industria petrolului româ
nesc ; a doua, avea in vedere darea în exploatare a intinselor şi boga
telor terenuri petrolifere. în ce priveşte prima problemă, guvernul li
beral nu s-a arătati ostil soluţionării pe cale amiabilă, dar a fost mad
1
greu de convins in cea de a doua chestiune 1 0•
Un alt moment in care s-au reliefat raporturile româna-engleze a
fo 3t acela ocazionat de vizita primului ministru Al. Vaida-Voievo1 i la
Londra. Capitala Marii Bri tanii era considerată de N. Titulescu "un
post de observaţie de prirn ordin " 1 11 pentru înţelegerea raporturilor

internaţionale.

în preajma vizitei la Londra a şefului guvernului român, presa
engleză era preocupată de problemele noastre. Aşa cum reieşea din
raportul Biroului de presă de la Londra, din 20 februarie 1 920, spre
deosebire de ziare cu un tiraj redus care erau _ "indreptate contra noas
tră", marile cotidien e arătau "interes şi înţelegere cauzei româneşti"
(s. ns.). 112 Ziarul conservator "The Times", din 14 februarie 1 920, de
exemplu, ataca, într-un articol "perfida propagandă maghiară" şi sub
linia faptul că la Londra "s-a tolerat, sub pretexte neinsemnate, pre
zenţa unor notorii agenţi

maghiari" . Totodată, cotidianul conservator
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evidenţia faptul că Balfour a luat atitudine faţă de propaganda un
gară 1 13•
Propaganda maghiară in Anglia nu se mărginea numai la cercu
rile parlamentare şi presă. Mai mulţi emisari unguri intreprindeau un
turneu la universităţile din Oxford, Cambridge şi Binningham 111• "The
Times" şi "The Daily Telegraph" au publicat numeroase articole pe
tema raporturilor româno-ungare. Primul ziar protesta impotriva pro
pagande! ungare ce se fă�ea in Anglia şi prin care se urmărea com
promiterea "cauzei drepte a României", Serbiei şi Cehoslovaciei, alia
ţii Marii Britanii, "care au contribuit enorm la deznodămintul fericit al
marelui război" 1 15• Cel de al doilea, intr-un articol intitulat : Politica
l?omâniei. Minorităţi le confesionale. Chestiunea evreiască 1 16, scotea în
cvidcnţ;\ modul in care ţ ara noastră trata minorităţile din Transilvania,
care se bucurau de absolută libertate ca şi evreii. Maghiarii cereau ple
l>:scitul pentru toate teritoriile româneşti şi, in subsidiar, dacă provin
el a se alipea, fosta unitate "economică" a vechii Ungarii. "Restul, scria
C. Antoniade, sint numai fraze, obrăznicii şi statistici falsificate. 117
In legătură cu problemele româneşti, la interpelărlle unor deputaţi,
primul mi nistru al Angliei a considerat ca t:J.efondate "acuzaţiile" aduse
ele aceşt ia politicii României. Un alt deputat, Maclean, care a cerut
;·evizuirea hotare'Jor in favoa:·ea Ungariei, Balfour i-a ripostat : "gra
niţele sînt cele mai bune p osibile şi ele au fost stabilite ţinînd cont de
considerente economice, etnice şi militare" 1 18 şi au fost fixate de comi
sia expertilor în urma unor cercetări amănunţite.
Al . Vaicl a-Vo:evod, care a fost bine primit la Londra, a luat parte,
la Confe:,inţa Puterilor Aliate, el fiind însoţit de insărcinatul român cu
afaceri Mihai Boerescu. Şeful guvernului român a găsit la Londra o
atmosferă internaţională destul de încordată. Aşa cum re:eşea dintr-o
1clegram:1, pe care o adresa în ţară primului ministru ad-interim, Şte
fan Cicio-Pop, şi preşedintelui Camerei, Nicolae Iorga, trei erau ches
t iunile aflate p� agenda lOnferinţei din capitala Marii Britanii : Con
sta:::tt inopolul, Ungaria şi Rusia 119• In acest context, omul politic român
îşi exprima speranţa că revendicările naţionale ale ţării noastre vor fi
recunos cute în sfîrşit de Aliaţi şi arăta ca un cuvint de ordine pentru
diplomaţ:a română "combaterea oricărei tendinţe pentru crearea unei
Confederaţii a Dunării " adăugînd că eforturile Ungariei, care lucrează
cu toc.te forţele ei, pot fi ţ aralizate cu succes". Ţara noastră - sublinia
Al. Vaida-Voievod
nu aparţine niciunui bloc. Numai astfel, vom pu
120•
t ea ap:lra interesele şi existenţa sat� (s. ns.)
La Lcndra, Al. Vaida-Voievod a participat la 26 februarie şi 3
martie 1 920 la Conferinţa Puterilor Aliate. In timpul primei reuniuni,
după ce Curzon a urat bun venit primului ministrul al ţării noa:;t.re,
s-a dat cuvîntul lui Al. Vaida-Voievod care a comunicat că România a
făcut tot ce depindea de ea pentru a se conforma angajamentelor luate
la Paris. Şeful guvernului român a arătat dificultăţile care existau pen
tru România din cauză că unele acte de unire din 1 9 1 8 12 1 nu erau încă
sancţionate de Puterile Aliate. In cadrul intilnirii de la 3 martie 1 920,
Al. Vaida-Voievod s--a arătat gata să incheie pacea cu Sovietele, dacă
Conferinţa recunoaşte desăvîrşirea unităţii naţionale a Româr..i ei, op
ţiune împărtăşită şi de David Lloyd George q-z_ Omul politic român a
,

-
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mai purtat discuţii cu Balfour, precum şi cu şefii guvernelor francez şi
italian 123•
Discuţiile de la Londra privind Tratatul c u Ungaria au fost ex
trem de interesante, mai ales in urma unei telegrame a lui Nitti care
insista asupra revizuirii frontierelor in favoarea acestei ţări. Reluată
în Consiliu, problema după surse engleze şi franceze, a suscitat vii
discuţii. După o scurtă consideraţie, lordul Curzon, a prezentat un me
morandum, ale cărei concluzii s-au făcut cu avizul guvernului francez,
care a exprimat că nu este posibil de a reveni asupra acestei chestiuni
pe care ar conside1·a-o definitiv reglementată şi că ar fi tot mai puţin
posibil de a admite uşoare modificări locale de făcut în momentul ope
raţiunilor de delimitare. 124 La Foreign Office Mihai Boerescu a primit
asigurări că noi putem considera această chesti une ca "închisă şi hotă
rîtă în favoarea noastră", iar în ce priveşte clauzele economice, "acestea
nu vor suferi decit uşoare modificări" tz5•
Conferinţa minişt rilor de externe şi a ambasadorilor, prezidată de
lordul Curzon, a hotărît, la 8 martie 1 920, că proiectul de Tratat cu
Ungaria rămîne definitiv în ceea ce priveşte clauzele teritoriale, mili
tare, financiare şi de tranzit, respingîndu-se, totodată, toate cele ma
ghiare. Problemele care au mai rămas, du pă această dată, în dezba
terea comisiilor de experţi nu erau de naturJ. a prejudicia interesele
fundamentale ale României 126• Cererea delegaţiei maghiare, de a avea
loc "consultări populare" (plebiscite), a fost respinsă ca nefondată. De
fapt, autorii Tratatului ele pace cu Ungaria acceptau valoarea indubita
bilă a Hotărîrilor plebiscitare din octombrie, noiembrie şi decembrie
1 9 1 8. Tratatul de Pace cu Ungarla a fost încheiat la 4 iunie 1 920, din
partea ţării noastre el fiind semnat de dr. 1 . C antacuzino şi N. Titules
cu, şi a fost ratificat de forurile legislative romimeşti la 1 7 , respectiv
26 august acel.:lşi an. 127
Chestiu';.ea ratificării Tratatului de la Trianon de forurile legiui
toare din Marea Britanie a fost un prilej de noi încercări din partea
unor cercuri reacţionare din această ţară de a torpila hotărîrile Confe
rinţei de Pa�e. In pofida acestora, în Camera Comunelor s-au exprimat
opinii !ucide, potrivit realităţilor istorice. Astfel, prezentînd proiectul
de lege pentru ratificarea Tratatului de la Trianon, secretarul de stat
Harmsworth preciza cu dreptate că de fapt "regatul Ungariei s-a des
�ompus într-o largă măsură în părţile sale componente înainte de înce
perea lucrărilor Conferinţei de Pace", căci această ţară, spunea el, "nu
a fost decît un conglomerat artific: al şi forţat de rase neasemănătoare
şi in unele cazuri ostile". Intr-un mod asemănător s-au exprimat Sir
Samuel Hoare şi lordul Curzon 128•
Poli Li ca ele par:e promovată de România în raporturile interna
ţionale a fost, din nou, precizată cu prilejul vizitei, din octombrie 1 920,
a .şefului diplomaţiei române, Take Ionescu, la Londra. Acesta a arătat
condue:ătorilor britanici .că alianţele la care se gîndeşte ţara noastră
au in vedere apărarea statu-quo-ului teritorial şi că România nu se va
pronunţa niciodată pentru o politică agresivă 129 • Cu acel prilej, au fost
discutate cu oficialităţile britanice şi alte probleme ce interesau cele
.
două ţări, indeosebi chestiuni economica-financiare 1]0• Concluzionind
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rezultatul vizitelor sale, Take Ionescu scria, la 21 octombrie 1 920, că
noi am recucerit situaţia în străinătate şi încă în avantaj" 13 1•
Cercurile politice din ţara noastră au acordat după terminare•
primului război mondial o atenţie deosebită raporturilor României cu
Marile Puteri, îndeosebi cu Anglia. Imediat după 1 9 18 reprezentanţii
diplomatici ai Angliei şi României s-au întîlnit în cadrul lucrărilor Con
ferinţei de Pace de la Paris, care a luat î n discuţie probleme politica
teritoriale, economice, de navigaţie, sociale, care rezultaseră la sfirşitul
primului război mondial.
La Conferinţa de Pace, î n general, delegaţia britanică a sprij init
revendicările naţionale ale României dar, în unele momente, a condiţio
nat recunoaşterea Hotărîrilor de Unire de satisfacerea unor probleme
economice, între care aceea a petrolului şi recunoaşterea clauzei mino
rităţilor în Tratatul cu Austria. La Paris, s-a ţinut cont prea puţin de
enormele sacrificii umane şi materiale ale României în timpul războ
iului mondial. Împărţirea arbitrară a statelor în funcţie de grade de
suveranitate diferite a afectat raporturile ţării noastre cu Marile Pu
teri. încă din timpul lucrărilor Conferinţei de Pace diplomaţia română
a formulat o serie de principii care trebuiau să stea la b aza raporturilor
i nt e rnaţionale.

Delegaţia română, condusă în prima fază a Conferi nţei de primul
ministru I. I. C. Brătianu, a adoptat o poziţie de intransigenţă faţă de
J titudinea Marilor Puteri, care prin modul cum înţelegeau să rezolve
diferite probleme - politica-teritoriale, economice, financiare, navale
etc. - afectau suveranitatea şi i ndependenţa statelor mici . Reprezen
tanţii ţării noastre s-au pronunţat pentru principiul egalităţii statelor
mari şi mici şi respectarea independenţei şi suveranităţii naţionale a
acestora. Ei au respins categoric încercările de şantaj făcute de diplo
maţia Marilor Puteri, între care şi aceea a Angliei, pe care le -au consi
derat ca incompatibile cu demnitatea, neatîrnarea şi interesele Româ
niei, atitudinea lor avînd în vedere, în primul rînd, comandamentele
superioare ale ţării care se chemau atunci şi se numesc şi astăzi : Inte

gritate teritorială, Independenţă, Neamestec în t re burile interne, Egali
ta' e în faţa legilor internaţionale.
în problemele teritoriale, chestiunea minorităţilor şi a reparaţiilor
de război, problema petrolului ş.a., delegaţia română a avut în vedere
apărarea intereselor naţionale şi statuarea în raporturile între state a
unor norme noi, capabile să asigure de drept şi de fapt eg.alitatea tu
turor naţiunilor, mari şi mici. Interesele monopolurilor britanice şi "gri
j a" faţă de petrolul nostru au determinat conduita Marii Britanii la
Conferinţa de Pace şi s-au resfrînt, în acei ani, asupra raporturilor bila
terale româna-engleze.
Poziţia adoptată de I. I. C. Brătianu la Conferinţa de Pace, ca şi
de ceilalţi diplomaţi care i-au succedat, a avut în vedere apărarea inte
reselor

naţionale ale

României,

motiv

pentru

care

o considerăm

ca

pozitivă.
Forumul păcii de la Paris nu a fost în situaţia de a crea un stat
român întregit deoare.ce aceasta era deja opera poporului român. Con
ferinţa din capitala Fnanţei nu a făcut altceva decit să dea consacrare
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j ur:dică noului statut teritorial şi politic al României, prin recunoaş
tet·ea principiului autodetenninării naţionale.
In aprecierea generală a rezultatelor obţinute prin eforturile di�
plomaţiei române şi, în mod special, a rolului pe care l-a jucat recu
noaşterea de către Anglia a principalelor drepturi istorice ale ţării noas
tre şi înscrierea lor în sistemul Tratatelor de Pace de la Paris, se im
pune constatarea că în măsura în care Marile Puteri au consimţit, î n
anumite limite, s ă sprijine aceste drepturi legitime ale României, ele
n-au făcut decît să participe la sancţionarea juridică a unei situaţii de
facto, rezultantă a luptei poporului român pentru înfăptuirea idealului
unităţii sale naţionale.
Relaţiile româna-engleze din anii 1 9 1 9-1920 oferă suficiente do
v ez i că intre diplomaţiile celor două state au existat momente de con
lucrare activă dar şi multe dezacorduri datorate, m ai ales, opticii deose
bite a politicii externe a României şi Angliei. Cu toate neajunsurile,
România a căutat să dea raporturilor ei cu Anglia stabilitate, înţele
gînd că numai în felul acesta poate contribui activ la menţinerea pă
cii pe con tinentul european şi la crearea unui cadru propice dezvoltă
rii libere şi independente a tuturor popoarelor.
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ANGLETERE ET LA ROUMANIE PENDANT LA CONFERENCE
DE LA PAIX DE PARIS

( 1 9 1 9-1920)
Resume

Cette etude, fondee sur de nombreux documents, la
plupart inedits, est un expose des relations anglo-roumaines
durant la Conference de la Paix de Paris (191 9-1920).
Les partis politiques roumains, apres 1 918; ont accorde
une grande attention aux relations de la Roumanie avec ·�s
grandes puissances, notamment l'Angleterre. C'est porquoi,
dans les periodes les plus importantes de ces relations, les
ministre des affaires etrangeres de la Roumanie ont ete des
diplomates tres distingues, tels que Take Ionesco, Nicolas Ti
tulescu et Gr. Gafencu.
Apres l'armistice du 1 1 novembre 1 918, lorsque la Con
jerence de la Paix s'est reunie a Paris, les representants de
l'Angleterre se recontrerent avec ceux de la Roumanie,
Les debats ele la Conjerence porterent sur les pro
blemes territoriaux, politiques, economiques, ele navigooon, etc.,
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clont la solution s'imposait â la fin ele la premiere guerre
mondiale.
En general, c1 la Conjerence de la Paix, les clelegues el e
la Grande Bretagne o n t accorde leur appui aux revendications
nationales des Roumains. Cependant, pour reconnaître l'uni
on c1 la Roumanie des territoires dont la population avait de
mande c1 y etre rattachee, ils ont pose certaines conditions
ele nature economique, notamment concernant le petrole, e t
ont demancle que soient acceptees par le), gouvernement rou
main les clauses inserees dans le traite avec l'Autriche qui
concernaient les minorites na tionales.
A Paris, on a tenu alors fort peu compte des sacri_fices

humuins et materiels ele la
Rounumie durant la premiere
guerre mondiale. La separation arbitraire des Etats selon leur
i mpo rtande, territoriale a eu el' evielentes consequences sur les
relutions des grandes puissances et des petits Etats. Ces c/er
niers, par·mi lesquels etait la Roumanie, ont denwnde q ue.
dans les relations internationales, tous les Etats soient con
sicleres comme egaux, i ndi_ffe r emm en t de leur etendue terri
toriale ou ele leur puissance e co n omiqu e· et politique.
Dans la premiere phase de la Conjerence de la Pai:r, les
cl elegu es ele lu Roumanie, dont le chef fut le president du
conseil des ministres, Jean J. C. Bratiano, ont adopte une atti
tude intransigeante c't l' egarcl des grandes puissances q u i , par
les solutions (jU'elles voulaient donner aux p ro bl i m�es poli
tiques, territoriau.1.·, economiques, finaciers, navals, etc., por
taient atteinte a la souverainete et c1 l 'ind epe n cl ence des petits
Etats. Au cours cles travaux de la Conference, les clelegues el e
l a Roumanie ont clemancle que soit respecte l e p ri ncipe de
l ' ega l i te de tous les Etats, a insi que leur independance et sou
tiques, territoriaux, economiques, financiers, navals, etc., por
posees par les representants de certaines grandes puissances
notamment de l'Angl e terre, solutions qu'ils ont considei!2es
contraires c1 la dignite, c1 l'independance e t aux interets de la
Roumanie. Leur attitude a ete fondee sur les principes qui
nous guident encore aujourel'hui et qui sont : l'integrite ter
ritoriale, l'independance, la non-intervention dans les ques
tions interi eures, legalite devant les lois internationales.
En � qui concerne les problemes territoriaux, la ques
tion des minorites naţionales, la reparation des dommages de
guerre, le petrole , etc., la delegation roumaine a ete guidee
par nos interets nationaux et par la necessite que les rela

tions entre les Etats soient basees sur le principe de l'egalite.
Les pretentions des monopoles britanniques et leurs visees
sur ae petrole roumain ont influence l'attitude de l'Angleterre
a la Conjerence de la Paix et ont eu des repercussions sur les
relations anglo-roumaines.
L'intransigeance de Jean J. C. Bratiano c1 la Conference
de la Paix, intransigence dont ne se departirent pas les de
legues de la Roumanie qui lui ont succede a la Conje1·ence,.
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a eu en vue la defense de nos intercUs natimwux. C' est pour
quoi nous l'approuvons.
La conference de la Paix de Paris n'a pas eu lt creer un
Etat roumain auquel seraient unis les territoires habites en
grande majorite par des Roumains. Cet Etat avait ete deja
cree par les Roumains. La Conjerence de la Paix n'a fait que
prendre acte et consacrer juridiquement le nouveau statut
territorial et politique de la Roumanie, conformement au
droit des peuples de disposer d'eux-memes.
Uappreciation generale des resultats obtenus par les
efforts de la diplorrwtie roumaine et surtout l'appreciation du
roZe que l'.1lngleterre et les autres Etats allies ont eu pour
reconnaître les droits historiques de la Roumanie et les in
serer dans les traites de pai.1: de 1919--1920, nous ablige el.
constater que les grandes puissance en consentant, dans cer
taines limites, a accorder leur appui el. la Roumanie pour faire
valoir ses droits legitimes, n'ont fait q�e juridiquement con
firmer une situation de fait qui decoulait de la lutte du peuple
mumain pour realiser son unite nationale.
Les relations anglo-roumaines de 1919-1 920 nous off
rent suffisamment de preuves que les diplomates de ces deux
Etats ont coopere parfois activement, mais qu'il y eut entre
eu.'"C aussi de nombr-i1ux desaccords, a cause des objectifs dif
jerents de la politique etrangere de l' Angleterre et de la
Roumanie. Malgre cela, la Roumanie s'est efforcee cl'avoir
avec la Grande Bretagne des relations stables, car elle avait
la conviction que seulement ainsi eWe pouvait activement
contribuer au maintien de la paix en Europe et a la creation
d'une situation propice au developpement libre et indepen
dent de tous les peuples.
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PREOCUPARI PENTRU DEZVOLTAREA
SILVICULTURII ROMÂNEŞTI (1922-1928)
IOAN SAIZU

România, care dispunea in 1 9 1 7 de 2 497 632 ha fond forestier,
sau 18,1 Ofo din teritoriu \ a ajuns să cuprindă prin actul desăvîrşirii uni
ficării statului o intindere de 7 202 000 ha păduri 2, deci aproximativ o
pătrime din suprafaţă. Prin această bogăţie, ea se situa pe locul 1 3 in
rîndul statelor europene 3 •
In consecinţă, in perioada de firească emulaţie doctrinară şi pro
gramatică ce a urmat, de fundamentare sau refundamentare a precep
telor economice care vizau sporirea potenţialului material şi avansul Ro
mâniei in civilizaţie, problema silvică a cucerit tot mai mulţi aderenţi.
Dar, deşi conştiente de valoarea aurului verde, partidele burgheze nu
au prevăzut măsuri capabile să ducă, in cadrul unui sistem unic, la ad
ministrarea, exploatarea şi valorificarea lui raţională, ceea ce constituia
o trăsătură comună a programelor lor economice. La unele, menţiunile
au fost legate, de regulă, de stabilirea rostului pădurilor şi al izlazurilor
comunale in cadrul "rezolvării" problemei agrare. Astfel, Partidul na
ţional-liberal a prevăzut in acest sens ca pădurile, mai cu seamă in re
giunile de deal şi de munte, să înlesnească traiul ţăranilor, satisfăcin
du-se cererile lor drepte, fără însă a se primejdui prin legi nechibzuite
domeniul silvic 4 • Partidul ţărănesc abordase in anii precedenţi, alături
de alte prevederi democratice, ideea avansată a socializării aurului ver
de 5, dar, in perioada la care ne referim, el şi-a propus doar revizuirea
Codului silvic, realizarea unificării regimului forestier 6, reorganizarea
exploatării, crearea, administrarea şi ameliorarea pădurilor şi a
pă
şunilor comunale după principiul valorificării in · comun 7• Este cît se
poate de clar că problema socializării, care se referă cel dintii la regi
mul proprietăţii, nu mai apare ca prevedere in programele de după 1922,
ceea ce pune în
evidenţă, şi
sub acest aspect, angajarea lui pe o
concesivă. · Partidul
poporului a
linie
preconizat exploatarea
do
meniului
silvic aproximativ
in acelaşi mod ca
punctul de
vedere
ţărănesc exprimat după, 1922. El a conceput ca artmdarea pădurilor in ve
derea exploatării să nu fie admisă decit obştilo11 ţărăneşti ; cu scopul in
dustrial însă, valorificarea putea fi încredinţată şi societăţilor comer
ciale. Programul a mai inserat ca exploatarea forestieră să fie sever con
trolată, luîndu-se măsuri de refacere a ei prin plantaţii la munte şi la
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şes, cu regularea în acelaşi timp şi a cursului torenţilor 8• Soluţia exploa
tării pădurii prin cooperaţie a apărut, deopotrivă, la Partidul naţiona
list-democrat, ca şi la Liga apărării naţional-creştine, cu deosebirea
că in timp ce cel dintii se pronunţa pentru crearea, prin expropriere,
a pădurilor comunale şi trecerea aurului verde al moşnenilor sub · regi
mul tutelar de stat, ingrăduind folosirea lui in conformitate cu cerinţele
silvice, şi pentru instituirea unui organ superior de supraveghere şi în
drumare a valorificării pădurilor devălmaşe 9, cea de a doua organizaţie
avea in vedere utilizarea in totalitate a acestei avuţii prin cooperative,
protejind fondul forestier prin replantarea imediată a terenurilor des
1
pădurite 0 •
In revistele de specialitate, însă, s-au susţinut idei deosebit
el e
înaintate, care se cer cunoscute intr-o cercetare obiectivă a procesului
silvic. Economiştii, fără excepţie, au inclus, pe drept cuvînt, pădurile,
alături de petrol şi cereale, intre cele mai m ari surse de producţie
şi avuţie. Intr-un atare context revistele economice ("Buletinul Institu
tului economic românesc", "Analele statistice şi economice", "Corres
pondance economique", "Economia naţională" etc.) şi de speciali tate
("Revista pădurilor", "Forestierul" "Monitorul
forestier",
"Industria
lemnului", "Zigzaguri forestiere" - titlu indeajuns de sugestiv pentru
a reda evoluţia disproporţionată a fondului silvic - ş.a.), ca şi congre
sele în care s-au dezbătut probleme de economie silvică şi forestieră
(Congresul cooperaţiei forestiere, Piatra Neamţ, m ai 1 922 ; Congresul
inginerilor silvici, august 1 922 ; Congresul Asociaţiei generale a ingi
nerilor, Timişoara, octombrie 1 9 22) , pentru a nu aminti decit manifes
tările de la începutul perioadei la care ne referim, au pus la ordinea
zilei probleme de o covîrşitoare importanţă pentru destinul economiei
silvice 1 1•
Una din ideile deosebit de avansate se referă la sporirea rolului
intervenţionist al statului in acest domeniu. Plecind de la faptul că
pădurea, prin natura ei, este o proprietate indivizibilă, autorii lucizi au
cerut etatizarea ei in condiţiile in care partidele burgheze o abandona
seră, act fără de care i se deprecia din ce in ce mai mult valoarea eco
nomică 12 • Totodată, din interese superioare de securitate, s-a enunţat şi
ideea ca să se treacă în Constituţie "principiul integrităţii domeniului . . .
silvic, nepermiţîndu-se sub nici u n cuvint ca el s ă fie micşorat" 13, c a şi
necesitatea stringentă a sporirii controlului statului asupra gestiunii pă
durilor particulare, act posibil nu numai prin supunerea lor unui regim
silvic unic, dar şi prin refuzarea permiselor de export şi a dreptului la
avantajele legii de incurajare a industriei naţionale in cazul în care nu
mult, unii
se făcea dovada împăduririi suprafeţelor exploatate 14 • Mai
din contemporani au cerut ca statul, printr-un corp tehnic independent
de formalităţi inutile şi printr-o administraţie cît mai chibzuită, să fie
singurul exploatator al aurului verde 15• Sporirea funcţiei economice a
autorităţii centrale se vădeşte puternic şi in cerinţa formulată ca tot
statul să întreprindă comerţul cu lemne, să construiască fabrici, să va-

lorifice produsele pădurii şi să beneficieze de diferenţa dintre preţul

16•
O latură care face cinste gindiri i silvice româneşti pune în lumină

materialului lemnos "în picioare" şi valoarea lui prin industrializare
absoluta trebuinţă a proniovării capitalului,

a muncii şi a conducerii
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româneşti. Luind in consideraţie că societăţile străine au beneficiat
enorm de pe urma bogăţiilor naturale, distribuind nu numai dividende
disproportionate, dar abuzind de buna-credinţa sătenilor, autorii lucizi
au susţinut, pe de o parte, ca, în interesul apărării statului, să se inter
zică străinilor construirea de întreprinderi industriale, inclusiv forestie
re, în zona frontierei, iar pe de alta, din raţiuni de stat, absoluta nece
sitate de a nu se conta decit pe forţele proprii în procesul de emancipare
de tutela străină 17• Cu acelaşi scop, s-a enunţat de către M. P. Florescu
ideea luptei pentru apărarea pădurilor de consorţiile străine, care ne-au
devastat îngrozitor munţii şi să avem veşnic înaintea ochilor deviza
.,prin noi înşine" 18• Acelaşi autor sublinia într-o revistă de specialitate
că nwnai colaborarea "frăţească" între capitalul românesc, forţa de
muncă autohtonă şi proprietarii de păduri putea asigura o bună renta
bilitate a aurului verde sub raport comercial, de refacere, ameliorare şi
naţionalizare a industriei forestiere, "azi, din nefericire, complet înstrăi
nată" 19• Pledoaria s-a făcut pe larg în epocă ţinîndu-se cont de reali
tatea că un procent infim de români deţinea frînele conducerii societă
ţilor forestiere şi de necesitatea ca direcţia lor tehnică, cel puţin, să se
afle sub conducerea inginerilor silvici proprii. Pentru aceasta s-a şi ce
rut ca un no u articol să fie inclus în Codul silvic, în formularea impe
rativă : "Loc pentru specialiştii români în întreprinderile forestiere din
România ! " 20•
Corpul silvic, cunoscător al cerinţelor economiei forestiere şi con
ştient de perspectiva unei lupte profesionale îndelungate, plină de mari
greutăţi, s-a înscris în timpul confruntării programatice în efortul ele a
"zidi" convingerea într-o strictă conservare, refacere şi valorificare ra
ţională a aurului verde în ideea firească de "a putea răspunde tuturor
nevoilor industriei noastre şi a satisface consumaţia fără să ne mai te
mem ele epuizarea acestor bogăţii" 2 1 • Potrivit calculelor specialiştilor, la
aceste rezultate n u se putea aj unge decît subordonînd raţionalizării ur
mătoarele imperative : fabricile de cherestea să fie în funcţie de , gradul
ele generare şi regenerare a pădurii, nu invers ; să se fixeze cantităţile
anuale de export în loc de a se stabili taxa pe metru cub sau vagon ;
sporirea responsabilităţilor în executarea amenajamentelor ; întocmirea
de urgenţă a statisticii forestiere fără de care orice măsură de protec
ţie era iluzorie ; naţionalizarea fabricilor care-şi aveau sediul peste hota
re, ca şi a cooperativelor forestiere al căror material era acaparat de
străini pentru export 22• Refacerea domeniului silvic era atît de necesară
pentru raţionalizarea producţiei, încît - conchidea unul din contempo
rani - trebuia să formeze neapărat preocuparea de căpetenie a bărba
ţilor de stat, care aveau dreptul, dar şi datoria să chibzuiască şi să ia
toate măsurile necesare pentru "o gospodărire silvică raţională în ac
cepţiunea strictă a acestui cuvînt" 23• Mai mult, s-a cerut ca amenajarea
întregului patrimoniu silvic să se facă după "un sistem unitar, bine
conceput şi precizat, sub conducerea Casei Pădurilor, cuprinzîndu-se
într-un amenajament întotdeauna corpuri ideale de exploatare ca uni
tăţi de amenajare" 24• Legat de aceasta se pusese şi problema înfi inţări i
unui credit forestier care să pe rmită proprietarilor să-şi procure fonduri
fixe fără a compromite pădurea 25•
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Dintre toate prevederile, aşezarea legislaţiei silvice pe temelii şti
inţifice pune în lumină valenţele superioare ale preocupărilor progra
matice din epocă. In acest scop, autorii au cerut ca autorităţile centrale
să solicite aportul specialiştilor de valoare, care, numai ei, să redacteze
legi şi regulamente proprii unei politici forestiere sănătoase, fără a se
mai elabora legi cu caracter tehnic din birouri şi, uneori, fără avizul
26•
�pecialiştilor autorizaţi
Caracterul de chibzuinţă trebuia imprimat şi prin înfiinţarea unui
institut de perfecţionare forestieră, în legătură cu care au şi fost trimişi
în străinătate, la pregătire, cîţiva absolvenţi de şcoală superioară 27, ca
şi dezvoltarea învăţămîntului silvic de toate gradele, inclusiv a celui
super:or ce se îndrepta în mod firesc spre şcoala politehnică, menit să
contribuie substanţial la raţionalizarea activităţii productive şi la eco
28
nomisirea disponibilităţilor de materiale şi de energie •
Concludent pentru a ilustra interesul scăzut m anifestat în dome
niul silvic este faptul că guvernele din perioadă au reţinut, pentru
practică, puţine din prevederile la care ne-am referit succint pînă aici.
.deşi pădurea constituia una din bogăţiile însemnate, necesară pentru
industrie, construcţii, transporturi, comerţ, agricultură şi alte ramuri de
activitate. Dintre înfăptuiri, trebuie pomenit m ai întîi modificarea ca
drului juridic, aceasta şi pentru că satisfacerea unor cerinţe de ordin
social şi ştiinţific s-a realizat prin aplicarea legislaţiei silvice. Specifi
cul ei consta în tendinţa de unificare, de dezvoltare şi de amplificare a
măsurilor existente, nu numai pentru trebuinţele silviculturii, ci ale în
tregii economii naţionale. După cum observase cu justeţe Dinu Vale
riu 2 1, legislaţia din acea perioadă se grefa pe vechea axă a economiei
forestiere - Codul silvic din 1 9 10
căruia i s-au adus, uneori, com
pletări, îmbunătăţiri sau ştirbiri, menite să-1 facă "corespunzător" 30 •
-

In consecinţă, prin legea din 17 iunie 1 923 3 1 s-a procedat la abo
lirea regimurilor silvice moştenite şi la extinderea Codului silvic din
1 9 1 0 pe tot cuprinsul României. Prin lege s-a realizat în principiu în
cadrarea inginerilor în corpul tehnic al statului şi unificarea învăţămîn
tului silvic, în care scop s-au şi votat credite pentru infiintarea a două
secţii în cadrul politehnicilor din Bucureşti şi Timişoara 12• Pe lîngă alte
dispoziţii, legea din 1 923 a impus, datorită deprecierii monetare şi a
ineficacităţii lor în condiţii de inflaţie, maj orarea amenzilor, a despă
gubirilor şi a valorilor m a terialului lemnos, prevăzute în Codul silvic
d i n 1 9 1 0 . Extinderea acestuia s-a realizat împotriva opiniei unor spe
cialişti care au reclamat nu lărgirea legislaţiei vechi , ci elaborarea al
chiar un
proiect pe baza unor principii
teia noi 33• Fusese întocmit
avansate 3• .
Paralel, s-au luat măsuri în legătură cu administraţia forestieră,
mai cu seamă în direcţia sporirii contribuţiei ei la valorificarea maximă
a pădurilor. La 23 septembrie 1 923 35 s-a votat legea pentru organizarea
învăţămîntului silvic, avînd drept scop pregătirea cît mai temeinică a
personalului tehnic şi administrativ. Peste trei zile 36 a fost cunoscută
Legea pentru organizarea Corpului silvic cu menirea - cum se arată
în expunerea de motive - de a da "putinţa de a valorifica în interesul
economiei naţionale imensa bogăţie pe care o constituiesc pădurile".
Opinii realiste au relevat nu numai caracterul incomplet al legii respec-
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ti ve, necuprinzînd suficiente garanţii de stabilitate a cadrelor 37, dar şi
faptul că nu se realiza o egalizare a salariilor tuturor tehnicienilor :sta
tului în raport de munca depusă şi de profitul pe care-I avea autorita
tea centrală 38•
De asemenea, s-au mai elaborat cîteva legi cu caracter special :
pentru combaterea insectelor ; pentru protecţia pădurilor, împădurirea
şi reîmpădurirea suprafeţelor exploatate sau degradate ; pentru satis
facerea trebuinţelor normale de lemne ale populaţie i rurale (drept com
bustibil şi pentru construcţii). Aceasta din urmă, din 1 iulie 1 924 39, a
dat naştere la o vie reacţie în rîndul specialiştilor şi în alte categorii.
Măsura, avîndu-şi originea în articolul 132 din Consti tuţie 4 0 referitor
la posibilitatea unei exproprieri parţiale a pădurilor particulare pentru
dotarea comunelor şi acoperirea cerinţelor populaţiei săteşti, a creat
neîncredere între marii proprietari în ceea ce priveşte stăpînirea ne
s tingherit ă a domeniilor forestiere rămase după reformă. Unii dintre
specialişti au arătat că articolul în discuţie a deschis "o poartă pe care
să intre demagogismul care caută puterea cu orice preţ şi care, sacri
ficînd acest bun al statului, să ne ducă la dezastru" 4 1• La rîndul ei, so
cietatea "Progresul silvic" atrăgea atenţia că folosirea ad litteram a ar
ticolului 132 crea asemenea situaţii, încît legea comercializării bunuri
lor statului "poate să nu mai aibe obiect asupra căruia să se mai apli
ce" �2• In altă formulare, comercializarea pădurilor 43 nu însemna pentru
tehnicienii din silvicultură altceva decît o nouă măsur[t de : a spori dez
echilibrul în cadrul fondului, mai ales că legea nu preciza cine, cum
şi cît va exploata 44• Dar, deşi nu s-au tradus în v i aţă, prevederile în
cauză au avut ca efect o activitate de lichidare p arţială a domeniului
particular 45 •
Privite în ansamblu, măsurile legislative luate nu au mulţumit
cerinţele silviculturii şi, deci, pretenţiile specialiştilor, care reclamau o
politică forestieră fundarnentată ştiinţific. "Pentru mulţi şi în special
pentru politicieni - scria unul din autori criticînd slaba preocupare a
cercurilor guvernante - noţiunea de pădure e ceva vag, fapt care î i
determină . . . a nu avea nici cel m a i elementar respect d e această avuţie
naturală" 4 6 • Specialiştii au considerat, în consecinţă, că faţă de o ase
menea neglijenţă, Corpul silvic era dator să lupte pentru elaborarea
legislaţiei necesare ocrotirii fondului , mai cu seamă de rapacitatea capitalului străin, şi subordonarea industrializării lemnului capacităţii de
producţie a pădurilor 47 • Pînă la izbucnirea crizei lemnului - scria un
alt contemporan - România · poate fi caracterizată, de aceea, "ca o ţară
în care nu se poate stabili nici un fel de raport î n t re volumul exploa
tărilor şi posibilitatea normală a domeniului forestier" 4 8 •
Deşi

unele din prevederile legilor erau bune, tinzînd în primul

rînd să treacă în proprietatea statului întinse suprafeţe păduroase, să
ocrotească

şi

să

exploateze

raţional

aurul verde,

să-i

asigure

cadre

inginereşti, silvicultura a înregistrat progrese numai în anumite com
partimente.

Impiedicarea evoluţiei

ei

s-a

datorat

m ai

multor

cauze.

Căutînd să explice această situaţie, unii autori din trecut au arătat că
în România ,.nu s-a putut şi din nenorocire nu se poate face încă sil-
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vicultură ... din cauză că mulţi din acei care au condus destinele acestei
ţări nu au fost pătrunşi de răul pe care 1-au făcut ţării dezinteresîn
du-se complet de păduri şi de corpul silvic, căruia de formă . . . i-au în
credinţat soarta acestei avuţii naţionale, fără însă a-1 pune la adăpos
tul fluctuaţiilor politice, fără a-i da mijloace şi fără a-1 asculta vreo
dată" 49• In explicarea aceleiaşi tragedii, Enciclopedia României insera
că eficacitatea legilor noastre silvice era discutabilă in mare măsură
din pricina nerespectării lor şi a lipsei unei administraţii de resort co
respunzătoare 50•

Efectul acestor cauze s-a amplificat prin aceea că ponderea cea
mai mare a industriei forestiere se afla în mîinile capitaliştilor străini
de la Milano, Geneva, Budapesta ş.a., care dirijau operaţiunile de ex
ploatare a pădurilor, fără să ţină seama de capacitatea lor de produc
pentru
ţie 5 1• Astfel, codrii României, renumiţi din timpuri străvechi
calitatea şi frumuseţea lor, au fost supuşi practic unui intens proces de
exploatare. î n baza regulamentelor întocmite, pădurile au putut fi tă
iate la intervale scurte de timp, mărindu-se perioada de aşteptare pîn ă
la maturizarea altei generaţii. Este suficient s ă arătăm c ă în 1928, de
pildă, din totalul de 6 486 4 7 1 ha, aproape o treime, adică 2 133 194 ha
arborete sau 32,9 o;0 din suprafaţa păduroasă, era cuprinsă în virsta de
O - 20 ani şi că, cu cit clasele de vîrstă se aflau mai mari, cu atî t su
prafaţa acelor păduri era mai mică, cu excepţia generaţiei de peste 1 00
ani, după cum urmează : 1 2 2 1 1 75 ha sau 1 8,8% între 2 1 şi 40 ani ;
862 259 ha sau 1 3 ,3% intre 4 1 şi 60 ani ; 726 957 ha sau 1 1 ,20Jo i n tre
61 şi 80 ani ; 685 6 1 4 ha sau 1 0,60fo intre 8 1 şi 1 00 ani ; 857 272 h a sau
1 3,00Jo peste 1 00 ani 52•
Domeniul silvic a suferit, aşadar, însemnate schimbări în s t r uc
tura pe clase de vîrstă. La refacerea lui au contribuit în parte lucrările
de replantare executate. Intre anii 1922 şi 1 928 a fost reîmpăduri:ă o
suprafaţă de 82 443,08 ha, din care 49 449,66 ha aparţinînd statului . Ca
materiale s-au folosit 132 905 kg seminţe de molid, salcîm etc., 36 829 hl
ghindă de stejar şi 254 1 29 puieţi 53 • Cheltuielile de investiţii şi de eul
tură s-au ridicat în perioada 1 926-1929 la o medie anuală de 18 830 1 49
lei 54•
Existenţa mai multor exploatări în regiunile uşor accesibile în
comparaţie cu capacitatea de producţie a pădurilor a determinat for
ţarea continuă a exploatărilor şi, ca urmare, reducerea fondului fores
tier în acele zone. Veridicitatea unor asemenea afirmaţii este documentată de numeroase date, mai cu seamă pentru zonele abordabile. Forţa
rea posibilităţilor de exploatare îşi avea originea in regimul de favoare

acordat certurilor industriale, acestea reuşind, "pe motiv de asanare,

să orienteze producţia lemnoasă, nu după interesele pădurilor, ci după
potenţialul de prelucrare a industriei"

55•

Fondul forestier a fost influenţat şi de modul in care clasa domi
nantă a înţeles să aplice reforma agrară din

1 9 2 1 . Căutind să salveze

pe cit posibil terenurile arabile ale marii proprietăţi în timpul aplicării
legiuirii, cercurile guvernante au decis defrişarea a întinse

de păduri spre a se putea obţine asUel loturi

suprafeţ�

de cultură pentru
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parte din ţărani cu drept de împroprietărire. în consecinţă, legea de
reformă agrară, ca şi legea păşunelor comunale,
au adus însemnate
ciuntiri domeniului silvic naţional, provocînd, totodată, schimbări în
structura proprietăţii. Numai in Transilvania, potrivit dispoziţiilor legii
agrare, au fost defrişate aproape 800 000 ha păduri 56• Pe intreaga ţară
cifra s-a ridicat la 1 200 000 ha 57•
Cu toate cauzele amintite, în anii la care ne referim, fondul fo
res tier naţional şi-a menţinut, cu unele excepţii, intinderea. Iată, doar
pentru cîţiva ani, evoluţia în cifre absolute şi relative a pădurilor Ro
mâniei 58 :
Suprafaţa împăd urită

Total

Poieni şi goluri

Anul
ha

ha

O/o

O/o

ha

O/o

1 923

6483676

21,97

723442

2,45

7207118

24,7

1926

6524753

22,12

724235

2,45

7248985

24,5

1928

64864Îl

22,00

741848

2,50

7228:119

24,5

Se produsese însă, după cum am menţionat mai sus, o însemnată
modificare în structura pe clase de vîrstă a patrimoniului silvic şi aceas
ta cu atît mai mult cu cît intre anii 1 923 şi 1926, datorită cererii avan
tajoase, a avut loc un avint continuu al producţiei forestiere, cu punctul
culminant al defrişărilor in 1924 59• Structura pe specii a pădurilor în
anii 1926 şi 1 928, pentru care dispunem de date, 60 demonstrează că in
dicii de valorificare a fagului şi stejarului erau scăzuţi, deşi acestea,
deosebit de preţioase, deţineau o pondere însemnată.
Privit din punct de vedere al structurii proprietăţii, fondul silvic
s-a caracterizat prin creşterea treptată a proprietăţii de stat, datorită
faptului că în unele regiuni, în virtutea legilor pentru reformă agrară,
aproape toate pădurile au fost trecute în patrimoniul lui

6\

prin spori

rea suprafeţei păduroase aparţinînd comunelor şi j udeţelor şi prin redu
cerea

întinderilor

cifre,

ponderea pădurilor statului

28,79%

în

1929,

deţinute de

particulari

şi

s-a mărit

de

instituţii

de la

iar a comunelor şi j udeţelor de la

24,1%
1 6,80fo

publice.
în
la

În

1920 la
26,93%,

î n vreme ce valoarea relativă a pădurilor particulare a scăzut de la

49,2%

la

41 ,220fo,

iar a instituţiilor publice de la

9,90/o

la

3,05% 62•

Se subînţelege că structura diferită a proprietăţii forestiere a de
terminat o administraţie diferenţiată, deşi regimul legislativ fusese uni
ficat, fapt cu consecinţe negative asupra î ntreţinerii, exploatării şi va
lorificării aurului verde. Situaţia silviculturii avea să releve că aspec
tele avansate ale gîndirii economice româneşti n-au fost luate în între
.
gime in consideraţie, că zigzagurile în politica silvică au impus, după
cum vom arăta cu altă ocazie, un proces destul de oscilant in producţia

indus triei forestiere.
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STUDIES ABOUT THE DEVELOPMENT
OF THE ROMANIAN SYLVICULTURE
Summary

The sylvicultural problem gained more and more adhe
rents in the years of natural doctrinarian emulation that fol
lowed after the 1st of December 1918, the period of sub
stantiation or resubstantiation of the economical precepts,
which was aiming at increasing the material potentWlities and
at promoting Romania towards civilization. In opposition
with the bourgeois parties which made no provision for means
capable of leading to a rational administration, explofation
and development of the green gold, the sylvicultural corps,
an expert in the demands of forestry, joined during the pro
grammatic confruntations the effort of "building" such a con
v inction, it adopted the idea of answering all the industrial
needs, and of satisfying consumption without being afraid of
consuming all this richness.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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The governments of this period stipulated few of these

precautions in practice, although the forests meant, together

with petroleum and cereals, the important wealth Romania
be present with at the world market. Among the achie
vements, the first to be mentioned is the change of the ju
ristic frame, this also being due to the fact that the answe
ring to some social and scientific demands was achieved by
the application of the sylvicultural legislation. Its specific
character consisted in the tendency of unification, develop
c ou ld

ment and amplification of the existing measures, not only for
the sylvicultural needs but also for those of t hc> whole natio
nal economy.
During the years wc refer to, the rw t io n u l Jorest stock
maintained its area, with few c.rcept i o n s . : l l l !J il ' u y , ml impor
tant change had taken place w i t h i n l he } rw� : (' o f c1_7c classes
nf the sylvicultural in h e rita n ce
.

C-da

5707

coala 25
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APRECIERI INTERNAŢIONALE
PRIVIND COBELIGERANŢA ROMÂNIEI
VALERIU FLORIN DOBRINESCU

Actul insurecţional românesc nu s-a limitat exclusiv la faptul sta
fost urmat imediat de o acţiune mili
a făcut posibil exploatarea şi extin
derea la maximum a avantajelor aduse Aliaţilor. Acţiunea militară a
României a făcut ca raportul general de forţe dintre Germania nazistă
şi Naţiunile Unite să fie modificat, cu valoarea a 3 5 de divizii, î n profi
tul Ali aţilor 2•
Prin actul de la 23 August 1 94 4 România :
a) a răpit Germaniei orice posibilitate de a mai organiza şi opune
noi rezistenţe, înlesnind şi gri'l bind, în condiţii maxime, manevra stra
teg:că a Armatei Sovietice, atît la înlăturarea forţelor hitleriste din
13alcani cît şi pentru pătrunderea în Cîmpia Tisei ;
b) a pus în imposibilitate Reichul de a se mai putea folosi d e
resursele umane ş i materiale a l e României ;
c) a dat un aport total şi substanţial Aliaţilor, fără a fi ajutată c u
armament, muniţii s a u orice a l t e resurse ;
d) a cooperat continuu, efectiv şi sub comanda forţelor sovietice,
pînă la victoria finală ;

al ieşirii din coaliţia Axei, ci a
tară efectivă şi unitară \ ceea ce
tic

e) a pus la dispoziţia Marilor Aliaţi a tuturor documentelor infor
mative asupra Germaniei şi a aliaţilor ei ;
f) a produs o influenţă politică şi militară
voarea Naţiunilor Unite, în sud-estul Europei. 3

determinantă, în fa

Insurecţia română, începută la 23 august 1 944, a fost imediată,
unitară, efectivă, totală, pe baza exclusivă a propriilor resurse 4 • Din

aceste motive, ea nu a fost un simplu act de oportunism impus de con
strîngerea unei situaţii, create exclusiv de forţe străine.

La data începerii Insurecţiei pe teritoriul ţării noastre se găseau

6 1 2 507

soldaţi şi ofiţeri gennani, impotriva cărora România avea să

: 20 de divizii, 5
249 aparate, şi un

30

angajeze in luptă

brigăzi mixte,

ţie, cuprinzind

regiment de apărare antiaeriană cu

14

baterii

5•

escadrile de avia

Avind în vedere toate aceste considerente, România a soco

tit că, în urma annistiţiului, trebuie considerată, in cel mai rău caz.
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ţară cobeligerantă 6, situaţie ce reieşea clar şi din întregul complex al
raporturilor ei cu Naţiunile Unite.
Diplomaţia românească a manifestat, în această perioadă, un in
teres constant faţă de participarea ţării la războiul antihitlerist şi, mai
ales, de recunoaşterea acestei contribuţii, prin acordarea statutului de
stat cobeligerant. ln această cerere j ustă se pornea de la un adevăr
istoric, anume că nici una din ţările cu un regim asemănător celei a
noastre, care au luptat alături de Naţiunile Unite, nu au adus o con
tribuţie militară superioară sau egală cu aceea a României : a) din punct
de vedere al forţelor ; b) din punct de vedere al duratei în timp (23
August 1 944 - 1 2 mai 1 945) ; c) din punct de vedere al spaţiilor cuce
rite prin luptă. Efectivele maxime ale acestor state, după 23 August,
sînt de circa 100 000- 1 5 0 000 oameni (Iugoslavia, Franţa, Bulgaria, I t a
lia), lăsînd României locul de frunte, ea fiind a patra n aţiune ca factor
de luptă angajat împotriva Germaniei (540 000) 7• Majoritatea acestor
ţări au avu t şi unităţi militare sau armate care, în situaţie similară
României, au luptat în acelaşi timp şi alături de Get·mania. Ori, România
n u a prezentat asemenea cazuri, ci de 23 August a trecut de partea

Naţiunilor Unite în mod sincer şi loial, cu toate forţele şi cu tot poten
ţialul său de război.
Din punct de vedere al forţelor aeriene, nu avem informaţii că
s tatele care s-au găsit în situaţii asemănătoare cu România ar fi acţio
nat alături de Aliaţi 8• In general, forţele navale române, cu un tonaj
d e 25 000 tone, au fost puse în p rof i t u l Naţi unilor Unite. Flota mari
t i m ă , compusă din pa t r u nave, a fost folositii, în excluccivitate, de Ar
mata Sovieticft, iar cea fluvială a fost utilizată, pînă la închiderea navi
gaţiei pe Dunăre, de că tre acelaşi comandament, i n proporţie de 73%
din put erea ele tracţiune şi 860/0 din capacitatea de transport. De aseme
nea, porturile Constanta şi Sulina au fost utilizate in întregime de flota
9
so v ie tică •

Efectivele m i litare angajate de ţara noastră in războiul antihitle
rist s-au ridicat la peste o jumătate de m ilion oameni, din care pierde
1
rile au fost de c ir ca 1 7 0 000 soldaţ i, subofiţeri şi ofi ţeri 0.
La aportul m ilitar trebuie, fără îndoială, adăugată contribuţia eco
nomică a României la războiul antihitlerist care, în perioada 23 August
1 944 - 1 septembrie 1 945, cind trupele au revenit complet în ţară,
s-a ridicat, după o evaluare aproximativă, la circa 770 000 "000 dolari
valu tă 1 938. Dacă la aceasta se adaugă valoarea pagubelor şi distrugerilor
provocate de trupele fasciste in retragere aproximativ 350 000 000 do
lari, valuta aceluiaşi an, efortul economic depăşeşte un miliard de do
lari, echivalind cu peste patru ori totalul cheltuielilor bugetare ale sta
t ului român efectuate in anul financiar 1 937-1938 1 1 •
Asupra problemei participării la război a României absolut toate
forţele politice din ţară erau de părere să contribuim deoarece în felul
acesta, se crea posibilitatea uşurării unor sarcini asumate prin Conven
ţia de armistiţiu. Factorii politici aparţinînd forţelor democratice, gu
vernului etc. atenţionau asupra indeplinirii riguroase a acestor obli
gaţiuni.
Discuţiile purtate de diplomatii noştri cu reprezentanţii politici
străini acreditaţi la Bucureşti lăsau să se întrevadă faptul că cererea
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acordării statutului de cobeligerant României este mai mult decît j ustă.
Din convorbirea purtată de ministrul de externe român, C. Vişoianu,
şi Bmton Berry, reprezentan tul politic american la Bucureşti, in ziua
de 3 ianuarie 1 945, reieşea faptul că România colabora în chipul cel
mai efectiv şi mai leal cu Naţiunile Unite şi, în particular, cu Uniunea
Sovietică. Şeful diplomaţiei noastre a insistat asupra recunoaşterii co
beligeranţei deoarece, afirma el, "România colaborează atît pentru îm
plinirea condiţiilor armistiţiului, cit şi pentru obţinerea victoriei milita
re", potenţialul său fiind mai impurtant decît al oricărei alte ţări avînd
"aceiaşi situaţie ca şi noi". Berry a "Considerat cererea României "justi

fzcată''

12•

De altfel, in cercurile suedeze şi americane, din Bucureşti, se vor
bea, insistent, încă din noiembrie 1 944, de�pre recunoaşterea României
ca stat cobeligerant. Atit Berry cît şi comandorul Wisner, diplomaţi a
mericani, au declarat, cu ocazia dejunului oferit la 20 noiembrie de mi
nistrul Suediei, Reuterward, că "lucrind în mod obiectiv şi fără tendin
ţe, Comisia anglo-americană a stabilit că integrarea României în spiri
tul democratic, precum şi lupta armatelor române, au dovedit, în mod
esenţial, că România m er.·ge pe u n drum loial şi că nu are nici un fel
de dedesupturi" 13•
La 1 1 , respectiv 1 4 februarie 1 945, primul ministru al României
afirmă că "statutul de cobeligerant, atunci cînd ne va fi dat, nu va fi
un dar făcut pe temeiul unei simpatii personale". Cobeligeranţa va fi
acordată "fiindcă aportul nostru militar recunoscut de o deosebită im
portanţă şi vitejia armatei noastre va fi făcută să o merităm"14• Lucreţiu
Pătrăşcanu, primul ministru comunist din guvernele de uniune naţio
nală instalate după 23 August, a subliniat, in mai m ulte rinduri, nece
sitatea mobilizării tuturor forţelor la efortul de război 15• La 10 mai 1 945,
odată cu terminarea războiului î n Europa, într-o cuvîntare rostită în
sala Aro din Bucmeşti, Lucreţiu Pătrăşcanu afirma că "Independenţa
unei ţări, a ţării noastre, în special, a fost clştigată prin luptă ( . . . ). lntre
ideea de pace, ideea de libertate şi de independenţă existînd pentru noi
identitate" �<�.
Efortw·ile statului român, in războiul antihitlerist, pentru cauza
comună a Aliaţilor, au fost apreciate favorabil de diferite agenţii inter
naţionale de presă, oameni politici, istorici şi militari.
Corespondenţa dintre cei trei Mari ne dezvăluie, evident, aprecieri
pozitive cu privire la contribuţia ţării noastre la războiul antihitlerist.
în mesajele sale, din 27 mai 1 945, adresate preşedintelui american, Harry
Truman, şi premierului britanic, Winston Churchill, I. V. Stalin scria :
"Au trecut mai bine de opt luni de cînd România şi Bulgaria au rupt
alianta cu Germania hitleristă, au încheiat un armistiţiu cu statele alia
te şi au intrat în război de partea aliţilor, împotriva Germaniei, folosind
în acest scop forţele lor armate. Prin aceasta ele şi-au adus aportul la
cauza înfrîngerii hitlerismului şi au contribuit la terminarea victorioasă
a războiului în Europa" 17• Din aceste motive, guvernul sovietic considera oportun să restabilească relaţii diplomatice normale cu statul ro
mân. După ce Chmchill i-a răspuns, la

10

iunie

1 945,

arătînd că guver

nul Majestăţii Sale a examinat şi "problemele relaţiilor noastre viitoare
cu aceste state" 18, î n tr-un mesaj personal şi secret, din
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an , menţiona că : "Nu mai putem amîna reluarea relaţiilor diplomatice
cu România şi Bulgaria; care împreună cu trupele sovietice au ajutat
la înfrîngerea Germaniei hitleriste" 19•
De mai multe ori , oficialităţile sovietice au apreciat, la justa sa
valoare, efortul economic şi militar al poporului român la înfrîngerea
Germaniei. Comentariul Agenţiei Tass, legat de decorarea regelui Mi
hai I cu ordinul "Victori a", cuprinde aprecierea după care fapta Româ
niei s-a făcut într-un moment "cînd înfrîngerea G ermaniei nu era
evidentă" 20• O lună m ai tîrziu, la 6 august 1 9 4 5 , guvernul nostru, în
răspunsul la scrisoarea lui I. Susaicov, prin care Uniunea Sovietică a
nunţa reluarea raporturilor sale diplomatice cu România, "lua act cu
recunoştinţă de această solemnă apreciere a contribuţiei României la
lupta contra Germaniei hitleriste şi pentru libertatea tuturor popoare
lor". În felul acesta, sublin ia ministrul de externe român, "Uniunea
Sovietică apreciază marile interese ale României pe planul consolidării
sale interne şi externe" 2 1 • De asemenea, în articolul Elogiu armatei
român e, publicat la 1 3 ianuarie 1 945 în ziarul "Graiul Nou", organ al
Direcţiunii polit ice de front a Armatei Roşii, se scria : "Istoria războ
iului pentru distrugerea fascismului va pomeni la loc cuvenit contribu
ţia armatei române lo. această operă grea, dar salutară pentru popoare
le iubitoare de libertate" 22 •
Eroismul de care au dat dovadă ostaşii români în războiul anti
hitlerist a fost apreciat şi de o serie de şefi de state. Astfel, preŞedin
tele Cehoslovaciei, Ed. Beneş, scria într-o telegramă adresată conducăto
rului statului român : "Am întîlnit pe drum multe unităţi din armata
română care, cot la cot cu trupele sovietice şi cele cehoslovace, au luat
parte în mod activ la luptele pentru libertatea teritoriului Republicii
Cehoslovace. Aceste lupte nu pot decît să întărească vechile relaţii de
prietenie care au existat între statele noastre" 2 3 .
În Anglia, efortul milita r şi economic al României a fost eviden
ţiat în mai multe ocazii. Răspunzînd la întrebarea, ce măsuri şi-au pro
p us Aliaţii pentru a spori ajutorul dat deja de Român:a, ministrul de
externe, Antony Eden, declara la 25 ianuarie 1 9 4 5 : "România a dat deja
ajutor substanţial cauzei Aliaţilor menţinînd 14 divizii în luptă. Posi
bilitatea măririi acestui ajutor, prin mijloace şi măsuri ce urmează a
fi luate de Aliaţi, este, în primul rînd, o chestiune de resortul Comisiei
Aliate de Control de la Bucureşti". Cînd a fost întrebat dacă problema
de a se da României un statut cobeligerant a fost l uată în consideraţie,
şeful Foreign Office-ului a cerut să i se facă în scris această între
bare 24•
Presa britanică era receptivă la eforturile umane şi materiale ale
României. Astfel, la 25 ianuarie 1 945, ziarul "Sunday Express" aprecia
că "România este a patra naţiune ca potenţial economic şi militar an
gajat în războiul antihitlerist" 25 • Cîteva zile mai tîrziu, la 31 ianuarie,
chestiunea a revenit în discuţia Camerei Comunelor. Richard Low a
fost întrebat dacă s-a propus să se acorde României calitatea de cobe
ligerant, acum cînd această ţară ocupă locul al patrulea în rîndul na
ţiunilor care luptă împotriva Germaniei. "Devreme ce România, îşi
întărea întrebarea deputatul laburist Ivar Thomas, este a patra ţară ca
efectiv pe frontul împotriva Germaniei, ar fi cazul a se propune să i se
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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acorde statut de cobeligerant" • Răspunzînd, în numele mi nistrului de
externe, Richard Low afirma : ,.Inainte ca României să i se acorde sta
tutul de cobeligerant, este necesar să se discute chestiunea cu guvernul
sovietic şi cu cel american. Pînă în momentul de faţă n-au avut loc
asemenea discuţiuni" 27 • Discuţiile asupra acestui subiect au continuat.
bupă cum aprecia Agenţia Reuter, la 1 4 februarie 1 945, deputatul con
servator, căpit a n Duncan, 1-a întrebat pe ministrul de externe englez
"dacă este pregătit să a corde României statutul de cobeligerant ca şi
Italiei, acum c î n d sînt 1 7 divizii româneşti care luptă pentru Aliaţi şi
România a suferit 1 00 000 de pierderi în oameni din august anul tre
cut" 28 • Şi de această dată, răspunsul lui Sir Antony Ederi a fost nega
tiv. Observăm. că, pe plan diplomatic, la Londra, recunoaşterea statu 
tului de cobeligerant era legată de consimţămîntul tuturor Marilor Pu
teri Aliate. Cu toate acestea, ziarele din capitala Marii Britanii au fost
unanime in a s ublinia că "unul din factorii hotărîtori ai războiului a
fost stabilit d e intrarea României, fapt care va da drept poporului nos
29
tru, ca p rin d e l egaţii lui, să ia parte l a Conferinţa Păcii" •
I n Statele Unite eforturile militare şi economice ale României în
războiul antihi tlerist a u reţinut atenţia presei şi a posturilor de radio.
Postul de radio "Voice of America" aprecia că România şi-a făcut da
toria trimiţînd în lupt[l 14 divizii, care au luptat î n Ungaria şi Ceho
slovacia. Acest fap t "ca şi actul de la 23 August au constituit u n ajutor
subgtanţial pentru Aliaţi. Cînd se va scrie istoria, actul de l a 23 August
v a fi consem n a t ca un factor important î n desăvîrşirea acestui război" 30•
Se scoteau în evidenţă, de asemenea, eforturile "temeinice făcute de
România pentru executarea clauzelor armistiţiului şi pentru apropierea
de Naţiunile Unite, în special de Uniunea Sovietică" 3 1 • La rîndul său,
radio New York aprecia ajutorul militar românesc "foarte însemnat",
subliniind că actul de la 23 August "a contribuit într-o bună măsură
32
la schimbarea situaţiei de pe întreg frontul răsăritean" •
In Sv�d ia1 ţ9-ră în car� problemele român�ti iiU preocupat mult
cercurile diplomatice ş i pr esa di:l ti mpu i răz bohtl �Ii1 ches ti unea partici
pării României la războiul antihitlerist a reţinut atenţia come1�� 2 to rilor
el� pres . Pres a suedeză a făcut referiri, în special după declaraţiile mi
mstrului de extern e, C. Vişoianu, conform cărora : "România era
leală.
E� are dreptul să fi� încrezătoar e" 33• Articolul lui Svanthrom Bertil pu
b Icat, 1 �
februane 1 945, î n "Journal Stockholm Tidningen" sublinia
ca Romama deţine o poziţie cheie în războiul antihitlerist, fiind a
patra
n� ţiu � e ca po tenţial militar 34 • Eforturile deosebite ale ţării noastre
în
razboi erau favorabi l apreciate de ziare ca : Expresse n" 35
Afton Tid
'
'
ningen" şi "Svensk a Morgenb ladet" 36 • La 27 i 28 ianuarie 1 45
" Stock
h � lm Tidni �gen" aprecia ţelurile limpezi a l e Români
ei în polit ica e xter
na, efortu nle de ordin econom ic şi militar ee
le făcea statul nostru
"pent �·u încad r area cît mai substa nţială i n
rîndur ile ţărilor cobelige
_rante'· 37•
Istorio grafia străin ă recuno aşte aportu l armat
elor român e la vic
toria asupr a f as cismu lui. Astfel , istoric ul
soviet ic I. F. Ivaşin , în sintez a
sa
es re politi ca extern ă a Uniun ii Soviet ice,
sublin iază că "Arma ta
mman a a lupta t alături de Arma ta Roşie
pînă la victor ia deplin ă asu
pra Germ anie i fasciste" 38, iar cercet ătorul
polone z J. Deme l scrie că

�
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"intrarea României in războiul antihitlerist, rezultat al insurecţiei, a
avut o mare importanţă, silindu-i pe germani la o evacuare grăbită a
Balcanilor şi deschizind Armatei Sovietice drumul către Budapesta,
Viena, ca şi către Belgrad şi Sofia". Participarea României la eliberarea
Ungariei şi Cehoslovaciei, cu un efectiv de peste 500 000 oameni (170 000
victime), subliniază Demel, a grăbit victoria Aliaţilor 39•
Cunoscutul istoric francez Henry Michel, intr-o lucrare consacra
tă rezistenţei in Europa 40 , califică insurecţia ca o lovitură îndrăzneaţă
care a surprins Germania şi care a cîştigat intreaga Românie. Este sub
liniată marea importanţă pentru Aliaţi a evenimentului, deoarece Ger
mania pierdea resurse de interes vital (petrolul, in special) şi in felul
acesta se deschidea Armatei Sovietice drumul spre Europa Centrală.
Una din marile sinteze privind cel de al doilea război mondial 41 con
sacră numai citeva rinduri evenimentelor din România de la sftrşitul
lui august 1 944. Cu toate acestea, se arată că ofensiva sovietică a fost
înlesnită prin înlăturarea lui Antonescu şi intoarcerea armelor împo
triva Germaniei hitleriste.
Am expus, pînă aici, o serie de aprecieri, sublinieri şi evidenţieri
asupra aportului, uman şi material, la marea victorie aliată din anul
1 945. Sint constatări care, după părerea noastră, nu fac decit să întă
rească un mare adevă r : contribuţia românească la v ictoria Naţiunilor

Unite a fost remarcabilă faţă de posibilităţile economica-militare ale
unui stat de mărimea ţării noastre, şi aceste eforturi aveau loc după

ce, timp de trei ani, prin participarea la război, România îşi epuizase
aproape potenţialul său economic şi militar.
Tratamentul aplicat României nu a fost însă pe măsura eforturi
lor sale considerabile, umane şi materiale. Conţinutul prevederilor Con
venţiei de Armistiţiu evidenţia faptul că Aliaţii tratau România ca pe
o ţară învinsă, inamică, şi nu ca pe un stat care a ieşit din război prin
tr-o acţiune insurecţională proprie.
Potenţialul uman şi material cu care România s-a angajat în
războiul antihitlerist dădeau dreptul ţării noastre să solicite, de drept
şi de fapt, calitatea de stat Aliat sau cel puţin de ţară cobeligerantă .
.Şi, în această direcţie, nu putem spune că diplomaţia română nu a
incercat să prezinte această cerere justă în faţa Marilor Puteri prin
acţiuni concrete. Astfel, in aprilie 1 946, guvernul a prezentat adjunc
ţilor miniştrilor de externe, reuniţi la Londra, un Memoriu in care
a fost expus, in mod detaliat, efortul militat· şi economic al României
in războiul antihitlerist. Statul nostru solicita calitatea de ţară cobe
Iigerantă, o uşurare a viitoarelor ei obligaţii , reparaţii şi despăgubiri
din partea Ungariei şi a Germaniei 42•
La Conferinţa de Pace, ministrul de externe Gh. Tătărăscu a
cerut, pentru statul nostru, calitatea de cobeligerant şi precizarea in
trării in război la 24 august şi nu la 12 septembrie 1 944, faptul că
România a dus războiul nu numai împotriva Germaniei, ci şi impotriva
Ungariei. Se atrăgea atenţia şi asupra faptului că prevederile militare
aveau un caracter nedrept şi de pedeapsă 43• Amendamentul delegaţiei
ucrainiene, susţinută de cea cehoslovacă, de a i se recunoaşte României
calitatea de putere cobeligerantă a fost respins cu opt voturi contra
patru pentru, iar propunerea delegaţiei cehoslovace, de a se stipula î n
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Preambul că România a luptat şi impotriva Ungariei a fost respinsă
tot cu opt voturi contra şi patru pentru 44• Impotriva modificării datei
intrării României în război au votat toate delegaţiile, fapt ce a însem
nat o negare a realităţilor istorice, o mare nedreptate făcută poporului
nostru. La 28 august 1 946, delegaţia românească a adresat Comisiei
Politice şi Teritoriale o scrisoare prin care a revenit asupra cererilor
formulate anterior, arătînd temeinicia lor şi a rugat, totodată, ca aces
tea să fie luate în considerare în faza procedurală 45 • Un nou memoriu
a fost trimis, la 28 octombrie 1 946, la New York, solicitîndu-se pentru
ţara noastră statutul ele stat cobeligerant 46•
Prevederile clauzelor militare, navale şi aeriene 4 7 arătau că Româ
nia a fost tratată ca o ţară învinsă, că nu i s-a recunoscut calitatea de
cobeligeranţă, ceea e:e, într-un anumit fel era şi 'în contradicţie cu
litera şi spiritul Convenţiei de Armistiţiu.
La reuniunea minişhilor de externe de la New York, 4 noiembrie
- 1 2 decembrie 1 946, în memoriul prezentat de observatorul român
s-au reînnoit o serie de cereri printre care şi recunoaşterea calităţii
de stat cobeligerant. Conferinţa a luat în considerare unele observaţii,
clar clauzele unor articole, în special cele militare, au căpătat un carac
t er mai agravant. Deşi au fost recunoscute j ertfele făcute de România
în război-ul antihitlerist, nu i s-a recunoscut calitatea de ţară cobelige
rantă, lucru care s-a menţinut şi în Tratatul de Pace unde se recu
noştea numai că statul nostru "a participat activ la războiul împotriva
Germaniei". Cu toate aceste nerecunoaşteri, România a hotărît să sem
neze Tratatul din 10 februarie 1947, considerînd că prin acceptarea
acestui act regimul demogratic din ţara noastră se va întări, statul
nostru avind o mai mare libertate de acţiune în rezolvarea marilor
probleme intern aţionale.
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FOREIGN OPINIONS CONCERNING ROMANIA'S
CO-BELLIGERENCE
Summary

In this article, which is based on unpublished archive
souTces, the aut hor presents the problem of Romania's co-belhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ligerence. 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 his
toric realities, the Paris Peace Conference in 1 946-1 947 did
not recognize the Romanian contribution to the Allied For
ces' Victory in 1 945, this fact meaning a grave injustice to
wards the Romanian people. By putting her signature on the
Peace Treaty, our country considered that, by that fact, the
democratic regime of Romania would become stronger, in
this way Romania acquiring a larger liberty of action in sol
ving the most important international problems.
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ITINERARUL VASLUIENILOR IN RAZBOIUL
ANTIFASCIST
IOAN MANCAŞ

Este în firea locuitorilor acestor meleaguri, aşa cum este în firea
locui torilor întregii noastre ţări, ca în momentele mari ale istoriei să
se găsească în primele rinduri, să participe din toată fiinţa la realizarea
marilor idealuri ale poporului român. Unul dintre aceste momente înăl
ţătoar·e, care a rămas inscris cu litere de aur în cartea de istorie a ţării,
este ş i războiul ant ifascist, de la victoria căruia se împlinesc anul acesta

:l :J a n i .

Marile prefaceri revoluţionare care au loc: în anii 1 94:3-1944, ac
tivi tatea laborioasă a Partidului Comunist Român de realizare a unei
politici eficiente şi eficace de alianţe, activitatea nemijlocită dusCt în rîn
dul maselor, prin presă, a dus la unirea tuturor forţelor democratice în
lupt-1 împotriva războiului antisovietic, impotriva dictaturii militara
fasciste - luptă care a culminat cu marele act i storic de la 2:3 August
Hl 44 prin realizarea insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiim
perialiste, începutul revoluţiei de eliberare socială şi naţională 1 •
Răsturnind dictatura militara-fascistă, România s-a alăturat ar
m a telor sovietice, coaliţiei antihitleriste, angajîndu-se cu intreaga arma
tă, cu toate forţele materiale şi umane în lupta pentru eliberarea depli
nă a teritoriulu i ţării, pentru eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei, pînă
la infringerea definitivă a Germaniei hitleriste 2 •
Lucrarea de faţă încearcă să reconstituie i tinerariul şi partici
parea vasluienilor la războiul împotriva Germaniei, după actul istoric
de la 23 August 1944. î n marea majoritate documentele folosite la re
constituire sînt mărturii ale veteranitor vasluieni care au participat la
războiul antifascist în toamna anului 1 944, iarna şi primăvara lui 1 945.
Cele mai numeroase mărturii, memorii sînt ale soldaţilor din regimen
Lul 24 şi 35 infanterie, din divizia 2 1 , regimente care erau compuse
din locuitorii j udeţelor Tutova, Vaslui şi Fălciu, Tecuci şi Covurlui.
După luptele grele din vara anului 1 944, efectivele regimentelor

24 şi 35 infanterie, ca şi divizia din care făcea parte - 21 infanterie

23 August 1944 în zona Galaţi. Procla
ţară din seara de 23 August, dată de guvernul generalului
Sănătescu, anunţa înlăturarea dictaturii militaro-fasciste, încetarea orise găseau în dimineaţa zilei de
maţia către
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căror acţiuni armate î ndreptate contra Naţiunilor Unite, încetarea co
operării cu forţele coaliţiei fasciste, alăturarea cu toate forţele la coali
ţia antihitleristă, pentru eliberarea nordului Transilvaniei, pentru apă
rarea independenţei şi suveranităţii ţării 3• Divizia 21 infanterie se
găsea în zona Branişte, pe Siret, pentru reorganizare şi regrupare, unde
îi surprinde ordinul nr. 35336 din 23 spre 24 august a Armatei a 3-a
prin care se aducea la cunoştinţă diviziei că se găseşte î n război cu
Germania şi că toate forţele armatei române încetează lupta şi orice
act de agresiune contra forţelot· sovietice 4 • ln virtutea acestor ordine
comandantul regimentului 35 infanterie Gheţaru Nicolae dă ordin pen
tm trecerea Siretului pe la Şendreni, stabilind zona de regrupare î n
apropierea localităţilor Chiţcani ş i Tichileşti, la s u d d e Brăila, c u spe
cificaţia de a rămîne pînă în zilele de 25, 26 august 1944, cînd se for
mează şi gruparea generalului Nasta 5 , cu misiunea de a se deplasa
într-o zon:1 din N-E Bucureşti (Tigăneşti) 6 • 1n ziua de 27 august s-a
primit la comanda unităţ.ii itinerariul care trebuia să treacă prin Borde
iul Verde - Ruşeţu pentru a aj unge la 28 august în zona Albeşti, la
km sud de Buzău 7• ln viziunea comandamentului român această con
centrare a forţelor în zona Bucureşti Valea Prahovei avea menirea să
asigure atît apărarea acestui perimetru, cît şi, dar nu în ultimul rînd,
posibilităţile realizării unei ofensive de m ari proporţii, î n col aborare
cu trupele sovietice, care în acele zile de august se găseau în ofensivă
pe linia Iaşi - Vaslui - Bîrlad ; Huşi - Bîrlad ; Iaşi - Roman
Bacău 6•
Pentru o deplasare eficientă din zona G alaţi î n zona Buzău
Bucureşti s-au con s t i tuit 3 coloane de marş : a) grupare constituit{\ din
'r egimentul 24 infanterie şi 5 artilerie, comandată de colonelul Gh.
Udrea 8, b) gruparea alcătuită din regimentele 1 1 şi 35 infanterie şi
nrl ilerie, condusă de colonelul Alexandru Stăncescu, c) unităţile, for
maţiunile de servicii şi cele neînregimentate sub comanda maiorului
Vasile Brăileanu 9 • In zilele de 28-30 august în zona Pogoanele şi
Brădennu regimentele 24 şi 35 infanterie au dezarmat peste 4 000 de
milit a ri inamici 10 , capturînd un însemnat n umăr de arme şi o canti
tate Etpreciabilă de m uniţii 1 1 • î n zona Pogoanele regimentul 35 infan
t erie a avut m isiunea de a apăra m arginea de N-V a satului Pogoane
le 17, supraveghind în acelaşi timp zona şoselei Buzău - Pogoanele şi
Brădeanu - Pogoanele 1 3• După cîteva ciocniri de mică intensitate cu
trupele ge: mane, "gruparea de centru" primeşte instrucţiuni pentru 1
septembrie să se deplaseze în judeţul Prahova 1\ cu misiune extraor
dinară de a contracara o eventuală ofensivă germană. În seara zilei de
1 sept embrie 1 944 "gruparea Nasta" a ajuns în zona localităţii Gher
ghiţa de lîngă Ploieşti drum î n care a avut loc o regrupare a forţelor 15,
instrucţie şi completarea echipamentului şi efectivelor cu cele nece
sare 16 •
A fost ultima acţiune a diviziei 21 în cadrul grupării generalului
Nasta 1 7, după care timp de aproximativ două săptămîni şi jumăta te

20

-

30

divizia va străbate

un drum lung şi anevoios, îmbarcindu-se la Brazi,
in valea Prahovei ajungind la 1 7 septembrie 1 944 in zona oraşului
Mediaş 18 , unde va sosi şi regimentul 24 infanterie 1P. După citeva zile
d e odihnă, la 20 septembrie 1944 d ivi zi a 21 primeşte ordinul de marş
,
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spre zona Sînpaul 20, zona m care trebuia forţat Mureşul 2\ acţiune care
are loc în noaptea de 20 spre 21 septembrie pentru că la 21 septembrie
1 944 trupele diviziei avînd în frunte regimentele 24 şi 3 5 infanterie se
aflau peste Mureş în satul Chirileu 22•
Ordinul general de operaţii nr. 86 dat în seara zilei de 21 sep
tembrie care prevedea forţarea Mureşului 23, prevedea ca divizia 2 1 să
fie încadrată la E de divizia 6 infanterie , iar la V de CorpMl blindat
român 24, iar forţarea Mureşului să aibă loc la N de Sînpaul şi Chirileu
ca apoi să înainteze pe direcţia Petea de Cîmpie 25• ln vederea realizării
trecerii Mureşului, s-au constituit două grupări : I
"detaşamentul
Stăncescu" care acţiona pe direcţia Sînpaul - Dealul Raput, II
"de
taşamentul Alex andru", care :lvea ca bază cele două batalioane din
regimentul 24 infanterie, trebuiau să forţeze Mureşul în dreptul satului
Chirileu, să ocupe localitatea Sînmarghita, apărînd în acelaşi timp, pe
dreapta, regimentul 1 1 dorobanţi 26 •
-

-

în dimineaţa zilei de 22 septembrie 1 944 în j urul orei 7 a început
pregătirea de artilerie sub apărarea căreia pînă la prînz Mureşul era
lrecut cu pierderi foarte grele 2 \ lucru pentru care pe 23 septembrie
ordinul Corpului 2 arm ată, scotea divizia 2J elin linia ele bătaie, în re
zervă, pentru reorganizare şi refacere 26 •
D:n cele patru batalioane ale regim e n telor 24 şi :J 5 infanterie,
d upă aceste grele lupte pentr u forţarea Mureşului, nu mai puteau reor
ganiza decît un singur batalion 21 . La trecerea Mureşului pentru pri m a
oară după aproape două l u n i de zile, regimentele a u par t i cipat la bă 
tăl1i ele mare amploare, hotărîtoare chiar. "Refacerea" a avut loc pfnă
la 2'l septembrie, cînd divizia 2 1 infanterie t recea Mureşul pe la Ci pău
pentru a înlocui divizia �) infanterie, cu misiunea expresă de a cuceri
înălţimile de la N-V de Oarba de Mureş 30• Pentru ziua de 2�J septem
brie 1 D44 ordinul de zi privind operaţiile cupri ndea ut·mă toarele : divi
zia 21 infanterie avînd în dreapta divizia 1 1 infanterie şi la stînga di
vizia 8 cavalerie motorizată primea misiunea să atace pe direcţia N 3 1,
unde mai multe zile divizia 21 infanterie a tacă este respinsă, iarăşi
atacă, pînă cînd reuşesc să pună stăpînire pe dealul Sîngeorgiului :.? .
Imediat, după îndeplinirea misiunii, divizia primi u n alt ordin de zi,
în ziua de 4 octombrie 1 944, orele 23, care prevedea deplasarea înspre
S-V, pe Tirnava Mică, î n raionul Corneşti - Adămuş 33, depla<:are în
vederea căreia divizia 21 infanterie preda sectorul diviziei 8 cavalerie
moto şi începu o grea deplasare pe i tinerariul Cipău - Cucerdea Tîrnăveni, astfel încît pe 5 octombrie dimineaţa, forţele diviziei se gă
seau în zona stabilită, raionul Crăieşti - Adămuş - Comeşti 34 • Tot
la începutul lui octombrie

1 944

regimentele

întărite cu subunităţi de recruţi 35, astfel că la

21

24 şi 35 infanterie sînt
5 octombrie 1 944 divizia

arăta i n felul următor : a) pe front erau angajate în luptele de pe

Mure�. comandamentul diviziei, regimentul
din regimentul

5

artilerie, compania

21

11

dorobanţi, divizionul

1

transmisiuni, b) sosiră ca trenul

regimentul 35 infanterie şi grupul de comandă al regimentului 5 arti
lerie

36 ,

c) reg�mentu�

24

neşti - Prahova abia la

infanterie care SE; îmbarcase în

7

gara Drăgă

octombrie va ajunge in dispozitivul de luptă

către j umătatea lunii octombrie 37•
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Sarcinile şi obiectivele diviziei 21 infanterie aveau ca directive
strategice rocada Cluj - Dej şi eliberarea comunicaţiei de in
teres vital care era Apahida - Mociu - Reghin, linie ce ar fi asigurat
atî t deplasarea eficientă a trupelor româneşti, cît şi o mai bună depla
s a r e a materialelor de luptă şi a hranei pentru armată 380
In ziua de 5 octombrie 1 94 4 divizia 21 infanterie primi ordinul
de deplasare, ca în timp de 12 ore în zona Călăraşi (Turda) 39, să ocupe
z o n a pentru a intra imediat în acţiune, lucru pentru care trebuiau să
pa rcurgă deci, în cîteva ore, aproximativ 45-50 de kilometri 4 0 0 Divizia
2 1 infanterie cu divizia 9 infanterie atacă pe direcţia loviturii principale
a
corpului de armată, adică înspre Cojocna - Apahida 4\ aşa că după
d o uă zile de lupte înverşunate, pe data de 8 octombrie 1 944, divizia 2 1
i n f a n te l ie trece Arieşul, înlocuind în zona respectivă parte din unită
ţ i l e cb·iziilor H ş i 20 infanterie 4zo
in cadrul atacului general, Armata 4 a început acţiunile în ziua
d e 9 octombrie 1 944, Corpul 6 armată atacă pe direcţia principală avînd
d i viziile 9 şi 21 infanterie, pe direcţia principală, aceste mari unităţi
f i i n d dispuse de o parte şi de alta a căii ferate Cîmpia Turzii - Co
j ocna 4]0 In aceste condiţii, soseşte şi regimentul 35 infanterie, regiment
o rganic de infanterie, care ajunge cu un batalion la S de Dealul
Stît·cului şi cu altul pe Dealul Bărăţilor 4·10 Prima zi de acţiune a
regimentului 35 infanterie s-a soldat cu capturarea unui număr de
2 1 de prizonieri şi o mare cantitate de m ateriale de război 450 După aces
te acţiuni, divizia a primit ordin să înainteze pe crestele dealurilor din
zonă cu menţiunea specială de a recunoaşte zona Corpadea pînă la
ş o s e a t.: a Mociu - Apahida 460 In cadrul acestei situaţii trupele germane
s - a u organizat o mare rezistenţă la S de Someşul Mic şi şoseaua Mo
ciu - Apahida pentru a menţine sub ocupaţie principalul drum de
i n tet"es vital pentru operaţiile militare din această parte a ţării, rocada
Cluj - Dej o Diviziile româneşti de infanterie 2 1 , 9 şi 18 aveau misiu
nea s ă intercepteze zona şi să forţeze Someşul Mic, pentru a nu permite
i n a m i c u l u i să realizeze acolo o apărare 470 Această bătălie pentru for
ţmoea Someşului Mic a tonstituit una dintre cele mai remarcabile bătă
lii pe care trupele române le-au dat pentru eliberarea Transilvaniei.
Pe da:a de 1 0 octombrie după ce elementele diviziei 21 infanterie au
trecut peste înălţimile numite de localnici Dosul Glodului 48 , în j urul
prî nzului batalionul 1 din regimentul 35 infanterie, regiment ce făcea
parte din avangarda diviziei, intrau ca trupe eliberatoare în localitatea
Cojocna 49, localitate ce reprezintă prima aşezare de pe teritoriul ocu
pat ele hortişti eliberată ele divizia 21 infanterie, localitate care se
găsea pe graniţa impusă României prin dictatul de la Viena în vara
a n u l u ! 1 9400 In seara aceleiaşi zile regimentul 35 infanterie continuă
înaintarea spre N, la sud de localitatea Corpadea, unde sînt întîmpi
naţi cu focuri de arme automate şi aruncătoareo Batalionul 1 , comandat
d e maiorul Dumitru Mihăilescu, cade într-o ambuscadă, pierzînd legă
t u ra cu comandamentul diviziei 500
In seara zilei de 1 0 octombrie se transmite un nou ordin de operaţii
prin care divizia 21 infanterie trebuia să înainteze pe direcţia Corpa
dea - Jucul 5 \ să cucerească o serie de înălţimi de importanţă stra
tegică din apropierea localităţii Jucul de mijloc, după care trebuia să
scopuri

"
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execute o apropiere de divizia 9 infanterie, în parte de vest 52• ln
cadrul acestei mari misiuni regimentului 35 infanterie îi revenea misiu
nea de a inainta cu amîndouă batalioanele pe Someş, pînă va atinge
malurile, misiune ce fu ingreunată datorită contactului imediat cu
inamicul in zona Corpadea 51, contact ce a fost o adevărată bătălie de
poziţii, prin organizarea de către inamic a unei puternice apărări în
urma căreia divizia 21 infanterie a fost respinsă. Regimentul 35 infan
terie puternic lovit de focul de branduri şi armament automat va fi
despărţit, batalioanele 1 şi 2 nemaiputind realiza legătura au luptat
toată noaptea de 1 0 spre 1 1 octombrie dezlănţuite pentru indeplinirea
misiunii, aşa incit in zorii zilei de 1 1 octombrie cînd s-au restabilit
legăturile s-·a aflat că batalionul 1 al maiorului Mihăilescu se găsea pe
înălţimile de la S de Someşul Mic, pe Dealul Contenitu şi se pregătea
să treacă Someşul Mic prin surprindere 54•
G ermanii au organizat o puternică apărare între şoseaua Apahicla
- Mociu şi Someşul Mic, ajutaţi şi de configuraţia terenului, ee se
compunea din dealuri şi păduri ce puteau fi uşor apărate.
Totuşi, pînă în seara zilei de 1 1 octombrie întregul regiment 35
infanterie trecuse Someşul Mic şi lupta din greu pentru eliberarea
localităţii Jucul de Mijloc, cu misiunea specială de a ocupa înălţimile
elin apropierea acestei localităţi, unde inamicul se apăra la piciorul
pantei, sprijinindu-se pe calea ferată Apahida - Dej 55• La atacul lo
calităţii Jucul de Mijloc a căzut eroic comanrlantul companiei I elin
regimentul 35 infanterie, căpitanul Gheorghe Şerban 56, căderea nopţii
ele 1 1 octombrie găsea divizia 21 infanterie dincolo ele Someşul Mic,
numai cu regimentul 35 infanterie care cucerise satul Jucul de Mijloc,
batalionul II aflîndu-se in nordul localităţii Corpadea, în rezerva divi
ziei 57• Succesul acestor acţiuni a avut importante urmări pentru mersul
războiului, pentru eliberarea părţii de nord a ţării, a fost intercep
tată comunic<ltia ele rocadă Cluj - Dej şi a celei de pătrundere
Apahida - Mociu - Reghin. A doua zi dimineaţa, pe 1 2 octombrie
1 9 4 4 unităţile diviziei 21 infanterie reia atacul pe tot frontul, inami
cul atacind puternic în zona diviziei 20 infanterie 53•
Divizia 21 infanterie în zilele de 1 1 şi 1 2 octombrie 1 !)4 4 a avut
flancul drep t şi spatele descoperit, datorită faptul ui că unităţile arma
tei române nu aj unseseră pe linia Someşului, lucru pe care comanda
mentul armatei române 1-a avut în vedere pentru începutul celei de a
doua decade a lunii octombrie, pe 1 2 octombrie cînd trupele române
se aliniază pe linia Someşului, acţiune ce se termină pe data de 1 4
octombrie 1 9 44, dată cînd începe urmărirea pe tot frontul transih-an 59•
Forţarea Someşului Mic în noaptea de 10 spre 1 1 octombrie H l4 4 ,
între Cluj şi Jucuri, şi ca fapt imediat al acestei forţări, interceptarea
comunicaţiei ele rocadă Cluj - Dej şi mai ales a comunicaţiei Apahida
- Mociu - Reghin, a pus trupele inamice intr-o situaţie foarte difi
cilă, nemaipermiţîndu-le �ă-şi menţină poziţiile şi rezistenţa între ?vlu
reş, Arieş şi Someşuri 60• In aceste condiţii trupele germane şi horthiste
mai aveau o singură posibilitate ele scăpare, pl"in folosii·ea şoselei Nă
săud - Dej - Jibou, pe la sud de Munţii Făgetului şi ele aici aYincl
drumul deschis spre Cîmpia Someşului şi a Tisei superioare 6\ acţiune
care impunea o bună organizare şi mai ales o bună orientare şi cunoaşhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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tere a terenului, a zonei de nord a României. Bătălia pentru forţarea
Someşului Mic a demonstrat apoi, că ostaşii români erau bine instruiţi,
bine comandaţi şi dau dovadă de mari posibilităţi şi capacităţi ofensive.
Bătălia Someşului a mai arătat in acelaşi timp superioritatea morală
şi militară a trupelor române.
ln zilele de 1 1- 1 4 octombrie 1 94 4 hortiştii au organizat o puter
nică apărare pentru a o pri inaintarea Armatei 4 spre Dej , localitate
care constituia atit un important punct strategic, cît şi un important
nod de cale ferată, apărare ce se constituia mai ales pe înălţimile şi
locurile strategice din apropierea localităţii Răscruci. Armata 4 lupta
cu efectivele în linie pe di·recţia Apahida - Jibou - Satu-Mare, avea
sarcina s ă străbată Podişul Someşului, să treacă peste culmile Meze
şului, Lăpuşului şi Făgetului, după care să iasă în Cîmpia Tisei superi
oare 62• ln acest cadru general, divizia 21 infanterie a acţionat conform
ordinelor m arilor unităţi după cum vom vedea in ziua de 12 octom
brie a respins cu greu contraatacuri foarte puternice ale inamicului din
zona Jucul ele Jos, după eforturi foarte m ari reuşeşte să-şi lărgească
c3pul de pod de peste Some�ul Mic 63, trece cu tot regimentul 35 infan
terie şi ajunge cu el pe înălţimea din preimediata apropiere a Some
şului cota 4 1 3, avînd dispuse celelalte unităţi in felul următor : in stîn
ga, divizia 9 infanterie, iar regimentul 1 1 dorobanţi ele o parte şi ele
cealaltă a Someşului 6 4 •
I n ziua ele 1 3 octombrie HJ44 divizia 21 infanterie a primit ca
misiune din parte a Corpului 6 amnată să atace pe direcţia localităţii
Lujercliul, pentru a ajunge pînă lîngă localitatea Luna de Jos, punînd
stăpînire pe importanta cale de comunicaţii Luna de Jos - Dăbîca 65•
Atacul care a fost î ndelung pregătit a început în dimineaţa zilei ele
1 3, pe la orele B şi s-a dat în strînsă colaborare cu divizia 9 infanterie.
"Ziua de astăzi este pentru divizia noastră una din cele mai grele,
in care numai regimentul 3 5 infanterie are pierderi peste 1 00 oa
meni ; batalionul I din regimentul 33 infanterie rămînînd doar cu un
efectiv de 1 74 oameni 66• Evacuările se fac cu foarte mare greutate din
lipsă de mijloace şi m ai ales datorită faptului că ambulanţa diviziei nu
a sosit la timp 6 7 • Pentru ziua ele 14 octombrie comandamentul Arma
tei 4 a h otărît să trimită in primul eşalon şi diviziile 1 1 şi 20 infanterie
pentru a respinge inamicul în zona raionului Răscruci, după care să
dezvolte o p:.1ternică ofensivă pe direcţia N-V, cu destinaţia generală
Satu-Mare, cm·e in viziunea comandamentului român trebuia să fie
ultima zonă a ţării care pînă la sfîrşitul lunii octombrie trebuia să
fie eliberată din terito·riul vt·emelnic ocupat de Ungaria. În acest cadru
general Corp:Jl 2 armată cu diviziile 21 şi 1 1 infanterie aveau ordin
să cucerească îniHţimile de la N şi S de Răscruci şi să continue înain
tarea pe direcţia localită;ţîi Dîrj a 68• Diviziei 21 infanterie îi revenea
misiunea în cadrul acestei acţiuni generale să atace cu grosul pe direc
ţia Dealului Lopeţii şi să înainteze spre localitatea Pîclişa 69• Divizia 2 1
infanterie atacă spre localitatea Răscruci, cuceri vestul localităţii şi
interceptă comunicaţia Luna de Jos - Pîclişa. In ziua de 1 5 octombrie
1 944 în jurul orelor 1 9 divizia 21 infanterie ajunsese cu primele ele
mente la poalele munţilor Mez�i, eliberind satele Chechiş şi Băian 70•
In noaptea de 1 5 spre 1 6 octombrie 1 944 diviziei 2 1 infanterie i se
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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transmite ordinul Corpului 2 armată de a înainta pe timpul nopţii
pentru a depăşi pasul Surduc care face trecerea între munţii Mezeşului
şi Lăpuşului, să -ocolească pe la sud cotul Someşului şi astfel să ajungă
la Jibou 7 1• Dar, la trecerea prin pasul Surduc, trupele germane au
deschis focul dinspre Jibou, pe direcţia dintre Chechiş şi Lupoaia. Dato
rită tirului foarte puternic şi a intensităţii atacului regimentul 35 infan
terie, care se găsea în eşalonul al doilea este oprit de inamic la 2 km
N-E de satul Chechiş 72• Rezistenţa i namicului continua pe direcţia
localităţilor Creaca, Var şi Turluţa 73, motive care au determinat co
mandamentul Corpului 2 armată şi al diviziei 21 infanterie să-şi orga
nizeze întreaga ofensivă pe linia ac-e stor localităţi. Ordinul de operaţii
nr. 1 0 4 din 1 7 octombrie prevedea "Divizia 21 infanterie continuă îna
i ntarea în ziua d«:: 17 octombrie, cu începere din zorii zilei, făcînd efor
tul pe direcţia Chechiş - Lupoaia - Ciurtelecul Hododului" 74, ordin
de zi care avea semnificaţia unei acţiuni complexe care să permită ar
m atei române să-şi creeze în această zonă a ţării un cap de pod pentru
înaintarea spre Cîmpia Tisei. Chiar în ziua ordinului soseşte venind
în marş de la Turcia regimentul 24 infanterie, al treilea regiment de
i nfanterie al diviziei 21 infanterie, întregincl efectivul diviziei care
avea să participe încă ele pe teritoriul ţării la acţiunea "Debreţin" 75•
Jncepînd cu 1 7 octom brie 1 944 iimp de aproape o săptămînă efectivele
diviziei 21 infanterie din cadrul Corpului 2, din Armata 4 vor parti
cipa la una dintre cele mai mari bătălii de pe teritoriul României,
acţiunile de eliberare a nordului ţării pe fondul înaintării victorioase
a trupelor sovietice. Trupele inamice au folosit înălţimile munţilor Fă
get, la vest de care se deschidea cîmpia Tisei, pentru a întîrzia pe cît
posibil înaintarea armatelor române şi a împiedica în acelaşi timp co
operarea cu trupele sovietice. In acelaşi timp dincolo de înălţimile
munţilor amintiţi se aflau localităţile Carei şi Satu Mare care dădeau
posibilitatea unei foarte bune apărări luînd în consideraţie mai ales
rolul favorabil pe care îl j uca în această situaţie r-eţeaua de căi ferate
şi de irigaţie în realizarea unei apărări eficiente 76• In cadrul ofensivei
generale de pe data de 1 7 octombrie 1 944 regimentul 35 infanterie res
pinge rezistenţele germano-ungare de pe crestele munţilor Mezeşi şi
după eforturi foart.e mari concretizate în peste 25 km de marş în dispo
zitivul inamic cucereşte satul Sălătig 77• După cum s-a arătat mai sus
zona avea o importanţă foarte mare şi pentru inamic aşa că toată re
ţeaua de comunicaţii din această parte a fost masiv minată ceea ce a
făcut ca trupele diviziei 2 1 infanterie să fie mult întîrziate cu efec
tuarea reparării şi deminării reţelei de drummi 78• Î n felul acesta ulti
mul obstacol care mai constituia un posibil loc de eficientă apărare
pentru inamic erau înălţimile munţilor Făget, care dacă ar fi fost
depăşite ar fi permis intrarea în valea Someşmilor �i de aici în marea
cîmpie a Tisei, realizînd astfel joncţiunea cu trupele sovietice care
atacau din flancuri. Scopul principal al trupelor germano-ungare era
destul de clar - să întîrzie cît mai mult înaintarea trupelor române
şi sovietice spre Tisa superioară 79• Ofensiva trupelor române în colaborare cu cele sovietice desfăşurată în perioada celei de a doua decade
a lunii octombrie, cunoscută şi sub denumirea de "operaţia Cluj " 80,
executată de două armate care au acţionat într-un spaţiu operativ dehttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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limitat pe baza unei misiuni comune - a avut trei etape mai impor
tante 81• In etapa a doua 1 4-20 octombrie 1944 trupele diviziei 21 in
fanterie au jucat un rol foarte important în infringerea inamicului pe
Someş şi ieşirea in cimpia Tisei. Sînt cunoscute in analele militare
eforturile regimentelor 24 şi 35 infanterie din zilele de 18 şi 19 octom
brie cind divizia 21 primise ordin expres să inainteze pe direcţia N-E,
adică spre localitatea Satu-Mare. Timp de două zile 1 8-1 9 octombrie
regimentul 35 infanterie a atacat cu cele două batalioane în linie şi va
schimba direcţia spre Carei. In noaptea de 2 1 spre 22 octombrie 1 944
Corpul 2 armată transmitea ordinul nr. 33 : "Corpul 2 armată are onoa
rea şi ordinul să cucerească neapărat la 22 octombrie 1944 localitatea
Satu Mare. Această onoare este onoare românească. Divizia 21 infan
terie continuă cu şi mai mare vigoare inaintarea" 82• Pentru a îm pi edi c a
înaintarea trupelor române pe direcţia Carei - Satu Mare inamicul a
organizat puternice apărări mai ales în zona Beltiug şi Dobra 8\ care ele
fapt făceau parte dintr-un mare plan de apărare pe care c om anda 
mentul hitlerist a incercat să-l realizeze pe aliniamentul oraşelor Carei
şi Satu Mare, care d acă ar fi reuşit ar fi asigurat ultimele căi ele retra
gere a trupelor germana-ungare din partea de nord a Transilvaniei.
Ca u rm are a celor arătate mai sus, in zilele de 23 şi 24 octombrie 1 944
aliaţii fascişti au opus o crunt<\ rezistenţă in zona de S-E a celor două
oraşe. Corpul 2 armată avînd divizia 21 infanterie în primele rînduri,
aflîncl u-se la dreapta Armatei 4 române a inaintat cu m'lre greutate
exact intre cele două oraşe, adică exact acolo unele apărarea inamică
realizase un aliniament defensiv. 84 în zilele de 22 şi 23 octombrie regi
mentele 35 şi 24 infanterie au efectuat numeroase modificări de direcţie
pentru a degaja pe cî t posibil partea stingă a Corpului 2 arm a tă ro
mân 8\ modificări care au făcut posibile atacurile ele noapte pentru
înlăturarea rezistenţei inamice 86•
În aceste condiţii de�făşmarea ultimei părţi elin "b[ltălia pentru
Cl uj " s-a dus in nişte cond\ţii foarte grele, regimentelor diviziei 21 i n 
fanterie revenindu-le misiunea specială de a rupe rezistenţa organi
zată de trupele inamice la S-E de Carei şi Satu-Mare. După ce a depăşit
localitatea Acîş regimentul 24 infanterie se îndreaptă spre Moftinul
Mare în otimp ce regimentul 35 infanterie după ce a depăşit satul
Ciungi se îndreaptă spre localitatea Pişcari 87• După mari eforturi care
au fost consemnate în mai toate documentele perioadei, 35 infanterie
se îndreaptă spre Terebeşti 88, lupte în care se remarcă batalionul II
d in regimentul 35 infanterie comandat de căpitanul Petre Ionescu. Eli
berarea satului Terebeşti a făcut posibil ca trupele române să stabi
lească contactul cu trupele germano-ungare pe aliniamentul Moftinul
Mare - Chilved - N Terebeşti 89, de fapt ultimul obstacol pentru a
ajunge in faţa celor două oraşe de eliberat de pe teritoriul ocupat î n
vara anului 1 940, i n urma dictatului d e l a Viena. Prin acţiunile din
aceste zile ale diviziei 21 i nfanterie, Corpul 2 a rm ată a intors aproape
întreaga apărare din zona Satu Mare asigurînd in felul acesta inaintarea
victorioasă a trupelor diviziei 133 sovietice, care va intra în noaptea
de 24 spre 25 octombrie 1 944 in oraş 90• Ordinele de zi ale Corpului 2
armată din ziua de 23 octombrie 1 944 indicau pentru divizia 2 1 infan
terie acţiuni de mare complexitate militară care trebuiau efectuate cu
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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I'apiditate şi prec1z1e astfel încît să se poată realiza ţelul principal al
trupelor româneşti, eliberarea Transilvaniei. Amintim că in aoţiunile
diviziei 21 şi mai ales cele ale regimentului 35 la forţarea Someşului,
o c ontribuţie importantă şi-au adus-o locuitorii din Corpadea : Ion Be
reschi şi Vasile Simionaş, Alexandru Soabo şi Irimie Peşteanu 91• în
cadrul acţiunilor pentru eliberarea ultimei părţi din teritoriul patriei
efectivelor diviziei 2 1 infanterie prin ordinul de operaţii nr. 1 09 ii reve
neau următoarele sarcini : detaşamentul Gheţaru (regimentul 35 infan
terie) trebuia să asigure spatele şi dreapta diviziei 92• Divizia 21 infan
terie trebuia să inainteze cu cea mai mare parte a efect ivelor pe di
recţia Moftinul Mare, Căpleni, Merk şi să continue urmărirea inami
cului cu detaşamente rapide 93• "Detaşam entul Udrea" - regimentul 24
infanterie din zona Moftinul Mare era dirijat inspre Carei şi zona mlăş
tinoasă, pe direcţia generală de atac, adică spre Merk 94. În zilele de 24
şi 2 5 octombrie 1 94 4 efectivele diviziei 21 infanterie atacau la E de
Carei, după ce efectuase m ai multe manevre şi au respins inamicul
din Crişeni şi Căpleni 95, lăsînd diviziei 9 infanterie posibilitatea de a
intra în Carei. În ziua de 24 octombrie, orele 24, diviziei 2 1 infanterie
i se transmite ordinul Corpului 2 armată prin care era trecută in sub
ordinea Corpului 6 armată care avea misiunea imediată de a elimina
ultimele rezistenţe inamice din zona localităţii Carei şi de a elibera
neapărat a doua zi acest oraş, de o importanţă destul de mare strategi
că pentru inaintarea trupelor româneşti spre eliberarea Ungariei. 96 Tru
pele diviziei pornesc imediat la ofensivă, încă din noaptea de 24 spre
2 5 octombrie 1 944 2 1 infanterie avind regimentul 24 infanterie în pri
mul eşalon, inaintă pe direcţia Căpleni - Urziceni şi în dimineaţa zilei
de 25 octombrie interceptă cea . mai importantă cale de comunicaţie
şoseaua Carei - Satu Mare 97, in apropierea localităţii Moftinul Mic.
La numai citeva ore după această înaintare se dă ordinul nr. 1 1 1 al
diviziei care prevedea urmărirea inamicului "cu toată vigoarea" pe
direcţia Căpleni - Merk - Gebe - Hadasz, ordin care începu să fie
imediat executat şi la ,cîteva ore după el trupele diviziei 21 infanterie
treceau graniţa de V a ţărU, eliberînd in felul acesta teritoriul ocupat
în urma odiosului dictat de la Viena 98• "Către regimentul 24 infante
rie, batalionul 2 din avangardă a depăşit vechea graniţă a României şi
înaintează pe teritoriul ungar, s pre Merk . " 99, spunea raportul care
constituie şi astăzi mîndria regimentului 24 infanterie şi a căpitanului
Ionescu, pentru că prin el făcea cunoscut eliberarea ţării. Depăşirea
frontierei de V a ţării la 25 octombrie 1 94 4 însemna eliberarea părţii
de nord a ţării şi începutul unei noi etape în participarea armatei ro
mâne la .cel de-al doilea război mondial, luptele pentru eliberarea Un
gariei. Această a doua etapă a partlcipării României la operaţiile mili
tare în cooperare cu armatele sovietice a insemnat afirmarea valenţelor
soldaţilor români cît şi îmbogăţirea patrimoniului frăţiei de arme ro
mâno-sovieto-maghiare. Luptele de pe teritoriul Ungariei au însemnat
luptele impotriva ultimului aliat care mai mergea alătW'i de Germania, Ungaria fascistă, şi care în planurile comandamentului militar ger
man avea un loc bine stabilit, de importanţă vitală chiar, dacă ţinem
sema că din această ţară se mai obţineau unele materii prime pentru
continuarea războiului, prin această ţară treceau şi principalele căi de
..
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comunicaţie cu Austria şi Germania şi cu vestul european 100• In cadrul
acţiunilor generale de înaintare şi cooperare, trupele diviziei 21 infan
terie cu regimentele 24 şi 35 infanterie datorită rezistenţei diviziilor
inamice au fost oprite la S de Merk 10\ după care regimentul 24 infan
terie reia înaintarea şi înspre seara zilei de 25 octombrie atinge alinia
mentul Almas - Fabianhaza 102, aliniament unde trupele germano-hor
tiste şi-au organizat un sistem de apărare format dintr-o linie continuă
de apărare care a dat mult de furcă în zilele următoare trupelor româ
ne. Aceste acţiuni însemnau de fapt angajarea trupelor române în
marile bătălii pentru eliberarea Ungariei. în ordinul de zi general nr.
7 7 / 1 944 al minis l rului de război român dat în seara zilei de 25 oc
tombrie H J44 se spunea "Plaiurile şi codrii Mureşului, Ţării Oaşului şi
Crişanei, vuiesc iarăşi de voioşia libertăţii cîştigate... Ardealul sfînt,
leagăn scump al românului, furat printr-un odios dictat, oferit cu ge
nerozitate de dictatorii Europei, magnaţilor unguri pentru întregirea
latifundiilor lor, a revenit azi prin luptă dreaptă şi jertfă vrednică la
Patria din care a fost rupt" 103 • Contribuţia diviziei 21 infanterie la eli
berarea părţii de nord a ţării a fost recunoscută şi prin ordinul de zi
nr. 425 al Armatei 4 română în care se specifica : "In luptele de pe va
lea lVIureşului unde inamicul a depus o rezistenţă foarte puternică, Di
vizia 2 1 infanterie a luat parte între 29 septembrie şi 3 octombrie 1 944,
la atacul dealului Sîngeorgiu (cota 495) reuşind prin lupte grele să diz
loce apărarea inamicului şi să-i cauzeze pierderi mari. Incepind de la
9 octombrie, Divizia 21 infanterie atacă ariergărzile inamicului în lun
gul 6tii ferate Poiana-Cojocna şi continuînd zi şi noapte urmărirea ina
micului pe direcţia generală Podora, Sînt Petru Almaşului, Hodod, îi
cauzează pierderi mari în oameni şi materiale. Divizia 21 infanterie con
tribuie astfel la întoarcerea Munţilor Mezeşului pe la est, împiedecind
pe inamic să reconstituie o nouă rezistenţă. In zilele de 24 şi 25 octom
brie, prin manevra sa pe la est de Careii Mari, DivizLa 21 infanterie
ajută în mod hotărîtor la cucerirea acestui oraş, după care cu un ;avint
nestăpînit, trece graniţa şi urmăreşte pe inamic pînă la Tisa, unde ajun
ge în ziua de 1 noiembrie.
Pentru
deosebitele
fapte
de
arme
săvîrşite
de
cătt·e
Divizia 2 1 infanterie în toate operaţiunile unde a fost între
buinţată în care a făcut dovadă de eroism, citez prin ordin de zi pe Ar
mata 4-a, trupele acestei divizii şi pe comandantul lor, generalul de
brigadă Dumitrescu Polihron, împreună cu Regimentele 1 1 , 24 şi 35
infanterie şi Regimentul 30 artilerie, care s-au acoperit de glorie, lup
tînd pentru eliberarea Ardealului" 104• Prin acest ordin de zi coman
dantul Armatei a 4-a recunoştea eforturile pe care divizia în 15 zile
după ce a trecut de Cojocna, localitate ce marca frontiera stabilită prin
dictatul de la Viena, atingea la 25 octombrie graniţa de nord a Ardealu
lui, frontieră care dint<;>tdeauna însemnase frontiera de nord a poporu
lui român. Intrînd pe teritoriul Ungariei trupele române au continuat
de fapt acţiunea "Debreţin" in colaborare cu trupele sovietice, acţiune
ce începuse de pe teritoriul României. Armata a 4-a română a inceput
acţiunea "Debreţin" cu un efectiv de 1 1 divizii, dar în urma unor reor
ganizări de efective la 2·5 octombrie 1 944 cind a trecut frontiera ţării, a
intrat pe teritoriul maghiar cu un efectiv de 8 divizii 105• Diviziei 21 in
fanterie din cadrul .Corpului 2 armată îi revenea misiunea de a atinge
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Tisa în zona localităţii Dombrad, avînd în acest sens spnJm din partea
altor divizii româneşti după cum urmează : în dreapta Divizia 1 <:ava
lerie şi la stînga divizia 6 infanterie. Misiunea Corpului 2 armată era
t.le a cuceri trecerile de peste Tisa, realizînd în acest fel capete de pod
pentru înaintarea aliaţilor. Pe fondul acestei înaintări generale sovieto
române trupele diviziei 21 infanterie ajung în noaptea zilei de 31 oc
tombrie 1944 pe malul sting al Tisei care în acea zonă avea o lăţime de
80-100 m. Din motive strategice podul peste Tisa din această zonă fu
sese distrus de trupele germano-horthiste. I n aceste condiţii Diviziei 21
infanterie Corpul 2 armată român îi trasează sarcina de a forţa Tisa pentru
realizarea unui cap de pod în zona localităţii Cigand, acţiune ce tre
buia să înceapă în j urul orei 1 4 a zilei de 3 1 octcunbrie 106• Realizarea
acestui ordin al Corpului de armată s-a făcut imposibilă datorită fap
tului că nu existau ambarcaţiuni, aşa cum reiese din însemnările lui
Dumitrescu Polihrol, comandantul diviziei 107, realitate care-i cerea co
mandantului diviziei noi posibilităţi de ofensivă, motiv pentru care el
cere amînarea forţării Tisei 108 , pentru a nu măcina forţele diviziei atît
de necesare în următoarele acţiuni 109• Avînd în vedere cele arătate mai
sus, raportul comandantului diviziei 21 infanterie şi condiţiile mate ri a 
le ale Corpului 2 armată român, Armata a 4-a a hotărît că forţarea Tisei
nu se poate realiza înainte de 5 noiembrie 1944 110 , timp în care �ă se
realizeze o pregătire amănunţită şi o concentrare maximă d e materiale
şi muniţii fără de care nu se putea realiza trecerea Tisei 1 1 1• Din t r e cei
distinşi în bătăliile pentru eliberarea Ardealului menţionăm pe cpt. Stan
Vasile, Moisa N. Petrache, Dănilă Ion, Dogaru Neculai ş. a . 1 12 • După
timpul acordat reorganizărilor şi aprovizionării cu materiale şi muniţii
la 4 noiembrie 1 944 Corpul 2 armată a transmis diviziei 21 infanterie
ordinul din care reieşea că trebuia forţată Tisa începînd cu data de 5
noiembrie pentru a realiza un cap de pod la S-E de localitatea Ci
gand 1 13• întîrzierea unor materiale care trebuiau să sosească pe data de
5 şi care au sosit î n noaptea dinspre 5 spre 6 noiembrie au făcut ca for
ţarea Tisei să se facă în dimineaţa zilei de 6 noiembrie 1 944 de către o
parte a regimentului 35 infanterie care este respins, acţiunea reluată
apoi de regimentul 1 1 şi 24 infanterie dar se sfîrşeşte cu acelaşi rezul
tat, lucru pentru care comandantul diviziei este obligat să ordone schim
barea locurilor de trecere pe motivul că1 nu se realizase nici surprin
14
derea inamicului şi nici forţarea Tisei • Da t o rită pierderilor divizia
este obligată să treacă în apărare pentru a aştepta un moment prielnic
pentru a trece Tisa prin locurile unde aceasta fusese forţată de trupele
;:;ovietice, deoarece din lipsa materialelor de luptă adecvate unor ase
menea misiuni, lipsa participării aviaţiei de observare şi de asalt au
făcut ca acţiunea să nu aibă succes. In aceste noi condiţii trupele române
trebuiau să infrîngă rezistenţa unităţilor germano-horthiste dintre Tisa
superioară şi Bodrog, acţiune in vederea căreia divizia 21 infanterie a
primit misiunea de a trece în defensivă completate de acţiuni de tre
cere a Tisei cu mici efective pentru culegerea de informaţii (Emil. S.
Păcuraru/ 35) 1 15• In cazul în care lucrurile ar fi permis divizia 21 in
fanterie trebuia să fie pregătită şi pentru ofensivă, să realizeze trece
1
rea Tisei in zona localităţii Venczello 1 6, cu un real sprijin din partea
diviziei 18 i rifanterie. Timp de mai multe zile s-a făcut o nouă reorgahttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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nizare a Armatei a 4-a în cadrul căreia s-a urmărit întărirea aripei
stîngi, divizia 21 infanterie fiind trecută în rezerva armatei în raionul
Kotaj-Vasmegyer-Ibrany m. însăşi această manevră a constituit în con
diţiile arătate mai sus un exerciţiu de mare valoare militară. În ziua de
1 9 noiembrie 1 944 trupele Armatei a 4-a, divizia 1 8 infanterie a reuşit
să forţeze Tisa. Pentru a putea rezista şi se menţine pe · poziţiile cuce
rite o parte din efectivele diviziei 21 infanterie printre care regimentul
24 infanterie este pus la dispoziţia diviziei 18 infanterie 1 18• Executarea
acestor manevre a fost bine venită intrucit trupele diviziei 18 infanterie
în urma unei contraofensive au fost respinse pînă la digul Tisei, aproa
pe să fie aruncate peste fluviu, dar intervenţia regimentului 24 infan
terie a făcut ca situaţia să fie restabilită 1 19, pe fondul acestor victorii
realizindu-se o înaintare a diviziei 1 8 infanterie care eliberă şi locali
tatea Keniezlo care se afla la 3 km nord de fluviul Tisa 120• S-au dat mai
multe ordine de zi în care au fost citaţi şi militarii regimentului 24 in
fanterie dintre care amintim pe maior Lepădatu, cpt. Ionescu ş.a. 12 1•
Situaţia aripei stîngi a Armatei a 4-a era în continuare dintre cele mai
dificile, atit prin faptul că ofensiva evolua destul de greu, cît şi pen
tru faptul că noua regrupare de forţe slăbise apărarea în această parte.
Pentru realizarea unei puternice lovituri în lungul văii Hernadului care
avea in vedere încercuirea masivului împădurit Hegyalja ceea ce ar fi
uşurat infringerea rezistenţei trupelor germano-horthiste de pe Tisa, la
nivelul Armatei a 4-a s-a produs o nouă reorganizare prin care divizia
21 infanterie trecea în comanda Corpului 6 armată şi trebuia să se de
plaseze pe un itinerar ce cuprindea zona Gava-Rakamaz-Tiszalok 122 •
Deplasarea s-a efectuat pe timp ele noapte, ceea ce a îngreunat şi mai
mult deplasarea, divizia avînd de parcurs între 40-50 de km, avînd
regimentul 24 infanterie în frunte. După eforturi supraomeneşti în mo
mentul cînd trupele diviziei ajung la Tiszalok Corpul 6 armată ordonă
diviziei continuarea m arşului pentru a înlocui o parte din trupele so
vietice undeva mai la N, după care se va continua atacul înspre nord pe
o direcţie ce urma să fie comunicată 123• Cu eforturi destul de mari efec
tivele diviziei 21 infanterie reuşesc să atingă în noaptea de 21 spre 22
noiembrie 1944 zona indicată de Corpul fi armată român, unde trebuiau
să se facă pregătiri in vederea desfăşurării atacului de a doua zi, ,atac
care avea în vedere distrugerea rezistenţei trupelor duşmane din valea
rîului Hernadului, avind în acest fel posibilitatea de a ataca apoi spre
N 124 • Datorită acestor manevre inamicuL se retrage din zona masivului
Tokaj, dind posibilitatea armatei române să cucerească mai multe loca
lităţi cu importanţă strategică : Kistokaj , Tokaj şi Tarczal 125• In faţa
înaintării impetuoase a trupelor române diviziile gennano-horthiste au
organizat o puternică apărare sprijinindu-se pe cel mai important obsta
col natural din partea de nord a Ungariei, masivul muntos Hegyalj a 126,
neatacarea imediată a acestei zone ar fi dat un avantaj destul de important
trupelor inamice pentru realizarea unei rezistenţe eficiente. Distruge
rea acestei apărări a revenit diviziei 21 infanterie, care ataca J!le direcţia principală, sprijinită şi întărită în acest scop cu Divizia 9 infanterie
la E şi cu Divizia 6 infanterie la V 127, atacul urmînd să aibă loc în ziua
de 23 noiembrie după o intensă pregătire de artilerie de aproximativ
j umătate de oră 128 • Ataoul a avut in primul eşalon regimentul 35 infanhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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terie, care într-un iureş intră. în tranşeele inamicului, batalionul al II-lea
.al regimentului 35 infanterie realizînd o breşă de aproape 3 km în li
n iile adversarului 129 • Acţiunile Diviziei 2 1 infanterie din 23 noiembrie
1 944 au dat posibilitatea realizării unei breşe în dispozitivul inamic de
proporţii, dar flanclllile au rămas descoperi·ile, lucru co nsemnat şi
in jurnalul de operaţii al diviziei 130• Diviziile din dreapta şi stînga, res
pectiv diviziile a 6-a şi a 9-a infanterie, nu s-au putut alinia cu divizia
21 infanterie. Datorită acestor elemente, a n ealinierii celor 3 divizii care
.au executat atacul, comandamentul Corpului 6 român a ordonat divi
ziei 21 infanterie să treacă în defensivă pentru a aştepta alinierea ce
lorlalte unităţi. Acest lucru a fost rezolvat după aproxim a tiv 2 1 de
zile 131 de lupte crîncene divizia 2 1 infanterie a reuşit să se alinieze pe
aliniamentul cucerit pe data de 23 noiembrie 1 944. In luptele dintre
Tisa şi Hernacl comandamentul diviziei a încercat mai rnulte variante
ele înfrîngere a rezistenţei inamice alegînd pînă la urmă o soluţie favo
rabilă şi anume aceea de a ataca drept în lungul formelor ele relief dar
oprirea ofensivei diviziei 21 infan terie în ziua de 23 noiembrie a însem
nat o greşeal<i tacticii, pe motivul că succesul trebuia exploatat dînd po
132
sibilitatea realizării ofensive în c ontinuare • Ultima deca<l ă a lunii no
iembrie găseşte trupele diviziei 21 infanterie, în ziua de 26 noiembrie
realizînd o importantă pătrundere în dispozitivul inamic, ia r în ull imele
zile ale lunii regimentele 24 şi 35 infanterie au fost trecu t e în primul
eşalon în stînga şi respectiv în dreapta grupării pentru a cuceri locali 
tatea Megyasz6 133, î n acelaşi timp, la sfîrşitul lunii noielll brie trupele
întregii Atmate a 4-a erau trecute de Tisa, moment care rn ar ca sfîrşitul
unei importante etape din luptele duse de trupele române în N-E Un
34
gariei 1 • Pe fundalul unei înaintări generale trupele diviziei 21 infan
terie întimpină în prima decadă a lunii decembrie o rezistenţă înver
:şunată din partea trupelor germano-horthiste motiv pentru care divizia
·este obligată să se oprească pe direcţia şoselei Fels0dobsza-Abaujszan
t6 135 • Tot în această ,perioadă are loc şi schimbarea la comanda divi
ziei, în locul generalului Dumitrescu Polihron care a primi t noi sarcini,
·este numit colonelul Ion Constantinescu. La j umătatea luni i decembrie
1944 ordinul Corpului 2 de armată era transmis diviziei 2 1 infanterie,
prin care se arăta că aceasta avea misiunea de a înlătura rezistenţele
inamice fonnate din ariergărzi, după care trebuia să 1reaeă în rezerva
1
diviziei, pregătindu-se să treacă rîul Hernad 36• Misiunea a fost la fel
de importantă, mai ales că elementele care formau ariergarda erau con
stituite din militari de elită. Regimentul 24 infanterie a avut de înfrun
tat în aceste lupte destule greutăţi mai ales datorită faptului că inami
cul s-a organizat foarte bine pe înălţimea Perehal 137• Ju mătatea lunii
decembrie 1 944 a găsit divizia 21 infanterie într-o ofensivă prelungită
pentru a ajunge în valea Hernadului care împreună cu masivul Hegyalja
constituiau un important punct de sprijin pentru t1:1upele germario-hor
thiste, cucerirea şi detpă·ş irea lor ar fi însemnat deschiderea drumului
spre valea Hernadului şi de aici spre frontiera Cehoslovaci ei. In acelaşi
tim,p reuşita acestor acţiuni din zona de N-E a Ungariei au avut o
contribuţie h.otăritoare la reuşita operaţiunii "Budapesta" a doua mare
IQperaţiune la care trupele române au participat pe teritoriul Ungariei.
Regimentul 24 infanterie reuşeşte să ocupe în înaintarea sa satul Pere,
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ajung ind pînă la apa Hernadului i n condiţii cu totul deosebite, coman
3
dantul regimentului locotenent-colonelul Ion Alexandru fiind rănit 1 8•
Faptele de mme ale ostaşilor diviziei 21 infanterie au fost citate prin
tr-un ordin de zi pe intreaga armată română din care cităm "In seria
faptelor de arme săvîrşite de Armata Română in conlucrare cu glorioa
sa Armată Roşie, Divizia comandată de generalul Dumitrescu Polihron
a adăugat o nouă frunză la coroana de lauri a vitejiei şi devotamentu
lui ostaşului român pe cimpul de luptă, at răgindu-şi aprecierile şi lau
dele înaltului comandament aliat. Pentru dirzenia dovedită în luptă de
toţi o fiţerii , subofiţerii şi ostaşii acestei mari unităţi, citez pe armată
viteaza divizie de sub comanda g eneral ul ui Dumitrescu Polihron" 139•
De fapt cu aceste mari acţiuni de forţare a Hernâdului şi pătrunderea
in \'alea acestui rîu, datorită manevrelor executate de trupele române
se realiza principalul scop al operaţiunilor, deschiderea drumului spre
Cehoslovacia şi eliberarea părţii de N-E a Ungariei, se încheiau acţiu
nile militare pe teritoriul acestei ţări, în care o contribuţie hotărîtoare
au avut-o trupele române şi in mod deosebit Divizia 21 infanterie com
pusă în cea mai mare parte din moldoveni din această parte de ţară.
Se încheia cu succes o acţiune foarte importantă de cooperare cu tru
pele s ovi etice , care pe fondul ofensivei româneşti au reuşit să creeze
breşe mari în dispozitivul de apărare al trupelor inamice in c are o con
tribuţie importantă revine armatei române.
Noaptea de 1 5 spre IG decembrie 1 944 a însemnat pentru trupele
di vi ziei 21 i n f an t e rie momentul trecerii pe teritoriul Cehoslovaciei unde
aveau să aibă loc lupte crîncene pentru înfrîngerea inamicilor care apă
rau localitatea Jablonov, important centru de legătură al comunicaţiei
spre HarsklH zonă în care inamicul realizase puternice mijloace de
apărare 1� '. In această zonă trupele române ale diviziei 21 infanterie sînt
surprinse de sărbătorile de iarnă, la sfîrşitul anului 1 944, în valea Tur
na, in estul Munţilor Metalici Slovaci. Cele cîteva zile de la sfîrşitul
anulu i au fost folosite de trupele diviziei pentru refacere, acţiune inspi
rată pentru că chiar de 1 ianuarie trupele ge1mane încep atacul pe di
recţ i a Jablonov, după o extraordi n ară pregătire de artilerie, între regi
men tele 1 1 şi 24 i n fan t erie 14 \ Datorită puternicului atac al trupelor
duşmane divizia 21 infanterie este obligată să s e r et ragă cîteva sute de
metri, după care rezistă pe poziţii, obligînd i nam i cu l să-şi schimbe di
recţia de atac, între regimentele 24 şi 35 infanterie143142, motiv pentru care
unul din batalioanele regimentului 35 infanterie
este îndreptat spre
zona J abl o n ov iar artileria diviziei primeşte ordin să intervină imediat
pentru a opri înaintarea inamicului în zona de acţiune a diviziei 21 in
fanterie. I n cursul acestor lupte din zona Jablonov s-au remarcat prin
acţiunile întreprinse sergentul maj or Brăilescu Ştefan şi sergentul Con
drea Petrache, ambii din regimentul 24 infanterie s-au remarcat în ac
ţiunile de luptă pe timp de noapte ,.14• Pentru dovada grelelor lupte pe
care trupele · diviziei 21 infanterie le-a avut imediat după trecerea fron
tierei în Cehoslovacia menţionăm că la începutul anului 1 945 din batalionul I al Regimentului 24 infanterie mai rămăseseră aproximativ
50-60 de oameni 14S, la acestea adăugîndu-se şi lipsa muniţiilor şi moar
tea multora dintre comandanţi. In primele zile ale anului 1 945 inamicul
a at acat atît de puternic pentru a respinge trupele diviziei 21 infante,
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rie din zona Jablonov, încît au făcut aproape imposibilă orice inaintare
în acest sector. După eforturi uriaşe în ziua de 2 ianuarie trupele divi
ziei au ajuns pe vechiul aliniament ocupat înainte de Anul Nou. Acţiu
nile de ofensivă ale trupelor germane care au avut loc 3 zile la rînd,
de pe 2 pînă pe trei ianuarie 1 945 au fost respinse cu mari eforturi de
trupele diviziei, care reuşesc să rămînă in stăpînirea platoului de m are
im,portanţă strategică, Slovenske Kras, care dacă ar fi fost pierdut ar fi
dus la despărţirea diviziilor 9 şi 21 infanterie, trupele germane reali
zînd o importantă breşă in dispozitivul românesc 146• La luptele pentru
menţinerea platoului Slovenske Kras s-au distins : căpitanul Stokescu
Ştefan, sergentul Adam Victor din regimentul 24 infanterie, Petre Turcu
- plutonier din Moara G recilor-Vaslui ş.a. 14 7• Pentru infringerea re
zistenţei inamice comandamentul român a hotărît la jumătatea primei
decade a lunii ianuarie realizarea unei ofensive de mari proporţii care
urmărea în primul rind distrugerea rezistenţei germane de pe platoul
Silicka, care ar fi permis pătrunderea trupelor române spre Roziiava,
scop în care se realiza o nouă regrupare de forţe în cadrul Armatei a
4-a finalizată cu formarea unei grupări la vest de comunicaţia Iablonov
Harskut-Roziiava 148• Ofensiva trupelor diviziei 21 infanterie din 12 ia
nuarie 1945 a fost primită de trupele inamice cu o apărare foarte bine
vrganizată, iar d atorită unor ordine care nu au ţinut cont de reali tăţile
existente unităţile diviziei 21 infanterie au fost împărţite 149 acţiuni care
au îngreunat şi mai mult desfăşurarea ofensivei . De fapt acesta a fost
motivul princi,pal pentru care înaintarea diviziilor 2 1 , 1 8 şi 6 infante
rie a fost destul de grea. Intre 16 şi 20 ianuarie trupele diviziei 21 in
fanterie se apropie foarte mult de localitatea Harskut, în preajma căreia
regimentul 35 infanterie face prizonier un grup masiv de horthişti 1!>11•
Cu mati eforturi elementele regimentului 35 infanterie reuşesc :o;ă intre
în Harskut, acţiuni în care s-au distins în mod deosebit locotenenţii
Terziman şi Masgras comandanţii companiilor a 5-a şi respectiv a tl-a 15 1 •
La numai cîteva ore intrau în localitate şi trupele regimentului 1 1 do
robanţi. I n aceste condiţii pe efectul produs de înaintarea trupelor re
gimentului 35 infanterie, s-a hotărît oprirea ofensivei, lucru care a în
greunat mult viitoarele acţiuni 152•
Sfîrşitul lunii ianuarie 1945 a însemnat pentru efectivele divizi-ei
21 infanterie începutul unor grele lupte pentru eliberarea Zvolen-lui
oraş de pe Hronul de mijloc. Pentru această m are acţiune nu existau
decit două posibilităţi : să se ajungă prin valea Hronului, printre mun
ţii Tatra Mică şi Metalici, sau prin valea pîriiaşului Slatina printre Me
talici şi Javorina 153• După citeva zile de refacere divizia este dirijatii
pe direcţia Zvolen 1'-4, imediat după data de 7 februarie 155, moment cind
începe după expresia col. C. Mîndru, "epopeea celor 35 de zile şi n opţi
apocaliptice, pentru eliberarea Zvolenului" 156• I ntr-un iureş, în adevă
ratul înţeles al cuvintului efectivele române inlocuiesc trupele sovieti
ce, în prima linie, divizia 21 infanterie atacind cu regimentul 35 infan
terie în stînga şi cu 24 in dreapta 157• I ntre zilele de 7 şi 1 1 februarie s-au
dat 1 3 atacuri, care au fost respinse în raionul Krivfu1 . S-au distins în
aceste singeroase bătălii lt. Gheorghe Suruceanu, lt. Constantin Coatu.
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f r . Gheorghe I . Vasile ş.a. 158 • După însemnările ş i documentele militare
ale v remii efectivele companiilor române de infanterie ajunseseră în
febt'u a:·ie 1 945 la 1 5 oameni 159 • Cu eforturi uriaşe divizia 21 infanterie
cucereşte cele "două porţi" de apărare ale oraşului Zvolen, dar nu ea
va fi cea care va intra în oraşul pentru care luptase 35 de zile, ci trupele
Corpdui 51 armată sovietic 1611• La 1 3 martie 1 945 bătălia pentru Zvo
len era încheiată pentru regimentele 24 şi 35 infanterie. Drept amintire
în cinstea românilor căzuţi la Zvolen, locuitorii acestui oraş au înălţat
un monument impunător. Trupele române intrau astfel în valea Hronu
lui s uperior unde Armata a 4-a română şi Armata 40-a sovietică luptau
din greu pentru cucerirea oraşului Banska Bystrica. După bătălii grele
la 2:3 martie 1 945, efectivele diviziei 2 1 infanterie nu au posibilitate să
se bucure de intrarea în oraşul eliberat de ele, pentru că vor fi îndrepta
te sp re Badin 611• Datorită luptelor grele, efectivele regimentelor erau
atît de scăzute, încît cei care trebuiau să primească decoraţii nu puteau
părăsi unităţile şi s ubunităţile : "Am onoarea a raporta că nu se po t
trim i te ofiţerii propuşi a fi decoraţi de domnul ministru de război, de
oarece regimentul fiind într-o situaţie tactică grea, inamicul fiind foar
te activ în sector, sînt întrebuinţaţi ca luptători pentru a mări puterea
de foc a subunităţilor" 162•
La sfîrşitul lunii martie 1945 divizia 2 1 infanterie primeşte ordin
să a tace pe direcţia Badin-Kraliky, avînd de cucerit povîrnişurile bine
apărate ale Munţilor Tatra Mare. Pe povîrnişurile şi crestele m unţilor
Tatra regimentele 24 şi 35 infanterie sînt de mai m ulte ori respinse da
torită unor puternice rezistenţe germane. Luptele pentru cucerirea înăl
ţimilor muntoase din Tatra au durat aproximativ două săptămîni, după
care divizia este trecută printr-un ordin de luptă in zona de operaţii
care p r-evedea trecerea Carpaţilor Albi 16\ unde incepind cu data de 1 5
aprilie regimentele 24 ş i 3 5 vor fi i n prima linie, in stinga diviziei 164 •
Pentru cucerirea Carpaţilor Albi divizia 2 1 infanterie a luptat mai mult
de două săptămîni, aproximativ intre 15 şi 30 aprilie 1 945 �;. I n primele
zile ale lunii m ai 1 945 elementele diviziei 21 infanterie i naintau spre
Morava, unde regimentul 24 infanterie şi 35 asigură apărarea. La 7 m ai
unităţile diviziei se regrupează în zona Pivin-Gruska-Tvorovice 166• î n
aceste condiţii sint găsite unităţile diviziei 2 1 infanterie in ziua de 9 mai
Hl45. P L"intr-un ordin de operaţii 167 pe Armata a 4-a se aducea la cu
noştinţa unităţilor să se efectueze o strictă urmărire a trupelor inamice
pentru ca acestea să fie obligate să accepte condiţiile de capitulare, dacă
nu acestea să fie nimicite. I n cadrul acestor acţiuni trupele diviziei in
terceptează şi capturează o mare coloană germană in zona Nemcice-Lu
dikov 16e , după care comandamentul diviziei de stabileşte la Neneke, de
unde se va continua urmărirea pe direcţia Trgova-Kremanica 169• La 1 1
mai tmpele diviziei se găseau in raionul Trgova-Barovice-Slavnicov
adică erau "pe linia cea mai înaintate:'\ a armatei române de pe
acest
front 170• Din această zonă mai erau doar 80 de km pînă la Praga. Aces
ta a fost itinerariul vasluienilor in r[1zboiul antifascist, in care s-au
acoperi t de glorie.
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ITINERAIRE DES SOLDATS VASLUIENS PENDANT
LA GUERRE ANTIFASCISTE
R e s u me

L'auteur a reconstitue il l'aide des temoinages des
veterans du departement de Vaslui, des manuscrits trouves
dans les collections du Musee departamental et des docu
ments de l'archive, la route parcourue par les soldats vaslu
iens pendant la guerre antifasciste. La plupart des habitants
du departenwnt actuel Vaslui, dans les annees 1 944 - 1 94 5
constitue par les dep::1rtements Vaslui, Tutova et Fălciu ont
fait 1Ja rt ie des regiments 24 et 35 infanterie, la division 21
infan t�ric, la 4 Armee. Des 23 Aout jusqu'au 1 1 -12 mai
1 945, les vasluiens ont parcouru une longue route de Galatzi
Brăila jusqu'au Banska-Bistrica, a 80 km de Prague. Ils ont
participe aux actions importants : "Cluj-ope ration" " D:!bre
ţin-operation", ils ont liberes plusieurs des villes et des vil
lages de N-V ele la Roumaine, de Hongrie ct Tchecosl�
vaque. Parmi les vasluiens qui sant co!wri de la gloire nous
citons : Moisa N. Petrachi, Nicola? Dogaru ,
Ioan
Dinilcl,
George Scridon, C. Coatu, Nicolae Gh. Chimu, Ernest Gh.
Diaconu etc.

C-da ;;707

c o a l� 27

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

ASPECTE ALE LUPTEI MASELOR POPULARE
DIN FOSTUL JUDEŢ TUTOVA PENTRU INSTAURAREA
GUVERNULUI DEMOCRATIC DE LA 6 MARTIE 1 94 5
GHEORGHE CLAPA

Victoria revoluţiei de eliberare naţională şi socială, antifascistă şi
antiimperialistă din august 1 944, s-a realizat ca urmare a strategiei şi
tacticii P.C.R., in politica de alianţe politice şi sociale, în care masele
populare au constituit forţa motrke, deschizînd astfel, calea acestora
spre înfăptuirea "unor profunde transformări revoluţionare" 1• Răstur
narea dictaturii antonesciene a însemnat o puternică lovitură dată bur
gheziei şi moşierimii, deoarece puterea de stat a fost preluată de forţe
patriotice antihitleriste. Perioada cuprinsă intre 23 August 1944 şi 6
Martie 1945, reprezintă un moment important din istoria ţării noastre,
deoarece in acest răstimp, Partidul Comunist Român a organizat şi con
dus masele populare în lupta antifascistă şi instaurarea puterii revolu
ţionar-democratice a muncitorilor şi ţăranilor.
In anii războiului în oraşul Bîrlad, reşedinţa judeţului Tutova, au
fost cartiruite în şcoli trupe germane, care au degradat sau distrus vee:hi
edificii de cultură. Constatările în acest sens, sînt confirmate în proce
sul verbal din 2 1 aprilie 1944, incheiat de profesorul Gh. V. Gîlcă Preşedintele Consiliului Interşcolar şi Emil Nicolae în calitate de Co
misar Ajutor, din ordinul Şefului Poliţiei oraşului Bîrlad cu adresa
nr. 1356 din 20 aprilie 1 944, referitoare la pagubele pricinui1.e de către
comandamentele armatei germane. Şcolile oraşului Bîrlad, la data de
2 1 aprilie 1944, aveau mobilierul deteriorat - parte pus pe foc geamurile sparte, magaziile de alimente goale şi distruse, combusti
bil consumat, gardurile rupte, vesela cantinelor lipsă, iar paturile in
ternatelor luate de soldaţii germani şi duse pe la casele în care erau
cartiruiţi 2• De asemenea arhivele, bibliotecile şi muzeele şcolare au fost
distruse, atelierele unde elevii îşi desfăşurau practica şcolară rămăsese
ră fără maşini unelte şi scule 3• Unele calcule estimative ne demon
strează că armatele germane în perioada martie - mai 1 944, au pro
vocat pagube materiale judeţului Tutova în valoare de 22 637 982 lei 4 •
Unitatea clasei muncitoare s-a realizat încă din anii dictaturii
antonesciene, cînd pe baza acordului de colaborare dintre P.C.R. şi
P.S.D. s-a constituit Frontul Unic Muncitoresc, a cărui program de ac
ţiune a fost expus in Manifestul lansat cu prilejul zilei de 1 Mai 1 944 5•
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Ca urmare a creării Frontului Unic Muncitoresc Şl m oraşul Bîrlad,
s-au constituit comitete patriotice de front unic în ateliere, fabrici şi
instituţii, făcînd posibilă creşterea forţelor antifasciste. ln cadrul co
mitetelor .Patriotice de front unic din judeţul Tutova, au intrat comu
nişti, social-democraţi şi ostaşi, care au dezertat de pe front şi care au
format grupe de partizani. S-au creat depozite de armament şi muniţii
în cîteva localităţi din judeţ.
Ziarul "Flacăra", organul Comitetului judeţean al P.C.R., cu se
diul în oraşul Bîrlad, sublinia în coloanele sale : "Mobilizate de Partidul
Comunist masele populare, conştiente, au mers să lupte prin pădurile
din împrejurimi, pentru distrugerea nemţilor, care rătăceau ameninţînd
populaţia" 6• Formaţiunile de luptă patriotice tutovene, au intrat în ac
ţiune controlînd şoselele cum ar fi şoseaua Bîrlad - Tecuci, unde două
camioane germane încărcate cu grîne, au fost imobilizate, şoferii şi în
soţitorii ucişi 7• O altă acţiune a fost aceea cînd, la Bîrlad, o echipă de
muncitori înarmaţi, au oprit evacuarea unor maşini demontate de la
Uzina electrică, doi muncitori fiind ucişi cu prilej ul busculadei ce s-a
iscat între aceştia şi o patrulă germană 8• Din procesul verbal încheiat
pe data de 10 septembrie 1 944, de către C. Constantinescu, profesor şi
girant al Şcolii normale de băieţi "Principele Ferdinand", reiese că tru
pele sovietice au pătruns în oraşul Bîrlad, miercuri 23 August 1 944,
-orele 13 9 •
S-au dat puternice lupte de stradă care au provocat incendii, pră
buşiri de case, prăvăliri de copaci şi stîlpi, blocînd străzile. Şcoala nor
mală de băieţi situată în partea de nord a oraşului, lîngă Grădina Pu
blică, o capodoperă a arhitecturii moderne, construită după modelul Ar
senatului din Veneţia, a fost incendiată de hitleriştii in retragere. Au
fost afectate atunci şi clădirile anexe ale şcolii : infirmeria, locuinţa di
recţiei, imobilele fermei şi uzina electrică. Mobilierul, muzeul şi bi
blioteca de asemenea arse. Maşinile unelte şi uneltele agricole ale fer
mei şcolii au fost luate 10• Hotelul "Traian", o clădire impozantă din
-oraşul Bîrlad, a ars zile în şir. La fel s-a întîmplat şi cu casele avocaţilor
Ştefănescu şi Ionescu, a învăţătorului Ştefan Ciobanu, casele Dinu şi
multe altele.
Comuniştii bîrlădeni, în frunte cu Ciucă Enache, Ion lacomi şi
alţii, în zilele imediat următoare actului de la 23 August 1 944, au mers
la Fabrica de tricotaje unde au format Consiliul Comunal 1 1• Comitetele
F rontului Unic Muncitoresc din Bîrlad au luat măsuri de stingere a
incendiilor, au deschis gheretele din 1piaţă, au pus în funcţiune morile şi
brutăriile, au format poliţia civilă. Luni de zile au muncit bîrlădenii pînă în februarie 1945 - pentru a degaja străzile oraşului, blocate de
maşini de război avariate şi abandonate de hitlerişti în retragere. Lt.
col. I. Marinchescu - Comandantul Garnizoanei Birlad, împreună cu
muncitorii de la depoul C.F.R. şi cei de la Uzina Comunală, conduşi de
Nicu Panaintiu primind aparate de sudură au tăiat tancuri, camioane
şi alte maşini de război distruse în urma luptelor din oraşul Bîrlad şi
rămase pe străzi, trimiţîndu-le la Reşiţa.
Forţele naţionale patriotice din România, în rîndul cărora Parti
<ltll Comunist Român constituia principalul nucleu, iniţiatorul şi orgahttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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nizatorul acţiunilor antifasciste şi antirăzboinice, au trecut la declanşa
2
rea şi înfăptuirea cu succes a insurecţiei naţionale antifasciste armate 1 •
ln judeţul Tutova a activat in condiţii grele "Apărarea Patriotică'"
care după 23 August 1 944 şi-a păstrat caracterul unei organizaţii de
luptă :pahiotică, avind ca obiectiv lupta de eliberare a poporului ro
mân. Preşedinte al "Apărării Patriotice" in perioada de inceput a re
voluţiei democrat-populare a fost avocatul Ion Antohi fiind ajutat de
preotul Olaru şi Nicu Moisei. In cadrul secţiunii Tutova a "Apărării
Patriotice " au activat şi medicii Spitalului "Birlad şi Elena Beldiman".
Din ordinul Ministrului Sănătăţii, spitalul fusese evacuat complet. Lip
seau medicamentele şi aparatele chirurgicale. Medicii rămaşi in oraş au
organizat curăţirea oraşului de cadavre, au creat un serviciu de asis
tenţă al răniţilor, au curăţit şi amenajat clădirea spitalului. La începu
tul anului 1 945, spitalul funcţiona cu următoarele secţii : chirurgie con
dusă de dr. Gh. Tomoşoiu, interne de dr. Octavian Botez, contagioase
de dr. Eugen Nichita, radiologică condusă de dr. S. Herşcovici, venerice
de dr. I. Graur 11• Cu sprijinul "Apărării Patriotice", medicii birlăcleni
au organizat spectacole şi colecte pentru aj utorarea copiilor orfani şi
a văduvelor de război. Tn clădirea "Apărării Patriotice" se dădeau con
sultaţii gratuite.
Comitetele Centrale ale P.C.R. şi P.S.D. au stabilit la 1 septembrie
1944, ca m i şcarea sindicală să fie organizată pe baza Frontului Unic
Muncitoresc, trecîndu-se la constituirea Comisiei Centrale de organi
zare a mişcării sindicale, pe baze revoluţionare a clasei muncitoare, care
şi-a întărit astfel capacitatea de luptă.
Şi in oraşul Birlad s-a trecut la înfiinţarea de organizaţii sindicale
în unităţi industriale şi comerciale. Şi-au creat sindicate profesionale
muncitorii, funcţionarii şi diverse categorii de intelectuali de la C.F.R.,
Spitalul "Birlad şi Elena Beldiman", Banca Naţională, Federala Tuto
va, Cooperativa Victoria, Baza de vite, Primăria, Prefectura, Judeţeana
Tutova, Poliţia, învăţămînt, Uzina electrică, Fabrica de ulei, Fabrica ele
vată, Atelierele de confecţii APACA, Moara "Unirea", Fabrica pentru
fer:rr: entarea tutunului, tipografii şi mul1.e altele. Organizaţii sindicale
şi-a u creat şi funcţionarii particulari precum şi muncitorii liber profe
sionişti, organizaţi in bresle.
Lucrătorii brutari din oraşul Bîrlad, îşi desfăşurau activitatea in
condiţii neigienice, fără un orar de lucru precis. Ei au hotărît să se
organizeze in sindicatul de breaslă la 25 septembrie 1 944, cînd adunîn
du-se la sediul Sindicatelor Unite din strada Alexandru Vlahuţă nr. 1 0 ,
a'.l pus bazele sindicatului lucrătorilor brutari, alegindu-şi un comitet
format din Tănase Filip - preşedinte, Stela Georgescu - vicepreşedin
te, I. Tailer - casier şi 3 membri. Comitetul sindicatului nou constituit,
îm preună cu Ion Savin, reprezen tantul comisiei locale a obţinut re\·en
dicări economice importante 14•
Profesorii secundari elin oraşul Bîrlad şi-au constituit organizaţie
de sindicat, in ziua de 17 decembrie 1 944, cînd au adoptat o moţiune
prin care se angajau să se incadreze în noua ordine politică şi socială
şi să ducă lupt a alături de alte organizaţii sindicale similare, pentru de
mocratizarea ţării şi a şcolii româneşti.
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Organizaţiile sindicale înfiinţate în Bîrlad se alătură celorlalte or
ganizaţii din ţară, care au contribuit la exercitarea rolului conducător
al clasei muncitoare în revoluţie, susţinînd războiul antihitlerist şi ac
ţiunile desfăşurate ele P .C.R. împotriva elementelor burghezo-moşie
reşti, pentru instaurarea şi consolidarea puterii populare, pentru refa
cerea economică a ţării.
La 18 septembrie 1944, a avut loc la Bîrlad la sediul "Uniunii
Patrioţilor", secţiunea judeţului Tutova din strada Regală nr. 133, şe
dinţa de constituire a Comitetului Judeţean 1:;. Şedinţa a fost prezidată
de avocatul Ion Bontaş. Ion Anclronache - delegatul Comitetului Cen
tral al Uniunii Patrioţilor, responsabil cu organizarea judeţului Tutova,
a expus programul şi înfăptuirea Uniunii Patrioţilor. în urma discuţii
lor preliminare, cei convocaţi s-au angajat să lupte ca membri activi ai
Uniunii Patrioţilor şi au hotărît formarea : Biroului permanent al Uniu
nii Patrioţilor, Comisiei financiare, Comisia "Munca cu ţăranii", Găr
zile patriotice, Biroului de presă şi propagandă, împărţirea pe sectoare
a oraşului Bîrlad (Munteni, Podeni, Cotul Negru şi Gară).
ln şedinţa din 6 octombrie 1 944, Ion Andronache a făcut analiza
activităţii Uniunii Patrioţilor şi a expus rezultatul trimiterii echipe
lor de propagandă în j udeţ, arătînd schimbările intervenite în Progra
mul Uniunii Patrioţilor prin aderarea la platforma P.C.R.-ului, elaborată
de Frontul Unic Muncitoresc 16• S-au făcut propuneri ca echipele de pro
pagandă să fie numite simultan pentru oraş şi j udeţ. Secţiunea Uniunii
Patrioţilor a judeţului Tutova, organizaţie de masă · cu caracter demo
cratic, antifascist, a adus o contribuţie însemnată la mobilizarea tuto
venilor, indiferent de convingerile lor politice, la acţiuni antifasciste
şi democratice.
în centrul atenţiei P.C.R. în opera de reinnoire democratică a
ţării a stat atragerea ţărănimii care reprezenta majoritatea populaţiei
ţării. In judeţul Tutova, imediat după 23 August 1 944, au luat fiinţă
detaşamente înarmate, numite poliţie rurală, create, îndrumate şi spri
jinite de organizaţiile de partid. Poliţia rurală a j udeţului Tutova nu
mărînd circa 300 de membri, şi-a procurat arme prin dezarmarea sol
daţilor hitlerişti, prin strîngerea armelor părăsite 17• Membrii poliţiei
rurale din comuna Fruntişeni, j udeţul Tutova, după înlăturarea jan
darmilor, au ajutat Comitetul sătesc să împartă grîul din hambarele
moşierului fugit. Poliţia rurală a împiedicat jandarmeria să-şi exercite
funcţiile respective şi de apărare a proprietăţii moşiereşti 18•
ln urma întrunirii delegaţiilor ţăranilor moldoveni din octombrie
1 9 44, Comitetul Regional Iaşi al P.C.R. a lansat o chemare : "Fraţi ţă
rani de la această întrunire mergeţi la casele voastre, adunaţi satul şi
alegeţi comitetele săteşti din oamenii cei mai cinstiţi, preluaţi şi admi
nistraţi toate bunurile părăsite ele moşieri ! " 19•
Comitetul j udeţean Tutova al P.C.R., a trimis echipe de munci
tori în satele judeţului, pentru a organiza comitete ţărăneşti. La sfîrşi
tul anului 1944, 6 1 de comune aveau constituite comitete ţărăneşti.
D. Negulescu în cererea adresată lui Rădescu, arăta că la proprietatea
sa din comuna Perieni, j udeţul Tutova, administratorul "a fost forţat
să evacueze imediat moşia pe motiv că moşiile au fost expropiate în
lilT.�a unei decizii a prefectului de j udeţ" 20•
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Frontul Plugarilor, organizaţie democratică a ţărănimii şi-a extins
activitatea în toate comunele j udeţului Tutova. Unul dintre cei mai
activi membri ai Frontului Plugarilor a fost ţăranul Gheorghe Prutea
nu din comuna Popeni, Plasa Zorleni, care a luptat în ilegalitate, avînd
legături cu celulele de partid. După victoria insurecţiei din august
1 944, a devenit Pretor al Plăşii Zorleni, avînd ca sarcină înlocuirea tu
turor elementelor antonesciene, cu elemente noi, democratice, forma
rea de gărzi ţărăneşti, a comisiilor de reformă, fiind preşedintele Co
misiei de reformă pe Plasa Zorleni. Neavînd mijloace de transport se
deplasa pe jos din sat în sat, luptînd pentru opera de reală democrati
zare a satelor, acţiune pe care a dus-o împotriva dispoziţiilor guverne
2
lor Sănătescu şi Rădescu 1•
Inainte de a se realiza reforma agrară, plugarul Gheorghe Pru
teanu a păşit din proprie iniţiativă la împroprietărirea ţăranilor în Po
peni, Zorleni şi alte comune învecinate, unde majoritatea ţărănimii era
fără pămînt. Imparte plugarilor nevoiaşi, văduvelor de război, invalizi
2
lor şi orfanilor, 6 000 ha expropriate de la moşieri 2 •
La 25 septembrie 1 944, C.C. al P.C.R., a formulat Proiectul de
Platformă a Frontului Naţional Democratic, document însuşit şi de
Partidul Social Democrat şi propus celorlalte forţe democratice din
partea Frontului Unic Muncitoresc. Platforma Frontului Naţional De
mocratic a reprezentat o bază reală pentru unirea într-un singur front
a tuturor forţelor interesate în refacerea democratică a României. La
12 octombrie 1 944, s-a constituit Consiliul Naţional al Frontului Na
ţional Democrat. Populaţia judeţului Tutova a primit cu entuziasm ves
tea creării Frontului Naţional Democratic, manifestînd pentru realiza
rea Platformei Frontului Unic Muncitoresc.
Medicii din oraşul Bîrlad şi judeţul Tutova, întruniţi în ziua de
16 octombrie 1 944, orele 1 5 au hotărît :
" 1 . Vom sprijini fără precupeţire actuala muncă pentru democra
tizarea şi epuraţie depusă de reprezentanţii noştri desemnaţi de na
ţiune.
2. Asociaţia medicilor ca organ aotiv şi de luptă democratică, în
fiinţează la serviciul sanitar j udeţean un cerc de studii sociale şi ştiin
ţifice, cu scopul de a lupta pentru ridicarea României libere, indepen
dente şi democratice.
3. Hotărîm a lucra pentru a ridica starea sănătăţii poporului ro
mân, luptînd împotriva bolilor sociale care-1 macină.
4. Asociindu-ne colegilor democraţi din întreaga ţară, cerem sin
dicalizarea în scopul de a lupta pentru rezolvarea tuturor revendică
rilor noastre profesionale.
5. Asociaţia medicilor din Bîrlad şi judeţul Tutova, aderă la Plat
forma Frontului Naţional Democratic şi este hotărîtă să lupte pentru
completa ei aplicare.
6. Asociaţilor medicilor înţelegînd datoria ceasului de faţă, este
alături de glorioasele armate aliate Române şi Sovietice în lupta pentru
eliberarea Ardealului şi distrugerea definitivă a hitlerismului şi fascis
23
mului" • La fel au procedat şi farmaciştii din oraşul Bîrlad şi j udeţul
Tutova 24•
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Două zile m ai tîrziu în aula Liceului "Gh. Roşea Codreanu" a avut
loc inaugurarea anului şcolar 1 944-1945. Au fost prezenţi peste 200
profesori secundari din oraşul Bîrlad, printre aceştia remarcîndu-se pro
fesorii Paul Constantinescu, Cezar Ursu, Gh. Gîlcă ş.a. In cuvîntul de
deschidere, ,profesorul Paul Constantinescu, accentuează asupra necesi
tăţii de "a se da învăţămîntului caracterul de generozitate şi de univer
salitate, de omenie, pe care trebuie să-1 aibă un învăţămînt clemocTa
tic". M. Negreanu redactorul ziarului bîrlădean "Păreri", arată ca anul
şcolar 1 944- 1 945, "începe sub auspiciile libertăţii şi egalităţii
înke
toţi cetăţenii ţării". Solemnitatea se încheie cu executarea la pian de
către profesorul compozitor bîrlădean Ilie Şerbănescu, a "Horei Unirii14
şi a unui marş 2".
Ziarul "Scînteia" din 26 octombrie 1944, a publicat un artic-ol in
titulat - Marea manifestaţie din judeţul Tutova. Mii de ţărani, nwnci
tori şi intelectuali cer guvern de Front Naţional Democratic. Această
manifestaţie a fost organizată de Uniunea Patriotică în oraşul Bîrlad,
unde au luat cuvintul Ion Andronache din partea Uniunii Patrioţilor,
ţăranul Gheorghe Pruteanu, reprezentantul Frontului Plugarilor, �ecu
lai Bolea, din partea Sindicatelor Unite, I. Manta, din partea muncito
rilor C.F.R . şi profesoara Nina Dumbravă in numele femeilor demo
crate.
Primarul oraşului Bîrlad - avocatul Ion Bontaş, s-a aclre"c;t ţă
rănimii, arătînd necesitatea exproprierii moşiilor mai mari ele 50 de
ha ; săteanul Ghelţu Popeanu a vorbit din partea tineretului patriotic
şi Zainea Buhuşi din partea formaţiunilor de luptă patriotică ; Ion
Savin reprezentantul P.C.R. secţiunea Tutova, a arătat că Plat form a
Frontului Unic Muncitoresc pentru înfăptuirea Frontului Naţional De
mocrat, cuprinde cele mai importante probleme ale poporului nos tru.
Prefectul Manole Zolotovici a reliefat însemnătatea armistiţiului cu
Uniunea Sovietică şi lupta comună a armatelor sovietice şi române,
pentru înfrîngerea hitleriştilor şi eliberarea părţii de nord-vest a Tran
silvaniei. În cuvîntul său, a arătat că guvernul Blocului Naţional De
mocratic nu mai corespunde intereselor poporului român, salutîncl în
fiinţarea Frontului Naţional Democratic, cerînd totodată respe ctarea
cinstită a condiţiilor armistiţiului, epurarea aparatului de s�at, clemo
cratizarea reală a ţării şi o largă reformă agrară prin expropriere<� mo
şiilor m ai mari de 50 de ha. Face apel Ia întreaga populaţie a j·.Jcleţu
lui Tutova, să se unească şi să lupte pentru înfăptuirea pre\·ede!·ilor
Platformei Frontului Naţional Democrat 26•
La 1 2 noiembrie 1 944, a avut loc alegerea Comisiei locale a Sindi
catelol· Unite, la care au luat parte Comitetele sindicale ale brutari
lor, morarilor, tăbăcarilor, functionarilor, C.F.R.-iştilor, muncitorilor de
la Uzina comunală, funcţionarilor publici, tipografilor şi metalurgiş
tilor. Şedinţa a fost prezidată de Ciucă Enache care a arătat necesita
tea de organizare a m uncitorilor. Din raportul de activitate al Comisi
ei locale de iniţiativă, prezentat de Sandu C., a reieşit că sindicat ele
oraşului Bîrlad la 1 2 noiembrie 1 944 numărau 400 de membri 27 •
In Comisia locală au fost aleşi : Ciucă Enache - muncitor turnă
tor, Ilie Vasile - C.F.R.-ist, Theodor Călin - tipograf, Nicolae Bolea
- brutar, Ion BuHşcă de la Moara "Unirea", Ioniţă Făinărea ele l a moahttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ra "Saraga", Gheorghe Mancaş - C.F.R.-ist, Lazăr Şaraga - funcţionar,
Dumitru Leahu - tăbăcar, Ioan Ghelţu - funcţionar public, Nicu Pa
naintiu de la Uzina comunală, C. Sandu - funcţionar, Ilie Petru de la
tineretul C.F.R. Bîrlad 28•
In ziua de 22 noiembrie 1 944, delegaţii Uniunii Patrioţilor, Fron
tului Plugarilor, Partidului Comunist şi Sindicatelor Unite, intruniţi la
sediul Uniunii Patrioţilor, au hotărît constituirea secţiunii judeţene Tu
t ova a Frontului Naţional Democratic. Biroul permanent a fost alcă
tuit din : Ioan Bontaş preşedinte, Gheorghe Pruteanu, vicepreşedinte,
Ioan lacomi, Ioan Andronache, Gheorghe Berechet membri şi Ioan Sa
vin secretar 29•
Secţiunea jud eţeană Tutova a Partidului Social Democrat fiind
in curs de constituire urma ca după aceasta, să-şi desemneze delegaţi
în Frontul Naţional Democratic. Au fost aleşi delegaţi pentru a lua
legătura cu Comitetul Central al Frontului Naţional Democratic : Ioan
Bontaş, Ioan Andronache şi Nina Dumbravă, din partea Uniunii Pa
trioţilor ; Ioan Savin, Zainea Buhuşi şi Gh. Gherşin din partea P.C.R. ;
Gheorghe Pruteanu, sblt. Gh. Dănăilă şi Gh. Berechet reprezentau Fron
t ul Plugarilor ; Ciucă Enache, Ilie Vasile şi Ioan lacomi din partea Sin
dicatelor Unite 30• Comitetul j udeţean al Frontului Naţional Democratic
a hotărît în aceeaşi zi, alegerea lui Zainea Buhuşi in calitatea de pre
fect al judeţului Tutova 3 1•
Imediat după constituire, secţiunea Tut ova a F.N.D. a lansat un
Apel prin care cerea mobilizarea tuturor forţelor democratice in lupta
pentru : aplicarea loială a armistiţiului, mărire-a efortului de sprijinire
a războiului antihitlerist, a prieteniei cît mai strînse cu U.R.S.S., reali
zarea unei Românii libere şi cu adevărat democratice 32•
La sfîrşitul lunii noiembrie 1 944, ţăranii tutoveni au organizat in
sala Teatrului "Al. Vlahuţă" o întrunire în cadrul Frontului Plugari
lor. De la această intrunire nu au lipsit nici preoţii şi nici învăţătorii
satelor iuiovene. Ţăranii au luat atitudine cerînd : confiscarea tuturor
bunurilor criminalilor de război, pămîntul să fie al celor ce-l muncesc,
moşierii care au fugit şi au lăsat moşiile nearate să fie traşi la răspun
dere, ap�·ovizionarea satelor, impozitele să fie după venit, iar ţăranii
săraci să fie scutiţi, datoria de război să fie plătită ele jefuitorii şi
îmbogăţiţii de război 33•
La începutul lunii decembrie 1 944, tot în sala Teatrului "AL
Vlahuţă", s-a ţinut o altă intrunire organizată de ţăranii judeţului Tu
iova fiind deschisă de Ion Andronache din partea F.N.D., care a spus
printre altele : "Astăzi avem de luptat pentru ca reforma agrară să
devină faptă imediată. Pămîntul trebuie luat din mîna marilor pro
prietari şi dat celor care-1 muncesc. Acesta este scopul luptei ţărani
lor" 34• Apoi a luat cuvîntul învăţătorul Butucea din satul Cirja, făcînd
următoarea remarcă : "Din nevoia noastră, din plînsetele mamelor şi
copiilor noştri, s-a născut această formaţiune de luptă şi dreptate cu
denumirea Frontul Plugarilor" 35• Plugarii Berechet şi Teşchină au �cut
apel la inrolarea tuturor ţăranilor in Frontul Plugarilor, pentru a crea
"un bloc de oţel in care se va ştirbi dalta burgheziei" 36•
Din partea P.C.R. a vorbit Ion Savin - secretarul judeţenei de
partid Tutova : ,.Timpurile s-au schimbat şi se vor mai schimba, dar
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numai m favoarea ţăranilor şi muncitorilor. Jandarmii... mai bine să
plece pe front. Ţăranii au poliţia lor sătească care a dovedit că poate
şi ştie să facă ordine. Pămîntul este numai al celor ce-l muncesc" 37•
Prefectul Zainea Buhuşi a făcut un mic istoric al luptei ţăranilor
începîrid cu anul 1 907, propunînd naţionalizarea băncilor şi reforma
agrară 38• Prefectul Zainea Buhuşi ales de către Comitetul judeţean
Tutov·a al F.N.D. a desfăşurat o vie activitate vizitînd comunele j ude
ţului, interesîndu-se de situaţia însămînţărilor, de aplicarea prevede
rilor armistiţiului. A inspectat Preturile cu intenţia de a le reorganiza.
Ion Andronache a fost numit Şef al Poliţiei, post care fusese ocupat de
Zainea Buhuşi înainte de a fi ales prefect. Au fost aleşi 15 ţărani tuto
veni şi trimişi la Bucureşti, pentru a se forma la o şcoală de cadre în
cadrul Organizaţiei Centrale a Frontului Plugarilor.
Prin Ordonanţa nr. 6847, Prefectul democrat Zainea Buhuşi avînd
î n vedere Proiectul de Platformă elaborat de P.C.R., însuşit de F.N.D.
şi celelalte organizaţii democratice, a hotărît exproprierea moşiilor şi
împroprietărirea ţăranilor j udeţului Tutova. Redăm mai jos conţinu
tul celor 10 articole ale Ordonanţei :
"Art. 1 . Toate moşiile din cuprinsul judeţului Tutova, cu o supra
faţă mai mare de 50 ha, indiferent de natura terenului (pămînt arabil,
bălţi, păduri, islazuri, livezi) vor fi trecute în folosinţa ţăranilor, dresîn
du-li-se procese verbale de luare în primire.
Art. 2. Moşiile a căror proprietari s-au refugiat la 23 August 1 944,
şi care nu s-au întors nici pînă azi, chiar dacă între timp şi-au trimis
administratorii, vor fi împărţite la ţărani în întregime.
Art. 3. Terenurile greu de divizat ca : păduri, bălţi, islazuri, vor
fi preluate de comitetele săteşti sub controlul şi îndrumarea organelor
superioare.
Art. 4. Bunurile imobile de pe moşiile boiereşti ca : gospodăriile
boiereşti, uleiniţe, mori ţărăneşti, vor trece de asemenea in proprieta
tea comitetelor săteşti care vor îngriji de exploatarea lor 39•
Din art. 5, 6 şi 7 reiese că, Camera şi comitetele săteşti din jude
ţul Tutova urmau să pună în aplicare dispoziţiile art. 1 , 2, 3 şi 4, in
tocmirea tabelelor cu cei împroprietăriţi şi a plafonului de împroprie
tărire.
Art. 8, 9 şi 10 se refereau la modalităţi de lucru în vederea apli
cării împroprietăririi, inventarul agricol şi la emiterea unui nou regula
ment care să dezvolte prevederile Ordonanţei nr. 6847 40 •
La numai o lună de zile de la instaurare, al doilea guvern prezi
dat de Sănătescu a fost nevoit să demisioneze ca urmare a neputintei
de a stăvili acţiunile revoluţionare ale maselor. Frontul Naţional De
mocratic a reuşit �ă-şi menţină în intregime poziţiile - cucerite în guver
nul anterior - în noul guvern Rădescu instaurat la 6 decembrie 1 944.
Ministl"ul Nistor, prof. univ. Vlădescu-Răcoasa, Gh. Vîntu sub
secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne etc., au convocat la
Prefectura judeţului Tutova o mare adunare cetăţenească în luna de
cembrie 1 944, în urma căreia la data de 22 decembrie, profesorul Gh.
Gîlcă Preşedintele Consiliului Interşcolar a fost instalat în funcţia de
Prefect al judeţului Tutova 4 \
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Prima sarcină trasată obliga noul prefect să pună la punct ime
diat, documentele Comisiei aliate de control pentru satisfacerea con
cliţiilor de armistiţiu ; din partea U.R.S.S. m aiorul Vinogradov, un se
CI'etar, dactilografă, contabili, translator. .. din partea română colonelul
Nicolaescu cu personalul dat de prefectură. Toate actele justificative
erau înaintate de Prefectura j udeţului Tutova, Comisiei Centrale de la
Bucureşti, spre verificare şi păstrare 42•
Din 66 comune cîte avea judeţul Tutova, numai 2 aveau legături
telefonice cu prefectura. Prefectul Gh. Gîlcă a luat legătura cu ing.
Schileru de la Direcţia Generală P.T.T.R. şi în 10 zile toate instalaţiile
telefonice ale j udeţului erau în stare de funcţionare 43•
De asemenea a luat legătura prin telefon cu prefectul j udeţului
Bacău, Dionisie Ionescu, căzînd de acord ca oamenii din judeţul Bacău
să transporte cu căruţele lor petrol, var şi cartofi şi din banii realizaţi
să cumpere grîu şi porumb. Bacău! trimitea cisterne cu petrol, iar în
gara Bîrlad se încărcau cereale pentru judeţul Bacău 44•
O problemă foarte acută era starea sanitară a populaţiei rurale :
în judeţ erau 6 000 bolnavi de tifos exantematic. V. Plaxim - medicul
şef al judeţului a luat primele măsuri 4;,.
Localul Spitalului "Bîrlad şi Elena Beldiman" era avariat în urma
cutremurului din 10 noiembrie 1940 cît şi a bombardamentelor. Servi
ciul tehnic judeţean a avizat că parterul poate fi folosit şi s-a trecut
imediat la amenajarea şi dotarea sălilor şi culoarelor parterului, astfel
să se poată face cazarea şi tratarea bolnavilor. Dr. Plaxim s-a deplasat
în comuna Tutova şi aj utat de personalul sanitar a pus în stare de
funcţionare dispensarul medical 46•
ln comuna Floreşti spitalul a fost închis după cutremur. Redes
chiderea s-a făcut în prezenţa medicului şef al judeţului 4 7•
La consfătuirea prefecţilor din întreaga ţară ce s-a ţinut în loca
l ul Ministerului de Interne - 1 2-24 ianuarie 1 945 - prefectul j ude
ţului Tutova a prezentat propuneri referitoare la ameliorarea situaţiei
economice, aprovizionarea frontului cu hrană şi materiale, arătînd în ce
Trebuie să conste contribuţia fiecărui judeţ ; a dat sugestii pentru îm
bunătăţirea transportului şi a insistat asupra situaţiei sanitare 46•
Peste cîteva zile s-a anunţat că trenul sanitar pentru Moldova
urma să sosească în gara Bîrlad. Prefectul a s alutat pe academicianul
Vasile Răşcanu .prof. univ. la Facultatea de medicină din Iaşi şi pe
acad. prof. univ. D. Danielopolu ministrul sănătăţii, pe însoţitorii săi.
în urma discuţiilor, în gara Bîrlad au rămas două vagoane eu medica
mente. Dr. Plaxim şi întregul personal în s ubordine au muncit cu mult
devotament, astfel încît, în primăvara anului 1945, epidemia era com
plet eradicată 49•
Un domeniu în care activitatea nu se desfăşura normal, era în
văţămîntul. Profesorii refugiaţi ezitau să revină la catedră. La 15 ia
nuarie 1945, toate cadrele didactice din învăţămîntul secundar erau pre
zente la posturi. ln calitate de Preşedinte al Consiliului Interşcolar
prof. Gh. Gîlcă, a convocat pe toţi profesorii în sala de şedinţe a Pre
fecturii şi împreună cu ei şi cu directorii, a procedat la încadrarea ti
tularilor pe locurile vacante pe care le ocupau înainte de refugiu, iar
catedrele vacante şi orele răzleţe au fost încredinţate spre suplinire ;
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tabelele întocmite au fost înaintate Ministerului şi Inspectoratului Ga
laţi 50•
Din cauza traficului intens, toate şoselele şi drumurile din judeţ
aveau nevoie de reparaţii. Prefectul democrat Gh. Gilcă a dat ajutor
şi a impulsionat activitatea serviciului de drumuri ; a dat instrucţiuni
primarilor să pună Ia dispoziţie stelaje pentru transportul balastrului,
a lemnăriei pentru refacerea podurilor etc.
S-a dat prioritate şoselei naţionale Iaşi-Bucureşti pe tronsonul
care străbătea judeţul Tutova ; in a doua urgenţă s-a trecut la re pa
raţia şoselelor Birlad-Murgeni şi Birlad-Puieşti 5 1• La sfîrşitul anului
1 944 şi inceputul anului 1 945, Frontul Naţional Democratic s-a pron:m
ţat pentru instaurarea unui guvern rezultat din concentrarea tuh1ror
forţelor democratice. In ziua de 28 ianuarie 1 945, a avut loc la Birlad
o mare întrunire a Frontului Naţional Democratic unde s-a adoptat o
moţiune referitoare la : participarea cu maximum de efort la războiul
antihitlerist, înfăptuirea reformei agrare, arestarea tuturor criminalilor
de război, legi democratice, prietenia cu Uniunea Sovietică, luarea de
măsuri impotriva sabotorilor, toate elementele cinstite să intre în Fron
tul Naţional Democratic 52•
Efervescenta revoluţionară a atins punctul culminant în luna fe
bruarie 1 945. Tutovenii manifestau pentru guvern F.N.D., pentru refor
ma agrară. Moţiuni asemănătoare au fost întocmite şi de ţăranii din
comunele Pogoneşti, !veşti, Perieni, Stîncăşeni, Săndreşti, Făt ăc-iuni,
Puntişeni, Sîrbi, Mireni, Bogdăneşti ş.a. 53•
In articolul "Drumul spre refacere", sînt analizate probleme ca :
democratizarea ţării şi epurarea a paratului de stat, mărirea procbcţiei ,
refacerea ţării şi prietenia sinceră cu Uniunea Sovietică, evidenţiind
faptul că un guvern F.N.D. va rezolva nu numai problema agrar ă şi
economică a ţării, ci va rezolva şi celelalte probleme vitale ale poporu
lui român, încheindu-se cu lozinca " Vrem guvern F.N.D." 54•
Luni, 5 martie 1 945, cetăţenii oraşului Birlad şi delegaţi ai ţăra
nilor din judeţul Tutova, au participat la o mare manifestaţie ce a avut
loc in sala Teatrului "Al. Vlahuţă", pentru a cere rezolvarea crizei
politice, printr-un guvern F.N.D. Întrunirea s-a ţinut cu uşile des chise
pentru ca vorbitorii să fie auziţi de cei de afară. Muncitorul trutat·
Tănase Filip a prezidat adunarea. Primul care a deschis seria vorbi
torilor a fost Rimniceanu care "a cerut urgenta rezolvare a crizei, prin
aducerea la cirma ţăl'ii a unui guvern F.N.D.". I . Apostol din Buc.1reşti
a adus sal-utul muncitorilor bucureşteni, I. Trandafirescu preşedintele
sindicatului funcţionarilor publici "a cerut ca elementele fasciste care
uneltesc împotriva r oporului, să dispară din viaţa publică a ţării''. Ste
la Teodoru a reliefat "rolul important al femeii în viaţa poli � i c ă a
ţării", Ion Galeru arăta că exponenţi ai burgheziei şi moşieri:r:ii "se
pun de-a curmezişul intereselor întregului popor" 55•
Masele populare din judeţul Tutova, conduse de Partidul Comu
nist Român, susţinînd cu energie - prin manifestaţii şi miting;.ni for
marea unui guvern al Frontului Naţional Democratic, au primit c,J însu
fleţire vestea instaurării la 6 martie 1 945, pentru prima dată in istoria
României, a unui guvern cu adevărat democratic, condus de <.h·. Pe�ru
Groza.
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Guvernul dr. Petru Groza a cuprins reprezentanţii clasei munci
toare, ai ţărănimii şi ai altor pături mijlocii reprezentînd forţele so
ciale şi politice cele mai înaintate, iar prin conţinutul de clasă şi
programul său a căpătat un pronunţat caracter muncitoresc-ţărănesc .
.,Instaurarea guvernului de la 6 m artie - remarca tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - nu a fost un act politic întîmplător sau efectul
unei simple conjuncturi, ci rezultatul unor crîncene bătălii de clasă,
revoluţionare, duse cu arma în mină, în care au ieşit victorioase clasa
m uncitoare, forţele revoluţionare, democratice, care in strînsă unitate
au reuşit să lichideze impotrivirea înverşunată a reacţiunii şi să cuce
rească pe cale revoluţionară puterea politică în stat" 56•
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ASPECTS DE LA LUTTE DES MASSES POPULAIRES
DE L'ANCIENNE DEPARTAMENT DE TUTOVA
POUR
L'INSTAURATION DU GOUVERNEMENT DEMOCRATI
QUE AU 6 MARS 1945
R e s u me

A la suite de la creation de Front Unique Ouvrier dans

la ville de Bîrlad aussi, a cette epoque-la etant le chef-lieu du
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departement de Tutova, se sant formes des comites patri.o
tique de front unique dans les ateliers, fabriques et institu
tions, en permettant, le developpment des forces antifasc istt:s.
Dans le cadre des comites patriotiques de front unique
du departement de Tutova sant entres des comunistes, so
ciaux-democrattes, et des soldats qui ont forme des groupes
de partisans.
Dans le departement de Tutova une activite soutenue
a deploye l'organisation democratique "La Defense patrio
tique" qui dans le printemps et dans l'ete de l'annee 1 94 4 a
intensifie l'aide pour les detenus politiques et pour leurs
familles, privees de moyens de subsistance, eu Etant l'appui
moral et materiel des militants antifascistes, :des patriotes,
deenus dans des camps et des prisone, de leurs familles, en
luttant pour le salut de ceux-ci.
Apres le 23 Aout 1 944 "La defense patriotique" a gar
de le caractere d'une organization de lutte patriotique a
yant pout l'objectif la guerre d'affranchissement du peuple
roumain.
Apres le 1 -er septembre 1 944, dans le departement de
Tutova, on est passe a la creation des organisations sindi
cales dans des unites industrielles et comerciales, qui ont con
tribue a l'exercice du r6le dirigeant de la classe ouvriere
dans la revolutions en soutenant la guerre antihitlerienne et
les actions deployees par le Parti Comuniste Roumain contre
la reaction de la bourgeoise et de la classe des grands pro
prietaires foncieres, pour l'instauration et le renforcement
du pouvoir populaire, pour le redressement economique du
pays.
La section de l' Union des Patriotes du departement de
Tutova, organization de masse a caractere democratique an
tifasciste a mobilise les travailleurs de Tutova de difjerentes
projessions et convictions aux actions antifascistes et demo
cratiques.
Le Front des Laboureurs, organisation democratique de
l a paysannerie a elargi son activite dans tous les communes
du departement de Tutova. La population du departement de
Tutova a reru avec enthousiasme la nouvelle de la creation
du Front National Democratique, en manifestant pour la rea
lisation de la platforme du Front Unique Ouvrier.
Des miliers de paysans, ouvriers et intellectuels du de
partement de Tutova ont manifeste pour un gouvernement
du Front National Democratique.
A la suite de la lutte des masses populaires, a ete in
staure au 6 mars 1 945, pour la premiere fois dans l'Histoire
de la Roumanie, un gouvernement vraiment democratique
ayant comme dirigeant le docteur Petru Groza.
Par son contenu de classe et par son programme ce
gouvernement a acquis un prononce caractere ouvrier et
paysan.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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LUPTA MASELOR POPULARE DIN JUDEŢUL BOTOŞANI
PENTRU INSTAURAREA ŞI CONSOLIDAREA REGIMULUI
DEMOCRAT-POPULAR
1 944- 1 947 (l)
-

IONEL BEJENARU

Desprinzînd aspectele principiale ale evoluţiei popoarelor pe dru
mul socialismului, unul din clasicii marxism-leninismului scria în ope
ra sa, că "toate naţiunile vor ajunge la socialism - aceasta este inevi
tabil, dar toate vor ajunge nu chiar în acelaşi fel, fiecare va aduce un
specific într-o formă sau alta a democraţiei, într-o varietate sau alta
a dictaturii proletariatului, într-un ritm sau altul al transformării so
cialiste ale diferiltelor laturi ale vieţii sociale" 1• Teza aceasta, a rolului
particularului în evoluţia unei societăţi avea să fie probată, în mod
creator, în anii revoluţiei şi ai construcţiei socialiste în patria noastră.
Victoria revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi an
tiimperialistă din august 1 944 a marcat începutul unei etape noi în
dezvoltarea ţării, a angaj at poporul român într-un amplu şi adînc pro
ces de transformare a societăţii, nu lipsit de obstacole, într-o confrun
tare deschisă cu forţele reacţionare, proces care avea să-şi pună hotă
rîtor amprenta pe destinele acestui popor.
Evenimentelor locale, care au implicat fostele judeţe Botoşani şi
Dorohoi, le sînt specifice unele trăsături proprii, cum, de altfel, la
scara intregii ţări, îi sînt şi ei specifice, idee enunţată mai sus şi pe
care o accentuăm, odată cu integrarea luptei maselor populare din a
ceastă parte a ţării în procesul revoluţionar al întregului popor.
O privire succintă asupra situaţiei fostelor j udeţe Botoşani şi Do
rohoi, în perioada imediat anterioară lui 23 August 1 944, ne oferă un
tablou de-a dreptul j alnic, dezastruos. lncă de la sfîrşitul lunii martie
şi începutul lunii aprilie 1944, în condiţiile puternicei ofensive a Arma
tei Roşii, armatele germane sînt obligate să se retragă din partea de
n ord-est a Moldovei. Totul fusese lăsat la voia întîmplării. Cu o econo
mie puternic lovită de război, sărăcită de j aful sistematic al armatelor
germane, cu o populaţie lipsită de mijloace de existenţă suficiente, dar
nu şi de speranţa unor zile mai bune, avînd de făcut faţă copleşitoarelor nevoi ale frontului, soarta acestor meleaguri părea pecetluită. Spe
cula şi sabotajul erau la ordinea zilei, tifosul exantematic făcea ravagii,
la sate moşiile zăceau părăsite, oraşele Botoşani şi Dorohoi erau în
tr-adevăr "oraşe ale nimănui". Jaful ostaşilor germani în retragere, acC-da :i�D7 coala
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tele de banditism practicate de elemente declasate completau imaginea
unor zile de tristă memorie.
In faţa unei asemenea stări de fapt, cînd posibilităţile de refacere
aveau să însemne o luptă tenace cu greutăţile de tot felul, s-au ridicat
cu hotărîrea de a învinge masele populare, vital interesate în grabnica
normalizare a vieţii, în valorificarea oricăror resurse care să conducă la
îmbunătăţirea nivelului lor de viaţă, atît de precar la acea dată. În
fruntea lor s-a situat P.C.R.
Desprindem din începutul activităţii de reorganizare a instituţii
lor locale, reluarea activităţii prefecturilor celor două j udeţe, a primă
riilor - la primăria oraşului Botoşani avea să fie instalat primar un re
prezentant al P.C.R., în timp ce, în comunele j udeţelor în cauză, numi
rile primarilor, a ajutorilor de primari, a comisiilor interimare s-a fă
cut prin consultarea locuitorilor reuşindu-se, astfel, sii fie aleşi oamenii
cei mai utili şi capabili să-i reprezinte. Unde, totuşi, se vor strecura
la conducere elemente credincioase vechilor stări de lucruri, masele
populare le vor da riposta cuvenită, le vor îndepărta. Marea majoritate
a comisiilor interimare, în frunte cu primarii şi ajutorii de primari, s-au
constituit în luna aprilie 1944 în fostul judeţ Botoşani. 2 şi în lunile iu
nie-iulie, în fostul j udeţ Dorohoi 3• Cît de imperios necesară era trece
rea grabnică la acţiune, o ilustrează documentele vremii. Spicuim din
tr-un raport al directorului Prefecturii j udeţului Botoşani, referitor la
deplasarea făcută în comuna Ştefăneşti, reşedinţă de plasă : " ... în ge
neral comuna este intr-o stare de decădere economică şi administrativă
dăunătoare populaţiei. Populaţia înstărită, ca şi toţi funcţionarii, s-au
refugiat. Odată cu refugiul au fost distruse de către cei care au plecat
moşiile şi industriile importante. Comerţul este inexistent. Locuitorii
suferă de lipsa banilor întrucît nu au elementele economice care să
înlesn'ească schimbul" 4• Raportul este datat 5 mai 1 944. Procesele ver
bale de constituire a comisiilor interimare înscriu, de altfel, unele mă
suri menite să răspundă unor imperative imediate : în fiinţarea 1mui
serviciu de pază a comunei, organizarea poliţiei comunale, efectuarea
arăturilor şi însămînţărilor de primăvară, antrenarea personalului teh
nic în repararea drumurilor şi a podurilor distruse etc. 5 •
Pe lîngă cele două prefecturi s-au organizat un Consiliu de cola
borare al judeţului Botoşani şi respectiv un Consiliu judeţean la Doro
hoi. Ele sint organe cu caracter consultativ ale prefecţilor, avînd în com
ponenţă pe conducătorii principalelor instituţii ale judeţului. Ulterior,
ele vor depăşi caracterul strict consultativ, lărgindu-şi atribuţiile. Ast
fel, în şedinţa de constituire a Consiliului judeţean de pe lîngă Pre
fectura Dorohoi se preciza că "va activa conform legilor, în special in
stituind şi controlînd activitatea administrativă şi economică a judeţului, după posibilităţile excepţionale în care ne aflăm" 6• Intre instituţiile
organizate, în scurt timp, la Botoşani şi Dorohoi se aflau Poliţia rurală
şi urbană, Comandamentul Poliţiei Judeţene, Administraţia Financiară,
Instanţa Specială Represivă (ulterior denumită Instanţa Specială de Ju
decată la Botoşani şi Tribunal Special de Judecată la Dorohoi), Servi
ciul Bunurilor rurale, Camera Agricolă (la Dorohoi se numea Sen·iciul
Agricol), Serviciul Sanitar, Inspectoratul Administrativ, Poşta, Căile Fehttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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rate, Cooperativele. Activitatea acestor instituţii gravita în j urul Pre
fecturii, datorită situaţiei speciale "de front" 7•
Evacuarea moşierilor din fostele j udeţe Botoşani şi Dorohoi a în
semnat un lung şir d e distrugeri ("Au luat cu ei cirezi de vite, trac
toare, batoze, curelele de transmisie de la mori şi de la locomobile, cu
scopul de a împiedica muncile agricole, de a paraliza viaţa regiunii")8•
Un exemplu tipic ni-l oferă actul din comuna Mihălăşeni, cînd vătafii
au dat foc unei magazii în care se găseau vagoane de mazăre 9• In gara
Dîngeni sînt arse depozitele de zahăr, grîu, lăsîndu-se în grea suferinţă
populaţia rămasă pe loc 10•
Existenţa unui mare număr de moşii părăsite, distrugerile săvîr
şite de moşierii fugiţi, j aful armatelor germane, penuria de inventar,
lipsa braţelor de muncă ridicau probleme dintre cele mai spinoase î n
viaţa locuitorilor acestor meleaguri. S � impunea găsirea celor mai bune
căi de remediere a acestei stări de lucruri. Si
' acest merit va reveni or
ganizaţiei j udeţene a P.C.R. Botoşani, abia ieşită din ilegalitate. In şe
dinţa din 1 7 aprilie 1 944, Comitetul j udeţean al P.C.R. Botoşani a adop
t at o rezoluţie prevăzind urgentarea muncilor agricole, preluarea bunu
rilor părăsite şi administrarea lor de către reprezentanţii maselor popu
lare 1 1 • Un rol deosebit, în această direcţie, va reveni comitetelor ţără
neşti care, aşa cum arăta rezoluţia Congresului al IV-lea al P.C.R., "sînt
organe care se formează oriunde şi ori de cîte ori se iveşte o luptă a ţă
rănimii pe chestiunea impozitelor, pădurilor, a tuturor conflictelor a
grare, etc." 12•
In fostul judeţ Botoşani, acţiunea de constituire a comitetelor ţă
răneşti a fost precedată de aceea de constituire a obştilor săteşti 13• Ini
ţiatorul şi organizatorul comitetelor ţărăneşti din fostul judeţ Botoşani
a fost ţăranul comunist Constantin Iuşcă, din satul Măşcăteni, comuna
Albeşti, care "ani de zile a luptat şi suferit pentru drepturile ţărani
lor" 14 • Ai.c.i, nu numai că au luat fiinţă primele comitete ţărăneşti
din nordul Moldovei, dar s-au şi format în ritmul cel mai rapid, ajun
gînd la 1 0 1 în luna iunie a anului 1 944 şi administrînd 1 8 3 moşii, 1 38
iazuri, 8 1 livezi, 42 vii, 50 mori şi 1 4 5 păduri 15• Ele nu s-au limitat doar
la simpla administrare a moşiilor părăsite, atribuţiile lor mergînd mult
mai departe, "comitetele create în nordul Moldovei au îndeplinit sar
cini şi au jucat încă de la început un rol mai complex mai multilateral,
decît în orice parte a ţării" 16• Mai mult, "ele au fost la un moment dat
organe locale ale puterii de stat, organe de administrare economică a
bunurilor lăsate în părăsire, cît şi organe politice" 17• Menţionăm dintre
principalele lor acţiuni administrarea şi exploatarea celor aproape
1 6 000 ha, punerea în funcţiune a 85 de maşini agricole, repararea a nu
meroase alte maşini, realizarea campaniei de primăvară, redarea în fo
losinţă a unor spitale, şcoli, crearea unor centre de ajutorare a populaţi
ei evacuate în interior de pe linia frontului. La sfîrşitul lunii mai 1 944,
Prefectura judeţului Botoşani legalizează comitetele ţărăneşti ca orga
ne locale administrativ-politice diel stat, publicînd totodată un regula
ment de funcţionare a comitetelor ţărăneşti 18• Pe linia de stat, în ac
ţiunea de administrare a bunurilor părăsite, exista Serviciul Bunurilor
de pe lîngă Prefectura j udeţului. Acelaşi regulament susamintit stabllea
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condiţiile unei bune colaborări între Serviciul Bunurilor şi comitetele
ţărăneşti 19 •
Desprindem, totodată, modul democratic de alegere a membrilor
comitetelor ţărăneşti, aleşi de adunarea generală a t uturor sătenilor.
Cum, democratic le va fi şi modul de lucru. De pildă, in arendarea pă
mîntului către ţărani s-a urmărit să li se creeze avantaje cit mai mari,
fixîndu-se preţul arendei în funcţie de c.alitallea pămintului 211 , avantaj
Con
mărit prin putinţa achitării arendei după strîngerea recoltlei 2 1•
fruntate cu probleme complexe, comitetele ţărăneşti din fostul j udeţ
Botoşani se vor omogeniza, în continuare, devenind adevărate nuclee
ale puterii democrat-populare după 23 August 194 4.
In privinţa comitetelor ţărăneşti de pe raza fostulu i j udeţ
Doro
hoi, ele s-au format în majoritatea lor după 23 August 1 944. Aici, Pre
fectura j udeţului Dorohoi era preocupată să arendeze in condiţii cît
mai avantajoase bunurile părăsite unor persoane particulare 22, favori
zind în felul acesta diferite neaj unsuri care aveau să afecteze ţărăni
mea, obligată să ia în arendă , la rîndul ei, şi la preţ de speculă, pămînt
de la aceşti particulari. Dintr-o adresă trimisă de Prefectura Judeţului
Dorohoi, la 4 iunie 1 944, către Comandamentul Milita r Sovietic Doro
hoi, cuprinzînd răspunsul la un chestionar, se desprinde elocvent situa
ţia agrară a fostului judeţ Dorohoi, la acea dată : "majoritatea marilor
proprietari de moşii sînt refugiaţi, iar moşiile lor se administrează, o
parte, prin procurişti lăsaţi de ei în unire cu primarul comunei, iar o
parte prin administratori numiţi de prefectură sub controlul primăriei
respective" 23• Se poate aprecia că o constiltuire mai din timp a comit,e
telor ţărăneşti în fostul j udeţ Dorohoi ar fi atras o m ai bună gospodă
rire şi valorificare a bunurilor părăsite. A existat în preocupările Pre
fecturii, în cele ale Consiliului judeţean şi un oarecgte spirit de recep
tivitate la nevoile populaţiei, determinat de spiritul tot mai revendica
tiv al acesteia, soldat cu constituirea unui fond ele aju torare pentru să
raci, un fond de pensii 2\ dublarea salariilor tuturot salariaţilor 25, reor
ganizarea spitalului j udeţean şi orăşenesc 26, organizarea unei biblio
teci 27, asigurarea condiţiilor pentru întreţinerea celor 89 190 de evacuaţi
din fostele j udeţe Rădăuţi, Suceava, Baia 28, măsuri severe împotriva
spaculanţilor 29 , înfiinţarea Consiliului de Igienă 30•

Desigur epoca de normalizare a vieţii pe aceste trl eleaguri n-a fost
lipsită de reacţia unor elemente duşmănoase care, strecurate în con
ducerea unor instituţii, căutau să împiedice mersul pe calea noilor pre
faceri. Masele populare au intervenit de fiecare dată, le-au dejucat pla
nurile, i-a demascat în ochii colectivităţii, i-a îndepărta t şi supus j ude
căţii drepte a celor mulţi.
Drumul acesta, avînd ca rezultat o sensibilă însănătoşire a vieţii
economice şi politice, avea să fie continuat,
într-u n ritm mult mai
alert şi cu o profunzime m ărită după 23 August 194'1, cînd activitatea
organizaţiilor democratice cunoaşte
o evoluţie dinamică,
ascendentă,
m ai ales după apariţia, la 26 septembrie 1944, a Proiectului de Platfor
mă a F. N .D., iniţiat de P.C.R. şi adresat tuturor forţelor progresiste
din ţară.

ale
La p\.iţin timp, orgal'\izaţiile judeţene Botoşani şi Dorohoi
Apărării Patriotice au organizat, la 1 octombrie 1 944, primele mani-
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festaţii populare libere. La adunarea organizată în sala "Popovici" din
Botoşani au luat cuvîntul reprezentanţii P.C.R., ai U.T.C., ai Comitetelor
ţărăneşti, în prezenţa a numeroşi participanţi, între ei şi mulţi mem
bri ai comitetelor ţărăneşti 31•
La Dorohoi, manifestaţia desfăşurată în faţa Prefecturii a fost pre
zidată de Al. Faliboga, personalitate reprezentativă a maselor populare
dorohoiene. S-au scandat lozinci pentru o Românie cu adevărat demo
cratică şi independetntă 32• Ambele manifestaţii s-au încheiat cu moţi
uni exprimînd crezul democratic al populaţiei.
In cadrul luptei maselor pentru democraţie, o deosebită contribu
ţie şi-a adus-o în aceşti ani ziarul "Clopotul" care s-a şi intitulat organ
de luptă antifascistă şi care şi-a reluat apariţia, cu numărul din 8 oc
tombrie 1 944, situîndu-se " pe drumul drept al luptei pentru dreptate
şi adevărată democraţie" 33•
Sindicatele, reorganizate, devin, în primul rînd, militante pentru
drepturile economice ale muncitorimii. Un exemplu ni-l oferă şedinţa
Sindicatelor muncitoreşti şi ai patronilor brutari din 12 octombrie 1 944,
din Botoşani, în care s-a hotărît respectarea interzicerii lucrului de
noapte 34 •
La 11 octombrie 1 944 s-a constituit Comitetul judeţean Botoşani
al Uniunii Patrioţilor 35•
Expresie a luptei ţărănimii în vederea cuceririi drepturilor sale, la
22 octombrie 1944, ţărănimea botoşăneană îşi trimite peste 1 00 delegaţi
la prima conferinţă judeţeană a Frontului Plugarilor, cu care ocazie se
alege Comitetul provizoriu pe judeţ, care să se ocupe de organizarea
pe sate şi comnne a plugarilor 36• În m oţinnea adoptată se cere1a respec
tarea armistiţiului şi înfăptuirea Proiectului de Platformă al C.C.
al P.C.R. 37•
Constituirea organizaţiilor F.N.D. la Botoşani şi Dorohoi, la puţin
timp de la crearea la 1 2 octombrie 1 944, a Consiliului F.N.D. demon
strează capacitatea de încadrare a luptei maselor botoşănene în lupta
întregului popor. La Botoşani, acest act a avut loc la 28 octombrie 1 944,
la sediul C.J. al P.C.R., în componenţa organizaţiei judeţene a F.N.D.
intrînd reprezentanţii P.C.R., ai P.S.D., ai Frontului Plugarilor, ai Uni
unii Patrioţilor, ai Sindicatelor muncitoreşti :18•
La Dorohoi, lupta maselor populare conduse de P.C.R. a cunoscut
prin instalarea, la 4 octombrie 1 944, în fruntea Prefecturii a lui
Al. D. Faliboga un mare succes. Spicuim din apelul către populaţia ju
deţului, lansat cu ocazia instalării sale, intitulat "IUJbiţi cetăţeni ! ", măr
turisire deschisă a crezului său democratic : "Dar ca fiind ridicat din
mijlocul Dvs., ca fiu de ţăran deci, născut şi crescut în mijlocul Dvs.,
lîngă nevoile şi durerile Dvs., ca învăţător al satelor Dvs., o bucată de
vreme, c u toate suferinţele şi toate mizeriile eu am rămas lîngă popor,
atît Ungă lupta sa zilnică pentru existenţă cît şi-n nădejdile-i de mai
bine . . . Eu am sperat toată viaţa mea în DREPTATE şi ADEVAR, prin
toate osîndele şi toate blestemele . . O veche zicătoare spune : "nicioda
tă nu-i prea tîrziu ca să faci bine". :19 Trece, astfel, în mîinile maselor
populare o importantă instituţie judeţeană.
La Botoşani, venirea din evacuare a foştilor funcţionari declan
şează o dispută aprigă cu aparatul de stat existent, creat odată sau
.
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ulterior eliberării oraşului, căreia i se adaugă şi atitudinea prefectului
Boldescu, tributar intereselor moşierimii, clasă din care, la rîndu-i,
făcea parte, atitudine de sprijinire, în reocuparea unor posturi cheie,
a unor oameni compromişi definitiv în ochii maselor. Se încălca astfel
hotărîrea organizaţiei F.N.D. Botoşani ca nici un funcţionar reintors să
nu fie reintegrat pînă ce nu va fi discutat de comisia de triere, creată
la 1 5 octombrie 1 944, în şedinţa Consiliului de Colaborare al Prefectu
rii. 4'1 De altfel, Consiliul j udeţean al F.N.D. Botoşani intervine energic
şi, în urma întrunirii din 9 noiembrie 1 944, la care iau parte reprezen
tanţi ai organizaţiilor componente, se hotărăşte instalarea ca primar al
oraşului Botoşani a lui Carol Artbergher, reprezentan t al P.C.R., insta
lare ce a avut loc la 12 noiembrie 1 944, în entuziasm ul mulţimii invi
tate de F.N.D. în faţa primăriei 41• Peste puţin timp, prefectul Boldescu,
Foco tindu-se lezat în "linia sa de conduită"42, avea să demisioneze, pe
tondul creşterii valului revoluţionar, fiind înlocuit cu un nou prefect,
Constantin Bordeianu, membru al P.C.R., la 13 decembrie 1 944. Insă,
în urma acordului intervenit între organizaţiile locale F.N.D., P.N.L. şi
P .N.Ţ., odată cu vizita Comisiei interministeriale (din care făcea parte
şi Emil Bodnăraş, ca reprezentant al P.C.R.) şi pentru a nu se ajunge
la o dezbinare a forţelor politice, se acceptă încredinţarea funcţiei de
prefect al judeţului Botoşani lui C. I. Arapu, şeful organizaţiei locale a
P.N.L., la 20 decembrie 1944 43• F.N.D. ştia bine că vîltoarea evenimen
telor revoluţionare nu-l va menţine pe Arapu prea mult timp la Pre
fectură.
După ce s-au organizat la Botoşani şi Dorohoi organizaţiile jude
ţene ale Frontului Plugarilor, se trece la constituirea de comitete ale
Frontului Plugarilor în comunele şi satele fostelor j udeţe, în judeţul
B o : oşani începînd cu noiembrie 1 944, în j l1deţul Dorohoi ceva mai tîr
ziu. Ele, împreună cu comitetele ţărăneşti, cu unii primari democraţi,
vor fi în fruntea acţiunii de democratizare a aparatului de stat în co
mune, de refacere economica-socială a aşezărilor rurale, demascînd cu
vehemenţă abuzurile, actele de s peculă şi sabo taj , neglijenţa dm acti
vitatea unor organe locale ale puterii de stat.
La 27 decembrie 1944, la Botoşani 4� şi la 28 decembrie 1 944, la
Uomhoi "5 sînt constituite comisiile de triere a reţinuţilor legionari.
O privire asupra stării economice, ne pune în faţa lipsei artico
lelor de primă necesitate, sare, săpun, gaz, chibri luri, zahăr, ulei, sto
fe, etc. 4 6 • Şi în această direcţie se îndreaptă lupta maselor, care aemas
că uneltirile reacţiunii de a împiedica redresan;a vieţii economice, de
a lovi în ninlul de trai al poporului, obligînd autorităţile să ia
unele
măsuri. Avea să fie creată, în ace:ot sens, o comisie care să ancheteze
toate cazurile de sabotaj din judeţul Botoşani pe lîngă Inspectoratul
Administrativ al judeţului 47• Totodată, a fost creată o comisie pentru
a studia preţul piinii, al grîului, tarifele de transport, aprovizionarea
oraşului cu făină de porumb 48•
Notabilă este activitatea organizaţiilor din componenţa F.N.D.,
care îşi întăresc rîndurile, îşi sporesc prezenţa în viaţa cotidiană a
populaţiei.
Apărarea Patriotică, organizaţia Botoşani, acordă ajutoare solda
ţilor răniţi în războiul antihitlerist 4\ organizează o ospătărie pentru
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

LUPTA MASELOR DIN JUDEŢUL BOTOŞANI

43U

nevoiaşi, un atelier de croitorie care lucra pentru copm săraci, un ca
binet dentar pentru foştii deţinuţi politici 50, manifestări distractive ale
căror venituri erau utilizate în scopuri umanitariste "1•
Uniunea Patrioţilor iniţiază, a doua zi după eliberarea Ardealu
lui, la 2G octombrie 1 944, o mare m anifestaţie la Botoşani, cu care
ocazie iau cuvîntul reprezentanţii forţelor democratice şi patriotice 52•
In luna decembrie 1 944 s-a ajuns la existenţa în Botoşani a 1 7
sindicate, numărînd 4 000 d e membri 53• I n memoriul Sindicatului far
maciştilor neproprietari din Botoşani, adoptat cu ocazia constituirii lui,
la 25 decembrie 1 944, se preconiza etatizarea farmaciilor, punerea lor
la dispoziţia muncitorilor şi ţăranilor, înlesnîndu-li-se asigurarea cu me
dicamente la preţ redus, preluarea de către sindicat a farmaciilor fas
.ciştilor, profasciştilor şi profitorilor 54• Muncitorii de la mori au întoc
mit la 1 6 ianuarie 1 945 un memoriu în care cereau încheierea contrac
'
tului de muncă cu "recunoaşterea Comitetului de moară ca organ re
prezentativ al muncitorilor, recunoaşterea comitetului sindical, unifor
mizarea salariilor, respectarea celor 8 ore de muncă" "5• Prin acelaşi
memoriu, cereau " participarea la beneficii ca factor de producţie şi cu
noaşterea situaţiei marilor" 56•
Şi în rîndul intelectualităţii se face simţit un suflu nou. La Do
rohoi, adunarea generală a învăţătorilor din acest judeţ, din 3 decem
brie 1 944, şi-a ales un comitet al asociaţiei şi un comitet de control 56,
prilej cu care s-a adoptat o moţiune în care se cerea aplicarea imediată
a Platformei F.N.D., democratizarea învăţămîntului primar, îmbunătă
ţirea stării materiale, a situaţiei economice şi culturale a judeţului,
drept de vot de la 18 ani pentru ambele sexe. Urmare a unor eforturi
sînt reluate cursurile şcolare, "din toată ţara - afară de Bucureşti numai la Botoşani s-a realizat deschiderea cursurilor şcolare la 1 6 oc
tombrie 1 9 44 " 5 7 • Elementele fasciste au fost în mare majoritate înlă
turate din învăţămînt, manualele au fost oarecum îmbunătăţite ideolo
gic, s-a ales Consiliu interşcolar, condus de profesorul N. N. Răutu58•
Creşterea valului revoluţionar la începutul anului 1 945, a intran
sigenţei maselor faţă de manevrele reacţiunii duce la înlăturarea pre
fectului Arapu, la 1 3 februarie 1 945 59• In această zi are loc o grandioa
să manifestaţie în sala "Popovici", "ticsită de mulţimea manifestanţi
lor", unde se scandează "Jos Rădescu ! ", "Jos Arapu, prefectul cămă
tar ! ", "Vrem un guve1rn al F.N.D. ! ", "Vrem pămînt ! ". In cuvîntul său,
Vasile Vieru, reprezentantul F.N.D., cere ţăranilor să intre cu plugul în
pămînturile moşierilor, "să pornim cu toţii alături de F.N.D. la luptă
pentru răsturnarea guvernului Rădescu". Apoi, populaţia s-a îndreptat
spre Prefectură, obligîndu-1 pe Arapu să bată în retragere, instalînd un
prefect democratic. In articolul "Peste voinţa poporului nu se poate
trece", din ziarul local, se scria "Botoşanii şi-au afirmat voinţa neclin
tită pentru un guvern F.N.D. şi au instalat un prefect al F.N.D . " 60 •
La îndemnul conţinut de Manifestul C.C. al Frontului Plugarilor
ca masele ţărăneşti să treacă imediat la împărţirea pe cale revoluţiona
ră a pămînturilor moşiereşti, difuzat la 1 0 februarie 1 945, din iniţiativa
P.C.R., masele ţărăneşti din aceste două j udeţe răspund cu entuziasm.
'
"'_j.'ărănimea din judeţul n ostru ştie că nu are de aşteptat de la acest
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guvern înfăptuirea reformei agrare" , scria ziarul "Clopotul"6 1 • Şi, în
consecinţă, trece la împărţirea pămînturilor.
La Botoşani şi Dorohoi, in zilele imediat următoare marii mani
festaţii a celor şase sute de mii bucureşteni împotriva guvernului Ră
descu, au loc manifestaţii cerind înlăturarea guvernului criminal 62• La
28 februarie 1945 generalul N. Rădescu avea să-şi prezinte demisia, re
zultat al unui şir de lupte susţinute a maselor populare. In editorialul
,;Clopotului", "Ce aşteaptă ţara", se arăta : " ... din experienţa celor trei
guverne de coaliţie se desprinde o realitate de necontestat : in viaţa
politică a unei Românii democratice nu este loc pentru clica conducă
toare a partidelor "istorice" 63• In telegrama adoptată în adunarea cetă
ţenească, din 2 martie 1 945, desfăşurată în sala Sindicatelor muncito
reşti din Botoşani, şi trimisă regelui, i se cerea să pullă "cit mai grab
nic capăt crizei de guvern, aducînd la cîrma ţării guvern F.N.D., cerut
de ililltregul popor" 64•
La 6 martie 1 945, prin instaurarea la conducerea ţării a primului
guvern de largă concentrare democratică, cu un pronunţat
caracter
îşi
muncitoresc-ţărănesc, condus de dr. Petru Groza, masele populare
văd incununate eforturile depuse intr-o etapă deosebit de importantă a
revoluţiei de eliberare socială fi naţională antifascistă şi antiimperia
Hstă. "Rod al
luptei celor
mai
largi mase
populare - afirma tov.
Nicolae Ceauşescu - instaurarea la 6 martie 1 9 4 5 a primului guvern cu
adevărat democratic din istoria ţării, în frunte cu înflăcăratul patriot,
a
eminent om de stat şi militant progresist dr. Petru Groza
însem
nat o mare victorie a forţelor revoluţionare, democratice, a marcat in
staurar1ea puterii revoluţionar-democratice a muncitorilor
şi
ţăranilor,
a deschis calea unor transformări social politice profunde in societatea
românească" 65•
Actul istoric de la

6

martie

găseşte cele două j udeţe din nor

1945

dul Moldovei in plin proces de democratizare, masele populare pregă
tite de noi lupte,

animate de aceeaşi firească şi legitimă dorinţă de

victorie. Prin lupta lor vor marca noi şi importante realizări, vor

da

riposta cuvenită duşmanilor poporului muncitor, vor consolida regimul
democrat-popular instaurat la

6

martie

1 945.
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LA LUTTE DES MASSES POPULAIRES DU DEPARTE
MENT DE BOTOŞANI POUR L'INSTAURATION ET LA
CONSOLIDATION DU REGIME DEMOCRAT-POPULAIRE
1944-1 947 (I)
Resume

Commencee et developpee en circonstances specifiques,
determinees par la nouvelle situation militaire, la lutte des
masses populaires des anciens departaments de Botoşani et
de Dorohoi s'integrera, a la fois de la victoire de la n?volu
tion de liberation sociale et nationale, antifascistle et antiim
perialiste de l'Aout 1 944, au proces revolutionnaire de tout
le peuple, en gagnant de l'ampleur et de la clante.
La reorganisation et le repris de l'activite legale par
les organisations departamentales
du P.C.R.,
la politique
d'alliancl,�s de plus en plus omogene et comprehensive pro
movee se sont prouvees capables d diriger la lutte de masses
populaires contre la reaction a la voie de la demrocratie.
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PORTUL POPULAR MOLDOVENESC
EMILIA PAVEL

In această lucrare ne propunem să tratăm despre portul popular
tradiţional moldovenesc, pe baza cercetărilor la teren efectuate de noi
în cadrul Muzeului etnografic al Moldovei în perioada 1 95 1-1 975, cit
!?i a cercetărilor de etnografie efectuate pe Valea Bistriţei, între anii
1935-1959, de către Grupul de cercetări complexe Bicaz al Academiei
R.S.R., din care am făcut parte pentru studiul portului popular din
această zonă 1 •
Pentru aceasta socotim necesar să pornim în primul rînd de la
citeva consideraţiuni generale asupra structurii morfologice, cromati
ce şi ornamentale a costumului popular moldovenesc, cît şi a funcţiona
lităţii unor piese de port, elevînd în acelaşi timp argumentul ştiinţific
care explică procesul de etnogeneză, existenţă, continuitate şi unitate
a poporului român pe aceste meleaguri.
In al doilea rînd, vom întreprinde o analiză asupra pieselor de
port femeieşti şi bărbăteşti evidenţiind caracterele specifice ale por
tului popular moldovenesc ca şi elementele comune de tip general ro
mânesc.
După aceste consideraţiuni generale enunţate la punctele de mai
sus, vom trage concluziile referitoare la vechimea, reprezentabilitatea
şi specificul vestimentar al portului popular moldovenesc.
Costumul popular este un document de cultură materială şi spi
rituală, un limbaj purtător de mesaj artistic, a cărei evoluţie respectă
şi se supune mutaţiilor economice, sociale, morale şi estetice.
Deşi sub aspect decorativ se diferenţiază de la o zonă etnografică
la alta, portul popular moldovenesc constituie o unitate etnoculturală
care s-a transmis din fondul arhaic autohton de la străbunii noştri daci,
prin perioada feudală pînă în contemporaneitate. Acest semnificativ pro
ces cultural de păstrare în forme nealterate al elementelor de bază ale
îmbrăcămintei, a fost încă din veacul trecut pus în evidenţă de etno
grafi şi istorici şi constituie un fenomen specific culturii noastre
populare.
Costumul moldovenesc 2 păstrează elemente de tip general româ
nesc, ca de exemplu camaşa dacică încreţită la gît, cingători, sumane,
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cojoace, opinci. Portul femeiesc cu catrinţă sau prigitoare corespunde
structură şi uneori chiar ca decor cu portul femeiesc ilir cum se
poate vedea pe stela funerară de la Zagreb 3• Costumul femeii ilire este
asemănător cu cel dacic avînd în plus betele încinse peste catrinţă. Că
m aşa iliră are manşete înguste "braţară" la mînă şi guler, asemănătoa
re cu piesele de port româneşti. Asemănarea între costumul dacic, iliric
şi cel românesc, constituie dovada că geneza portului românesc este
daco-i liră.
Dacă în zona de munte catrinţa purtată de către femei este piesa
de po rt caracteristică, în zona de podiş fusta elimină catrinţa.
ltarii încreţiţi pe picior reprezentaţi pe metopele monumentului
de la Adamclissi sau pe Columna lui Traian, redau prototipul iţarilor
moldoveneşti cu creţuri 4 •
Camaşa bărbătească croită dintr-o bucată de dimensiuni impre
s :onante are o mare frecvenţă in Moldova şi in ţară, fiind cel mai ar
haic t ip. Camaşa cu fustă de origine sud-balcanică 5 este piesa de port
de ori gine ilirică ce se găseşte din Mehedinţi pînă in Nordul Moldovei.
Costumul popular din punct de vedere social se supune normelor
rigide de convieţuire a comunităţii rurale tradiţionale. Un obicei stră
vechi practicat pe intreg teritoriul ţării, este legatul sau imbroboditul
miresei la nuntă. Femeile căsătorite n-aveau voie să umble cu capul
descoperit sub motiv că păcătuiesc : "Bătrînii considerau, ca la mai
multe popoare, dealtfel, că părul femeii căsătorite este aducător de ne
noroci ri" 6•
Culorile vii la ii sau catrinţe erau purtate de către femei pînă la
40 de ani. Piesele de port-popular, cu toate că au prin excelenţă, o va
loare utilitară, pot fi folosite ca semne ale limbajului simbolic trecînd
astfel in cadrul unui sistem semantic. In afară de valoarea lor funcţio
nală, estetică şi socială, obiectele de port popular dobîndesc funcţii
multiple in cadrul practicii lor magice, astfel incit cercetarea limbajului
lor simbolic, nu poate fi intru totul elucidată, dacă la studiul mesajului
ornamenticii şi cromaticii sale, nu adăugăm şi descifrarea resturilor de
mesaj ritual din trecut.
Podoabele purtate la gît de către femei , au străvechi semnificaţii
m agice care se păstrează pînă in zilele noastre : "La git port mărgele
şi în urechi cercei, că dacă blestem copiii să cadă blestemul pe mărgele
şi pe cercei, nu pe copii" 7• Sau "La gît port mărgele ca să nu port ba
lauri pe lumea cealaltă" 8• Decodificarea acestui limbaj simbolic este·
descifrată de bătrîni intre 70 - 80
90 de ani . Cei intre 50 - 60 de
ani explică folosirea acestor podoabe auxiliare numai prin funcţia lor
estetică.
In studierea costumului se pune un accent deosebit pe analiza for
mei, a unor varietăţi stilistice care apar în costum ca şi raportul lui cu
corpu l uman, adică in ce măsură, confecţionarea costumului respectă
morfologia, proporţia şi ritmul somatie:. Repartizarea ornamentelor, di
namic a alternanţei dintre suprafeţele decoratte şi cele nedecorate, mate
rialul al cărui efect asupra ansmblului este uneoti decisiv, sint factorii
definitorii din punct de vedere artistic şi est�. ·eu.area, ca şi rela
ţiile pe care toate aceste ·elemente le întreţin între ele, joacă un rol de
osebit în studiul costumului şi a limbajului -.portului popular. <O .auca

-
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m it{t sclipire a culorilor, o anumită ritmare a formelor materiale, o anu
mita armonizare a acelor vibraţii ale aerului, care sint sunetele, capătă,
prin creaţia artistică, calitatea de semn înzestrat cu virtutea de a pune
în efervescenţă, emoţii şi idei, pe calea impresionării a ceea ce Marx
denumea : "simţuri umane subiective" ca urechea muzicală sau ochiul
care percepe frumuseţea formei" 9• Vorbind de formă şi structură, Ion
Pascadi susţine : ",opera de artă va fi considerată astfel un întreg sis
tem de semne, care slujesc unui scop estetic variabil şi presupunînd o
înţelegere dinamică". În continuare, acelaşi autor adaugă : "Socotim
structura ca model ideal corespunzător unor trăsături reale ale operei
însăşi, adică ca un instrument metodologie cu ajutorul căruia încercăm
să r.e apropiem de o înţelegere cît mai adecvată. a faptului artistic" 10•
Cercetarea costumului popular, a culorilor, a motivelor ca şi aceea
a fe rmelor, deschide un orizont larg asupra procesului de evoluţie cul
turală, de gîndire şi exprimare plastică a meşterilor populari din tre
cut. Yalorificînd tradiţia, artistul popular este reprezentantul unei cul
turi, pe care a m oştenit-o şi pe care o transmite grupului infinit al ur
maşilor culturali. În opera de artă el exprimă concepţiile şi gusturile
comunităţii săteşti din care face parte, determinînd circulaţia intensă
a aceloraşi motive şi tipuri de motive în care monotonia decorativă dis
pare : "Portul şi arta populară în general, sînt ca o carte, din carte se
pot afla datele cele mai complexe despre viaţa unei comunităţi umane,
cu condiţia ca cel ce studiază să încerce să-i descifreze limbajul, să-1
decodeze în interesul generaţiilor viitoare" 11•
Costumul moldovenesc, atit in varianta sa masculină, cit şi în cea
feminină, se supune aceloraşi principii de organizare a formei. Domi
nant este cel care prezidează însăşi constituirea, naşterea ansamblului
formal şi anume acea împletire inexplicabilă, acea supunere a unui
număr apreciabil de piese vestimentare, de croiuri şi dimensiuni
diferite.
Studiul costumului l-am făcut pe subunităţi geografice şi zone
etnografice. Ceea ce merită subliniat este bogăţia de material găsit in
re>giunea carpatică unde costumul se poartă pînă în zilele noastre, spre
deosebire de cel din regiunea extracarpatică sau de podiş, a cărei cer
cetare a fost mai dificilă, deoarece populaţia rurală il foloseşte cu pri
lejul serbărilor populare de Anul Nou, costumul fiind păstrat pentru
astfel de ocazii.
Dintre zonele etnografice studiate de noi unde diversitatea şi
frec\'enţa elementelor de costum popular impresionează, menţionăm cu
precădere : Rădăuţiul, Cîmpulungul, Bazinul Dornelor, Valea Bistriţei,
Neamţul, Suceava, Fălticeniul, Bacăul şi Vrancea.
Interesante costume s- au găsit în zona de podiş, extracarpatică
în Botoşani, Dorohoi, R oman, Iaşi, Vaslui, Tecuci. Dispariţia timpurie a
co:"t umului popular din zona de podiş, se explică în mare masură prin
dez\·oltarea oraşelor şi drumurilor comerciale care străbăteau Moldova
în sec. al XVII-lea şi al XIX-lea, legînd Marea Baltică de Levant. Tîr
gurile anuale ca şi iarmaroacele care aveau loc în special în importan
tele centre comerciale, furnizau diferite mărfuri fabricate. care se vin
deau şi pe produse în natură. Aşa se explică pătrunderea timpurie a
tulp3.nelor, barizurilor, casîncilor care au înlocuit ştergarul de îmbro·
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bodit sau fişiul. Mărfurile fabricate au început să înlocuiască în parte,
industria casnică, iar moda de oraş incepe să pătrundă la sat�.
O valoroasă confirmare a păstrării costumului popular "în forme
nealterate, o constituie frescele mănăstirilor feudale moldoveneşti.
Anton Verancsics, dalmatul, care descrie Moldova în timpul lui
Petru Rareş, subliniază spiritul tradiţionalist ce există în concepţia
ţăranului din Moldova. "Spre deosebire de munteni, care au împrumu
tat unele obiceiuri şi elemente turceşti în port, moldoveni, se spune,
ţin la straiele lor şi se pedepseşte cu moartea acela . care ar împrumuta
îmbrăcăminte sau alte obiceiuri de la turci" 12•
Călătorii străini care ne-au vizit-at ţara în sec. al XVII-lea şi al
XIX-lea, au remarcat frumuseţea portului nostru popular. Portul popu
lar din sec. al XIX-lea, îl putem identifica, printre alte izvoare si după
picturile lui Michel Bouquet (1807-1888), Charles Doussault, A ugu�te
Raffet, 13 în albumul de stampe al h1i Carol Popp de Szathmary 1\ ca
şi în alte documente.
Costumul femeiesc, prin bogăţia de piese vestimentare, ca şi prin
decorul bogat şi variat, constituie principalul element de structură care
domină ansamblul costumului moldovenesc şi românesc.
Costumul de lucru, de sărbătoare şi de ocazie, poate fi studiat pe
vîrste, începînd cu portul fetiţelor pînă la zece ani, a fetelor pînă la
căsătorie, a femeilor tinere căsătorite şi a celor pînă la 40 de ani. După
vîrsta de 40 de ani, în concepţia satului tradiţional, femeia are un port
caracteristic, potrivit vîrstei la care predomină o ornamentică simplă ,
redată în culori sobre, închise la care negrul predom ină, în special în
regiunea de munte.
Prezentarea costumului femeiesc începe cu pieptănătura care deo
sebea pe fetele tinere de femeile căsătorite. Părul e ra împletit în două
cozi ce erau lăsate pe spate sau se strîngeau la ceafă, în coc, ţop, co
şărcuţă sau gîţe. Fetele îşi împodobeau părul cu flori roşii sau cu bu
suioc. In concepţia şi credinţele poporului, busuiocul era floarea care
aduce noroc, de aceea era nelipsit de la această găteală.
La căsătorie, naşa "hobîta", adică acoperea mireasa pe cap, cu
conci, fes roşu, cîrpă, gîţar, legătură deasupra cărora punea ştergarul
de imbrobodit, miniştergură, pînzătură zăbrenic, fişiul, marama, mai
nou, teclitul înfiorat, barizul sau casînca. Diferenţierea, în funcţie de
starea civilă a femeii, era stabilit[! de această îmbrobodeală a capului.
Podoabele pe care fetele şi femeile le purtau la gît , urechi şi mînă, se
folosesc pe întreg teritoriul ţării, constituind o principală marcă di
ferenţiatoare în portul femeiesc şi bărbătesc.
Camaşa încreţită la gît, cu brezărău sau ţîturd specifică :Nordului
Moldovei, denumită şi căma�a românească, are o mare frecvenţă în
zona de munte spre deosebire de zona de podiş, unde predomină ca
maşa cu mînica din umăr, asemănătoare craiului cămăşii bărbăteşti,
denumită şi "cămeşoi" (se confecţionau din pînză de cînepă, in, lînă,
bumbac şi borangic).
O importantă colecţie de cămăşi din Nordul Moldovei, îmbogăţeşte
patrimoniul Muzeului regal Ontario din Toronto (Canada) "Cea mai
reprezentativă parte a colecţiei, aproximativ 200 piese provine din
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

PORTUL POPULAR MOLDOVENESC

Moldova de Nord, îndeosebi din zona Sucevei. Cele mai multe sînt iile
şi cămăşile care ilustrează tipurile vechi regionale". 15
Catrinţa moldovenească cu bete roşii la cele două margini, curcu
bee la bete cu vîrste, genuţe şi poduri sau scaune la părţile din faţă
apare într-o mare varietate de forme ornamentale în toate zonele etno
grafice ale Moldovei, confirmînd unitatea în varietate a artei populare
româneşti.
Fusta preponderentă în zona de podiş, este o variantă a androcu
lui de Bacău, de Ialomiţa sau a apregului creţ oltenesc, după cum peş
temanul moldovenesc 16 este o variantă a celui de Vlaşca. Ţoandra sau
ţondrica 17 este o piesă de port de veche tradiţie autohtonă de tipul
catrinţei. Denumirea de ţoandră, după etimologie, pare a fi de origine
autohtonă traco-getică.
Costumul bărbătesc, spre deosebire de cel femeiesc, se caracteri
zează printr-un număr mai redus de piese, printr-o cromatică sobr[t şi
o ornamentică mai simplă.
Camaşa, iţarii şi bernevicii sînt piesele de port definitorii com
pletate de căciuli şi pălării. Căciula ascuţită din pielicică de miel, nea
gră sau brumărie, se folosea de către răzeşi. Clăcaşii purtau căciula
aplecată pe partea dreaptă, căciulile înfundate erau cele purtate de că
tre păstori. Pălăriile cu gang sînt specifice zonei Rădăuţi, iar cele cu
barurile mari, mari în streaşină, asemănătoare cu cele mexicane, denu
mite şi ·pălării de cordun, de cordon, de graniţă în celelalte zone ale
Moldovei.
Cingătorile, năfrămile, cojoacele, sumanele, traistele, opinci, obiele,
constituie piesele comune costumului bărbătesc şi femeiesc.
Cingătorile de piele, chimirul şi curelele cu nasturi de alamă sau
bătute în ţine de cositor din Pipirig-Neamţ sau Vrancea, se purtau de
către bărbaţi spre deosebire de cingătorile de lînă folosite de bărbaţi
şi femei.
O importantă descriere a cingătorilor din zona Rădăuţi, din sec.
al XIX-lea, a făcut-o Dimitrie Dan, 18 în monografia sa "mijlocul şi-1
încing bărbaţii în curele late roşii sau albe sau cu brîie din lîneţuri ţesute
in casă".
Studii entografice întreprinse asupra culturii iliro-trace, confir
mă prezenţa cingătorilor, în portul ilirilor şi al dacilor 19•
Cingătorile din lînă, brîul şi bîrneaţa se află în toată Moldova în
diferite forme şi variante : chinguţă, frînghie, brîuţ, bîrneţ, burneţ,
burneaţă, bete, erau denumirile cingătorilor înguste spre deosebire de
brîul care în Nordul Moldovei era denumit şi chingă. Brîul din podişul
Moldovei atingea ca lăţime 50-60 cm, iar ca lungime cea 3-4 m. Cingă
torile din zonele de munte se deosebeau de cele din zonele de podiş,
prin dimensiuni, ornamente şi culoare. Motivele cele mai cunoscute pe
bîrneţe erau vîrstele urzite, apoi nevedeala în zinţi, dinţi, bobiţe,
ochiuri, roate, mozoare, ozoare sau alesături de mînă, ochiul şi crucea,
cîrlige, suveicuţe, coarnele berbecului, palma voinicului, masa, scaune
le, ruja etc. ln zona Iaşului, podişul central moldovenesc, ornamentele
pe cingători, brîie şi bîrneţe se detaşează prin varietatea ornamentelor
geometrice, denumite şi naţionale, prin stilizările vegetale şi zoomorfe
de celelalte zone etnografice din Moldova şi chiar din ţară.
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Brîul roşu moldovenesc există în cîmpia Munteniei, în Ialomiţa
ca şi în Oltenia. La brîul cu alesături din zona Iaşi 20, predomină rom
burile derivate din zig-zaguri, denumite roate pline şi jumătăţi de roată
.sau şinătăi şi flori încheiate. Aceste motive ne amintesc de ornamentele
întîlnite pe ceramica din cultura Tripolie-Cucuteni, pe ceramica da
cică din sec. III-II î .e.n., pe fragmente ceramice din sec. XVIII-lea şi
al XIX-lea, ca şi pe obiectele de lemn crestate.
La cingători, bărbaţii tineri purtau năfrămi din pînză ornamen
tate cu flori. Năfrămile se purtau şi în piept. Aceste piese de port se
purtau la nuntă de către miri. În zona Rădăuţi, pînă în zilele noastre,
mirii îşi leagă mîna dreaptă cu năframa cînd merg la cununie, o altă
năframă fiind purtată atît de mire cît şi de mireasă ca un şorţuleţ în
faţă peste costumul de mire sau mireasă care a fost şi se poartă încă
cel naţional.
Cojoacele cu şi fără mîneci erau răspîndite
în toate zonele etno
2
grafice ale Moldovei. Cojoacele fără mîneci \ bondiţele şi cheptarele
purtate. la costumele naţionale, în zile de sărbătoare, erau deosebit de
artistic împodobite cu un decor străvechi ce ne aminteşte de cultul
soarelui, venerat de străbunii noştri daci şi traci. Predomină motivul
roate şi stele sau luceferi, ornamente întîlnite şi pe cojoacele din Bi
hor !:iau pe cele din Caransebeş-Valea Bistrei-Banat.
Pe margine aceste cojoace aveau pielicică de miel negru sau bru
mărie denumită prim. Pielicica brumărie se folosea mai mult în Mol
dova centrală în zona Neamţ. În Nordul Moldovei, cheptarul cu brîu
.eşi poale de Rădăuţi era haina obligatorie pentru miri la nuntă.
Cojoacele cu mîneci, minteanul, genunchierul, cojocul cu brîu şi
poale şi cojocul ciobănesc sînt piese de port întîlnite într-o mare varie
tate de forme în toate zonele etnografice. Cele de sărbătoare se orna
mentau, cele de lucru fiind simple, fără decor.
În evoluţia decorului, cheptarele şi bundiţele actuale evoluează
spre un decor încărcat la care spaţiul alb ce înconjoară ornamentele
dispare. Bonzile albe în spate au fost înlocuite cu bonditele încărcate
de decor ornamentate t:e toată suprafaţa. Cusăturile se executau cu
lînică colorată şi amici colorat.
2
Sumanele 2 , ca şi cojoacele, erau folosite de către bărbaţi şi femei.
Se confecţionau din şiac, pănură sau sumani, de culoare închisă neagră
sau maron sau din lînă brumărie, cum s-a întîlnit în satul Miron Co
stin-Roman sau în unele sate din zona Fălticeni şi Iaşi.
Se creionau cu falduri, (eline) ce plecau din t alie, iar pe la toate
cusăturile erau ornamentate cu sarad negru de lînă. Decorul geometric
denumit şatrancă şi zgărdiţă ca şi cel vegetal este utilizat în împodo
birea acestor piese de port . Mantaua cu gugi sau glugă se purta în ierni
grele, peste cojoc. Se confecţiona din acelaşi material cu sumanul. De
corul pe glugă sau gugi era executat cu lînă roşie sau cu amici colorat,
cum s-a întîlnit la Bosanci-Suceava.
Contomanul, contăşul, clupca, zăbunul erau haine de dimie folo
site de bărbaţi, confecţionate din acelaşi material cu sumanul.
Caţaveica cu nisadă de vulpe, era haina folosită de către femei în
zona de podiş. Este o haină de influenţă orăşenească, fiind atestată do
cumentar în foile de zestre din sec. al XIX-lea.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

PORTUL POPULAR MOLDOVENESC

4-19

G luga, piesă de port folosită de către păstori, ca şi sumanul este
a �es � ată pe Columna lui Traian şi monumentul de la Adamclisi. Or
namentele ce împodobesc această piesă de port ne amintesc de cre
dinţele tracilor şi dacilor care venerau soarele ca zeu suprem.
Traista rămîne singurul element de port care se păstrează pînă in
zilele noastre. Trăistuţele de mire sau vătăjel din zona Rădăuţi erau
piese ele port obligatorii pentru nuntă.
Incălţămintea, opinci, ciorapi, obiele erau aceleaşi la bărbaţi şi
femei. La sfîrşitul sec. al XIX-lea, în zile de sărbătoare, pătura înstă
rită a satului începe a folosi cizme şi ghete, atît bărbaţi cît şi femei. in
urma acestei succinte prezentări a costumului popular moldovenesc, în
concluzie, subliniem următoarele :
Portul popular moldovenesc

este

o

variantă a

costumul11i româ

Dacă sub asp�ct morfologic costum u l moldovenesc este unitar,
după decor el se împarte în zone şi subzone. Elementele principale ele
structură (croi, materiale) a costumului moldovenesc sînt de tip româ
nes c. Avînd aceeaşi origine, el formează o entitate, etnoculturală cu
portul popular din celelalte provincii ale ţării : Transilvania, Muntenia,
Oltenia, Banat. Decorul geometric predomină în împodobirea costumu
lui m oldovenesc, fiind o variantă a decorului clasic românesc.
Motivele ornamentale care înfrumuseţează piesele de port, moldo
veneşti şi româneşti, apar şi pe ţesăturile de interior, pe obiectele de
l emn crestate, pe obiectele de uz casnic, pe mobilierul ţărănesc sau pe
obiectele ceramice, confirmînd unitatea în varietate a artei populare
româneşti ca şi denumirile polisemantice ale acestor motive.
Cămaşa încreţită la gît cu brezărău, catrinţa, iţarii încreţiţi pe pi
c�or, gluga, sumanul, cojocul, opinca, piese de port popular moldove
nesc sînt ate�tate pe metopele monumentului de la Adamclisi, sau pe
Columna lui Traian.
Camaşa încreţită la gît de origine dacică se află ele-a lungul lan
ţului carpatic începînd din Nordul Moldovei şi pînă in Mehedinţi. Ca
tdnţa moldovenească preponderentă in zona muntoasă, se află pînă
în 1\Iuscel unde se numeşte fotă. Fota de Muscel, se deosebeşte de ca
trinţa moldovenească prin decorul realizat cu fir metalic, material pă
truns in ţara noastră din sud-estul Europei.
Fusta confecţionată din ţesătura de lînă in 2-4-5 iţe �au impodo
bit:! cu ornamente din alesătură de lină se aseamănă cu opregul creţ
oltenesc aşa după cum peştemanul moldovenesc este o variantă a peş
teman ului ele Vlaşca.
Cămaşa bărbătească croită dintr-o bucată, se află în componenţa
costumului românesc fiind întîlnită în toate provinciile ţării. Croiul ele
dimensiuni impresionante al cămăşii bărbăteşti din podişul cen tral mol
dovenesc, zona Iaşi, este asemănător cu cel al cămăşii de Vrancea, din
Haţeg sau Păclureni. Camaşa cu fustă, piesă de port de origine sud-bal
canică, se află in toate provinciile ţării, incepind elin Mehedinţi şi pînă
in nordul Moldovei. In Moldova, acest croi este mai nou, camaşa ar
haică fiind camaşa croită dintr-o bucată.
lţarii increţiţi pe picior de origine daci că sînt specif!ci Moldovei,
ca şi bernevicii cu apret (creţi) din Bosanc i -Suceava.
n e sc.
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Sumanul moldovenesc cu falduri şi sarad, piesă de port 'iipecific
moldovenească, este o variantă a sumanului românesc. Prin croiul s ău
seamănă cu sumanele de Bihor, cu şuba albă din Banat sau Haina
albă de
Mehedinţi.
Minorităţile naţionale din Moldova, huţuli şi ceangăi, poartă cos
tumul românesc, păstrînd doar unele elemente cromatice. Huţulii, cu
loarea roşie-portocalie, iar ceangăii culoarea roşie-vişinie.
Aşa cum am arătat mai sus, portul popular moldovenesc prezintă
caractere particulare prin unele aspecte ale lui. însă el se leagă de
portul popular din celelalte provincii ale ţării, inclusiv, transilvănean
şi muntenesc, prin structura lui morfologică, croi şi materiale, cît şi
prin stilul lui vestimentar (situletă, ornamente, cromatică). Această le
gătură este profundă şi esenţială, pentru că portul moldovenesc are
aceeaşi origine străveche şi alcătuieşte num ai o faţetă locală a portului
popular românesc.
.
Muzeul etnografic al Moldovei are o bogată colecţie de port popu
lar moldovenesc, valorificată de noi în expoziţia organizată la Iaşi şi
la Bucureşti, la Muzeul satului, în anul 1 97 2. "Anul 1972 a înscris în
bogata succesiune de expoziţii a Muzeului satului din Capitala Româ
niei, o primă expoziţie a unui muzeu din provincie. Este vorba de ex
poziţia de port popular moldovenesc, organizată de Muzeul etnografic
al Moldovei din Iaşi" 23• Expoziţia "Sumane şi cojoace moldoveneşti",
organizată în acest an la sediul muzeului, se înscrie şi ea prmtre im
portantele acţiuni cultural-educative de popularizare a unor valoroase
piese de port popular moldovenesc.
în afară de expoziţii, unele zone etnografice necunoscute de spe
cialiştii etnografi au fost valorificate de noi în studii de :specialitate.
Dintre acestea amintim lucrarea "Portul popular din zona Iaşului", E
ditura Meridiane, Bucureşti, 1975 şi "Portul popular moldovenesc", Edi
tura Junimea, Iaşi, 1976.

NOTE

, Arta populară de pe Valea Bistriţei, Buooreşti, 1969, p. 155.
2 F. Pavel, Portul popular moldovenesc, Iaşi 1976.
3 Arta populară românească: �ucureşti, 1969, p. 342.
4 Monumentul de Ia Adamcltst, BucUTeşti, 1954. p. 441.
s Arta populară românească, Bucureşti, 1969 , p. 3 7 1 .
6 Grorgeta Stoica, Arta populară - mijloc de comunicare, ir. SCIE-Goleşti,
Argeş, 1974, p. 177.
7 Flămînzi - Hirlău, I aşi.
8 E. Pavel, Portul popular din zona Iaşului, Iaşi, 1969, p. 20.
9 M. Breazu, Realism şi modernitate in artă, BucUTeŞti, 1973, p . 97.
IO I. Pascadi, I ntre ştiinţă şi ată, Bucureşti, 1971, p. 138.
1 1 G. Stoica, op. cit., p. 1 78.
12 C. Nicolescu, Date cu privire la istoria costumului din Moldova, ln S CIA,
nr. 3-4, 1957, p. 130.
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Popp de Szathmary, în SC, Bucureşti, 1971, p. 361.
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23 N. D unăre Expoziţia de port popular moldovenesc, în SCIA, Tom. 21.
1 974, p. 145.
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LE COSTUME POPULAIRE MOLDAVE
Resume

L'article "Le costume populaire moldave" est base sur
les recherches sur place que nous avans effectue.es dans l e
cadre d u Musee Ethnagraphique d e la Maldavie, dans l a pe
riode 1951-1 975, ainsi
que sur les recherches ethnagra
phique effectuees dans Valea Bistriţei, entre les annees 19551 959, par le Groupe de recherches camplexes - Bicaz de
l'Academie de la R.S.R., dant nous avons fait partie pour
l'etude du costume populaire de cette zone.
Nous avons fait l'etude du constume
par sous-unites
geographiques et par zones e thnographiques. Ce qu'on doit
souligner c'est la richesse du materiel trauve dans la region
carpatique, ou le costume est porte jusqu'a nou jours, a la
difference du costume de la region de plateau, dont la re
cherche a ete plus difficile, puisque les paysans l'utilisent
seulement a l'ocasion des fetes populaires du Nauvel an, l e
costume etant conserve pour d e telles occasions.
Des zones ethnograqhiques que nous avons etudiees, ou
la diversite et la frequence des elements de costume popu
laire impressionnent, nous mentionnons natamment :
Rădă
uţi, Cfmpulung, Bazinul Dornelor, Valea Bistriţei, Neamţul,
Suceava, Fălticeni, Bacău et Vrancea.
D'interessants castumes ont ete trouves dans la zone du
Roman,
plateau extra-carpatique, dans : Botoşani, Darohoi,
Iaşi, Vaslui, Tecuci. La disparition premature
du costume
populaire dans la zone de plateau s'explique en gran� partie
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par le developpement des villes et des routes commericiales
qui traversaint la Moldavie aux XVII-e - XVIII-e et X/X-e
sii�cles, reliant la Mer Baltiq ue au Levant.
L'auteur ptesente le costume feminin, pnr la description
et l'analyse des pices qui couvrent l·e haut du corps, pour finir
ensuite par le bas du corps. La tenue de tt"rJPQ.il, de fete et
d'occasion peul et11e etudiee seZon l'âge, a partir de la tenue
des fillettes jusqu'a dix ans, des jeunes filles jusqu'au mariage,
des jeunes femmes mariees et de celles jusqu'a l'âge de qua
rante ans. Apres cet âge, dans la conceptitm du village tra
ditionnel, la feme a une tenue caracteristique, correspondant
d l'âage, dans laquelle predomine une ornementation simple,
en couleurs sobres.
Le costume masculin, a la difference du costume femi
nin, se caracterise par un nombre plus reduit de pieces, par
unei chromatique et une ornementation plus simples.
Les pieces communes au costume masculin et feminin
sont : les ceintures, les rrwuchoirs, les touloupes, les man
teaux de bure (les "sumane"), les besaces (les "traiste"), la
chaussure tradltionMlle paysane en couenne (les "opinci"),
les "obiele" (piece de toile blanche et noire tissee "en qua
drille" - a petits carreaux dant on enveloppe les pieds).
La conclusion est que le port populaire moldave
est une variante du costume roumain. Si du point de
vue morphologique le costume populaire moldave �st uni
taire, d'apres l'ornementation, il se subdivise en ZQnes et sous
zones. Les elements principaux de structure (coupe, tissus) du
costume moldave sont de type roumain. Ayant la meme ori
gine, il forme unei entite ethno-culturell� atJec le port popu
laire cles autres provinces du pays : la Transylvanie, la Va
lachie, l' Oltenie, le Banat.
La chemise a encolure fmncee (wec "brezărău"), la
"catrinţa' le pantalon etroit paysan, fronce sur la jambe (les
"iţari"), la cape (la "mantaua cu gugt"), le manteuu de bure
(le "suman"), la touloupe (le "cojoc"), la chaussure tradition
nelle en couenne (les ,,opinci"), pieces ele port moldave, sant
attestees sur le metopes du monument d' Adamclissi ou sur
la Colonne de Tra_jan.
La chemise mtlsculine, cottpee d'une seule piece,
se
trouve . �as la structure du costumJe roumatn, se rencontrant
dans toutes les provinces du pays. La chemise c1 pans (bas
ques), pU�ces de port d'ori.gine sud-balcanique, se trouve dans
toutes les provinces du pays, d partir de Mehedinti jusqu'au
nord de la Moldavie. h61J "iţari'1 froncea sur la jambe, d'ori
gine dacique, sant sp�ctfiques â la Moldavie, atnsi que le
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pantalon l'etroi paysan de bun� blanche c1 cati (fronces) les.
" bernevici") de Bosanci Suceava.
Les minorites nationales de Moldavie, les "huţuli" e t
l e s . .ceangăi" portent le costume roumain (ils y con
servent seulement (Jilelques elements chromatiques : chez les
..huţuli" la couleur ruge-orange, chez les "ceangăi" la cou
leur rouge violace.
Comme nous l'avons montre ci-dessus le costume popu
laire moldavc presente des caracteres particuliers par quel
quesuns de ses aspects. Mais il se rapproche du costume popu
laire des autres provinces du pays, inclusivement du costume
transylvain et valaque, par sa structure morphologique> coupe
et tissus, ainsi que par sa faron vestimentaire (silhuette, or
nementation, chromatique). Cette laison
est profunde
et
essentielle, puisque le costume moldave a la meme orzgme
ancienne et il constituie seulement une facette locale du cos
tume populai1·e roumain.
Le Musee Ethnographique de la Moldavie possede une
riche collection de costumes moldaves que nous avans fait
valoir dans l'exposition organisee a Iaşi et c1 Bucarest, au Mu
see du village, en 1 972.
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UNELE DATE PRIVIND DEZVOLTAREA SERICICULTURII
lN MOLDOVA CENTRALA
VICTORIA SEMENDEAEV
MELANIA OSTAP

In ansamblul măsurilor luate de statul nostru socialist pentru dez
voltarea continuă a producţiei agricole, o atenţie deosebită se acordă
sectorului sericicol in vederea obţinerii unor cantităţi sporite de mătase
şi produse prelucrate necesare consumului intern şi exportului 1• Aceas
tă activitate se desfăşoară continuind, de fapt, o îndelungată tradiţie.
Mărturii ale vechimii creşterii viermilor de mătase pe teritoriul ţării
noastre sînt şi duzii seculari ce se' mai găsesc încă prin unele părţi ca şi
obişnuinţa de veacuri a sătencelor de a-şi ţese şi impodobi iile şi ma
ramele lor de sărbătoare cu borangicul preparat de ele 2•
Cu privire la folosinţa variată a firului de borangic pe aceste
locuri, in secolele XVIII-XIX, precizări se fac in izvoadele de zestre,
unele diate sau inventare de lucruri prădate, in care sint menţionate
alături de piese de port şi alte categorii de produse confecţionate din
borangic, ca de exemplu : feţe de pernă, cearşafuri, prostiri de obial
etc 3• Unele date referitoare la îmbrăcămintea de mătase a moldoveni
lor cuprind şi însemnările călătorilor străini 4 , iar in legătură cu obiceiu
rile de nuntă ţesăturile de mătase sînt menţionate şi de către Dimitrie
Cantemir in "Descrierea Moldovei" 5•
Incă din prima j umătate a secolului trecut specialiştii conştienţi
de importanţa acestei îndeletniciri au încercat să-i dea o orientare
raţională.
Primele măsuri luate de stat pentru dezvoltarea sericiculturii în
Moldova datează din anul 1845, cind s-au sădit in ţinuturile de jos (Bir
Iad, Vaslui, Fălciu) peste 60 000 puieţi de dud 6•
1nceputurile unei culturi sistematice a viermilor de mătase in
Moldova se leagă de numele lui Mihail Vitlimescu, pasionat sericicul
tor şi, aşa cum îl caracteriza A. D. Xenopol, "cunoscător eminent al
tuturor operaţiunilor de care ea are nevoie" 7• In calitate de bibliotecar
şi secretar particular al domnitorului, Mihail Sturza, M. Vitlimescu a
avut posibilitatea de a stărui pe lîngă acesta pentru a se pune bazele
unei industrii sericicole in Moldova. In acest scop s-au asigurat planta
ţii întinse de duzi in j udeţele laşi şi Vaslui şi anume la Galata, Socola,
Bal ci , Cristeşti, Tăcuta ş.a. 8•
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

4:16

� SEMENDEAE� M. OSTAP

Pr�ocupat de ideea înfiinţării unui stabiliment sericicol la Iaşi,
Mihail Vitlimescu - începînd cu anul 1 8 5 1 , adresează domnitorubi in
repetate rînduri cereri, memorii şi proiecte în care demonstrează pe
larg: nec�itatea şi posibilitatea dezvoltării industriei sericicole in
Moldova '.
ln anul 1 852 se hotărăşte înfiinţarea unui stabiliment sericicol la
Huşi, unde existau condiţii pentru ridicarea clădirilor necesare şi unele
locuitorii erau obişnuiţi cu creşterea viermilor de mătase 10• PlHarea
temporară a domnitorului elin ţară a împiedicat însă înfăptuirea ace�tui
proiect. Peste 3 ani, in 1855, M. Vitlimescu obţine aprobarea ele n face
plantaţii de duzi pe locul ospiciului de bătrîni ce urma să se înfiinţeze
la Galata. În concepţia lui Vitlimescu acest azil putea deveni şi .,tin
institut de cultură a industriei serigene", care se înfiinţa astfel fc"iră
cheltuieli suplimentare şi unde se pu tea da bătrînilor şi infirmilor "o
ocupaţie potrivită cu starea lor" 1 1 • M. Vitlimescu apare astfel ca un pre
cursor al unei practici ce se realizează astăzi cu succes în terapia mo
dernă. Dar toate aceste frumoase iniţiative au rămas simple deziclernte
datorită lipsei de înţelegere a autorităţilor timpului.
La 1 octombrie 1959, M. Vitlimescu face demersuri la Minbterul
Lucrărilor Publice pentru a se aproba răsădirea de aguzi pe locunle
publice, indicînd şi localităţile de unde aceştia se pot procura : Via Fi
laret-Scriban, grădina prinţului Mihai Sturza, din Socola, Tăcuta-dis
t rictul Vaslui, Zaboloteni şi Petreşti - districtul Iaşi, Miclăuşeni - dis
trictul Roman, Hoceni, Duda - districtul Fălciu ş.a. 12 Propunerea nu
este luată în consideraţie pe temeiul că la plantaţiile publice nu �e pot
folosi decît "arbori de agremQnt" 13•
lnainiînd Consiliului de Miniştri un nou proiect da fabrică pen
tru cultura măiasei, în anul 1 859, M. Vitlimescu descrie - printre al
tele - şi modul primitiv de prelucrare a gogoşilor de! mătase, in ţară
aflîndu-se în acea vreme puţine femei care ştiau să tragă mătasea crudă
de pe eoconuri : . . . "Femeile care 1ptiau depăna au cîte o şun'l mare,
unde fac foc, punînd deasupra o căldare de apă, care fierbînd, pun in
t rî�sa coconurile şi pe urmă trag de pe ele burgangicul cel necăjit. De
m ulte ori se întîmplă că vin deodată mai multe femei cu e:oconmi �ti
acestea fiind îngrijate să nu le iasă fluturii se culcă cu copiii lor în
zisa şură gîndind fiecare de a se scula mai de noapte spre a apuca mai
inainte rîndul la trasul mătasei sale, atuncea necazul şi dificultăţile cresc
în cel mai mare grad, căci şura-i plină de fumu, femeile se gîke\"esc,
cop�ii ţipă şi la unele şi ies fluturii şi apoi vai de aceea viaţă şi cte aşa
meserie'' 14 • Pe marginea acestui proiect, Consiliul de Miniştri pune �tr
mătoarea rezoluţie : "Incit se atinge de industria privată partlc'...i l arii
capitalişti sunt chemaţi singuri a le dezvolta. Prin t.u·mare, guvernul nu
poate încuviinţa facerea acestei fabrici pe contul statului iar domn:.1lui
Vitlimescu care se ocupă cu studierea şi proiectarea a unui lucru &Şa
de folositor pentru ţară să i se facă mulţumire din partea Consi"Ji ului
îndemnindu-1 a se adresa către industria privată prin canalul publi c&
ţiei spre a-i da concurs pentru un lucru ce nu poate aduce
decit folos" 15•
Perseverînd în ideea sa, neobositul sericicultor ieşean, reuşeşte,
abia după 14 ani de intervenţii repetate, să obţină - în anul 1 865,
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aprobarea înfiinţării unui stabiliment sericicol şi a unei pepiniere fo
16
restiere la Iaşi, pe dealul Galatei • Sub conducerea lui Mihail Vitli
mescu, numit director al stabilimentului, s-a introdus o cultură siste
matică de mătase, obţinîndu-se rezultate deosebit de bună faţă de re
colta obişnuită de gogoşi de mătase realizată în ţară in acea vreme eare,
in gener8.1, nu d�păşea 1 / 2 kg la gramul de sămînţă şi faţă de calitatea
inferioară a flbrelor de mătase cunoscute la noi sub denumirea de·
"burungiuc" 17•
Dn concurs de împrejurări nefavorabile a dus îns.ă la desfiinţarea
in scurtă vreme a acestei întreprinderi : plecarea domnitorului A. I. Cu
za din tară şi schimbarea din minister a persoanelor de al căror sprijin
se bucura M. Vitlimescu, faptul că intreprinderea nu a reuşit să devină
rentabilă din primul an 18 precum şi apariţia şi la noi în ţară a pebrinei 19
(boali'1 a viermilor de măta<;e) care a făcut ravagii î n ţările din apus.
Folosind diferite mijloace, între care şi presa ieşeană, M. Vitli
mescu insistă pentru deschiderea unei şcoli de sercicultură la Galata,
unde existau plantaţii de duzi şi instalaţiile necesare. Avind un sfîrşit
tragic (moare de turbare in anul 1 872) M. Vitlimescu lasă neimplinite
ideile cărora ct1 atîta ardoare şi dăruire le�a închinat întreaga viaţă.
O altă încercare de a se introduce cultura viermilor de mătase
pe baze ştiinţifice la Iaşi s-a făcut in anul 1 882 de către Societatea fon
dată de A. D. Xenopol sub preşedinţia lui A. Stamatopol pe proprieta
tea Rivalet de la Socola 211• Xenopol fiind însă numit profesor la Uni
versitate, societatea şi-a încheiat activitatea.
Dintre măsurile mai importante luate de stat pentru redresarea
sericiculturii după apariţia pebrinei amintim : distribuirea în mod gra
tuit a seminţei de viermi de mătase celor ce făceau creşteri 2 1, crearea
unui centru de selecţionare a seminţei şi înfiinţarea de noi pe
piniere de duzi, între care cităm pe cele de la Odaia Bursucani (1 884}
2
şi Odaia Tecuc i (1895) ca şi plantaţla de· duzi de la Mănăstirea Adam 1•
Tot în anul 1895 s-a creat şi centrul de selecţionare a seminţei de
viermi de mătase de la Mănăstirea Văratec unde s-au organizat, timp
de doi ani, şi cursuri de sel'icicultură pentru învăţătorii din toate jude
ţele ţării 23•
După moartea lui Mihail Vitlimescu, cu aceeaşi neobosită sti't ruin
ţă, soţia sa - Zamfira, cu fiica (Sofia Vitlimescu-Mironeanu) şi soţul,
Anibal Mironescu, au eontinuat demersurile pentru înfiinţarea şcolii de
24
sericicultură care s-a deschis la Iaşi, in anul 1 8 9 5 •
Avînd o perioad<:'i de existenţă destul de lungă (1 895-1 928) 2 5 con
dusă fiind de diferiţi membri ai familiei, pasionaţi sericicultori şi buni
pedagogi, activitatea acestei şcoli a jucat un rol important în dezvolta
rea industriei borangicului in Moldova prin formarea de specialişti.
Profilată pe creşterea viermilor de mătase şi prelucrarea firului
d e borangic, şcoala, cu durata de studii de 5 ani, era subvenţionată de
stat, judeţ şi comună, elevelor acordîndu-li-se burse pe termen de 4 ani.
6
in al eincilea an de practică întreţinerea acestora revenind părinţilor 2 •
Numărul elevelor varia între 1 4-17 anual, dintre care 1 0 erau
bmsiere de stat, 3 ale judeţului, 2 de la comună şi 2 întreţinute ele fa
milia Vitlimescu 27• Programa prevedea ca "studii speciale" sericicultu
ra şi filatul mătasei după sistemele moderne, teoria culturii inului şi a
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cinepii, teoria boiturilor din plante, teoria ţesăturilor şi a nevediturilor,
desenul industrial şi după natură, gospodăria şi lucrările practice res
pective. Intre uneltele folosite in şcoală se numărau maşina de filat
mătase, inventată de M. Vitlimescu şi premiată la expoziţia de la Viena
din anul 1 873, precum şi stativele sistem Mironeanu, al căror brevet
a fost oferit in mod gratuit, in anul 1 9 1 9 , Miniterului Instrucţiunii pen
tru Casa şcoalelor 28•
Produsele realizate de eleve, numeroase şi variate, erau prezen
tate la expoziţiile anuale ale şcolii, expoziţii j udeţene, naţionale şi in
ternaţionale la care au cucerit diferite premii şi medalii, dintre care
menţionăm : medaliile de la Paris din anii 1865, 1 867, 1 889, 1900, Di
ploma de merit de la Viena din 1873, Diplome de onoare de la Bucureşti
din 1884, 1 886, 1904, 1906 etc. 29•
La absolvirea şcolii, elevele erau ajutate in continuarea acestei activi
tăţi in primul rind prin asigurarea plantaţiilor de duzi la domiciliu părin
ţilor, obligaţie asumată d� şcoală cu sprijinul comunei respective 30• Fie
care absolventă era înzestrată cu uneltele necesare unei bune sericicul
toare şi ţesătoare (în afară de maşina de filat mătasea) acestea fiind lu
crate la Şcoala de arte şi meserii din Iaşi, sub supravegherea şi in contul
direcţiunii şcolii de sericicultură 3 1• Pentru activitatea acestei şcoli sint
concludente procesele-verbale de inspecţie încheiate de-a lungul anilor
in care, pe lîngă aprecierile deosebit de elogioase asupra realizărilor ob
ţinute se insistă asupra faptului că "intr-un local încăpător, şcoala ar
putea primi un număr mai mare de eleve ,pe care invăţindu-le arta ţe
sutului şi a sericiculturii s-ar putea da o extindere cit mai mare indus
triei noastre naţionale" 32•
In aceeaşi perioadă la Iaşi se desfăşura activitatea unei alte şcoli
cu profil similar, Şcoala de ţesMorie condusă de Olga Mironescu, infi
inţată in anul 1 889 33• Cu durata de studii de 4 ani, şcoala cuprindea trei
secţii : ţesătorie casnică, croitorie pentru femei şi impletirea cu şi fără
maşină. In afară de instruirea elevelor proprii şcoala îşi asuma obli
gaţia să primească, o dată pe săptămînă, elevele de la Şcoala centrală
(Şcoala normală de institutoare), Externatul secundar şi Şcoala profe
sională "Sf. Sava", iar pentru cultura viermilor de mătase pe elevii
Şcolii normale "Vasile Lupu" 34 • Şcoala era frecventată de eleve din di
ferite j udeţe ale Moldovei 35 care, după absolvire, erau de asemenea,
înzestrate cu uneltele necesare continuării acestei activităţi 36• In anul
1 9 0 1 , şcoala a fost transferată la Bucureşti 37•
Sericicultura constituia obiect de învăţămînt şi la alte şcoli profe
sionale ca : Şcoala "Elena Doamna" din Tirgu Frumos, care a fost infiin
ţată in anul 1908 şi a cărei existenţă este menţionată documentar şi în
anul 1 9 2 1 38 iar şcoli-ateliere de industrie casnică au mai funcţio
nat sub auspiciile Ministerului Industriei şi Comerţului, la Birlad, Iaşi,
Vaslui şi Tîrgu Bujoru. 39
Organizarea învăţămîntului sericicol, în cadrul măsurilor luate de
stat pentru incurajarea creşterii viermilor de mătase a contribuit la
dezvoltarea industriei casnice a borangicului în Moldova, folosirea fi
rului de mătase devenind obişnuită în confecţionarea unor piese de port
şi textile de interior. Cămăşi femeieşti şi bărbăteşti, pînză de mătase,
prostiri, marame, barize, ştergare, provenite din diferite sate ale Molhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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dovei, apar frecvent in listele de obiecte pentru expoziţiile organizate
la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi inceputul secolului XX, la Iaşi sau
Bucureşti. In perioada anilor 1 884-1906 pe aceste liste sint menţiona
te următoarele sate din judeţul Iaşi : Ciurea, Holboca, Bucium, Tomeşti,
Sineşti, Sipote, Păuşeşti, Coarnele Caprii, Cotnari, Mogoşeşti, Cepleniţa,
Brăeşti etc. 40
Numeroase piese de port şi textile de interior din borangic, de o
rară frumuseţe, se păstrează in patrimoniul Muzeului etnografic al
Moldovei din Iaşi, care a inclus in colecţiile sale şi o parte din inven
tarul fostei şcoli de sericicultură "Vitlimescu-Mironeanu" 4 1•
Creşterea viermilor de mătase dintr-o ocupaţie practicată in tre
cut mai mult in cadrul familiei, fără amenajări speciale, a devenit o
ramură de producţie ce se dezvoltă organizat, bucurindu-se de o bază
materială corespunzătoare.
Incepind cu anul 1 962, la sporirea cantităţii de mătase pe ţară
şi-au adus contribuţia şi C.A.P.-urile iar in prezent, cu un aport sub
stanţial, se inscriu şcolile in care se practică sericicultura, de asemenea,
ocolurile silvice şi producătorii individuali.
In fosta regiune Iaşi, in perioada anilor 1963-1965, 50 la sută din
totalul producţiei de gogoşi de mătase a fost realizată in C.A.P.-uri,
volumul cel mai mare înregistrindu-se in zonele Huşi şi Vaslui, care
se menţin şi în prezent cu producţie ridicată 42•
Cu privire la rezultatele obţinute in sericicultură în judeţul Vas
lui, in ultimul cincinal se constată că producţia a urmat o linie ascenden
tă, crescind de la 4 , 1 tone in 1 9 7 1 la 8,9 tone in anul 1 975. Prin inde
plinirea aproape in totalitate a prevederilor de plan, j udeţul Vaslui in
anul 1 975 a ocupat locul II pe ţară, cifră de plan indicind, de fapt, posi
bilităţile reale existente în această zonă în ce priveşte sericicultura 43•
Spre deosebire de trecut cind creşterea viermilor de mătase se
făcea în mod rudimentar, avind o productivitate scăzută, firul de boran
gic prelucrîndu-se, in general, în cadrul gospodăriei ţărăneşti, in prezent
statul creează condiţii optime pentru obţinerea unei producţii ridicate
şi calitativ superioare. Crescătorilor de viermi de mătase li se pune la
dispoziţie sămînţă de calitate superioară, gata ecluzionată, se asigură
in mod gratuit material auxiliar de creştere (hirtie de aşternut perfora
tă, dezinfectanţi etc.), acordindu-li-3e: şi îndrumare tehnică 44•
Ca o condiţie esenţială pentru dezvoltarea sericiculturii, se orga
nizează pepiniere şi plantaţii intensive de duzi. Un exemplu grăitor îl
constituie înfiinţarea fermei sericicole de la Bivolari, judeţul Iaşi, care
cuprinde plantaţii de duzi pentru exploatare precum şi o pepinieră pen
tru producerea puieţilor din această specie, materialul săditor fiind fur
nizat diferitelor judeţe ale ţării.
In ce priveşte producţia de gogoşi de mătase de la această fermă,
în anul de debut (1977), cifra de plan a fost depăşită 45, realizările în
trecînd producţia globală din acest an a unui judeţ din Moldova, consi
derat fruntaş în această activitate - şi anume, Vasluiul.
Dintre diferitele categorii de crescători de viermi de mătase din
judeţul Vaslui, care s-au evidenţiat în anul 1977, cităm C.A.P.-urile din
localităţile : Albeşti, Costeşti, Tanacu, Muntenii de Jos, Cozmeşti, Ro
şieşti, Vaslui, Tutova, Drinceni etc. In unele din satele mai sus menhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ţionate s-au obţinut rezultate frumoase şi de către crescătorii inclivi
duall. Aşa sint de exemplu cei din Muntenii de Jos, Muntenii de Sus,
Roşieşti etc. Se remarcă, de asemenea, şcolile din : I văneşti, Roşieşti,
Deleni, Zăpodeni, H uşi, Murgeni, Tanacu etc. iar qin j udeţul Iaşi : Costu
leni, Cozia, Hili\a, Covasna, Ţuţora, Prisăcani, Leţcani, Ciurea (Dumbra
va), Holboca etc 6•
În ce priveşte activţtatea crescătorilor, în prezent, acestora le revine
doar sarc�na de a supraveghea şi de a asigura hreţna necesară viermilor
de mătase, statul oferind condiţii avantajoase de valorificare a gogoşi
lor, ca materie primă preţioasă �ntru industria textilă prelucrătoare.
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QUELQUES DATES CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT
DE LA SERICICULTURE DANS LA MOLDAVIE CENTRALE
Resume

La sericiculture est une occupation ancienne en Molda
vie ou on l'a pratiquee par des methodes simples. Les pre
mie11es mesures des developpement et modernisation ont ete
in�tie au milieu du XJx-e siecle par M. Vitlimescu. Apres
beaucoup d'insistances, M. Vitlimescu a reussi a fonder une
ecole de sericiculture a Iaşi, qui a fonctionne avec de bons
resultats jusqu'a J-ere guerre mondiale. Avec d'autres etablisse
ments de la sorte, l'ecole a contribue a diffuser la sericiculture
moderne en Moldavie.
En ce concerne la situation actuele de la sericiculture,
on mentionne les nouvelles methodes d'organisation de ce
metier et aussi les resultats obtenus.
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LECŢIA DE ISTORIE IMPORTANT MIJLOC DE COLABORARE
ÎNTRE MUZEE ŞI INSTITUŢIILE ŞCOLARE
ANGHEL PAVEL

Intr-un interviu acordat "Revistei muzeelor şi monumentelor", Iu
lian Antonescu, preşedintele Comitetului naţional român I.C.O.M .. afir
ma un adevăr tot mai evident : "Muzeele pentru tînăra generaţie sînt
menite, astăzi să îndeplinească, legat de instrucţia acesteia, o stare de
lucruri specifică : învăţămîntul este din ce în ce mai mult orientat spre
practică, spre ştiinţele aşa-zise exacte, spre ceea ce trebuie să formeze
îndrăzneţul prospector şi, totodată, mînuitorul priceput de complexe
utilaje menite să uşureze viaţa pe Terra, să îl pregătească pe viitorul
om matur a se confrunta cu marile surprize ale Cosmosului. In acest
context, desigur, educaţia cu caracter tehnic primează, dar nu trebuie
uitat nici un minut cît de importantă este şi educaţia cu caracter uma
nist, larg, şi atunci muzeele sînt chemate, tot mai mult să devină facto
rul complementar, compensatoriu al educaţiei făcute prin sistemul de
învăţămînt" şi conchide autorul rindurilor de mai sus "Iată de ce,
muzeul este astăzi, mai mult ca oricînd şi va fi şi mai mult mîine, cea
de a doua faţă a şcolii într-un proces de desăvîrşire spirituală" 1•
Este clar pentru oricine că funcţia instructivă a muzeului se am
plifică, devine o componentă a sistemului de învăţămînt, o componentă
indispensabilă, obligatorie, susţinem noi, la toate nivelele de pregătire.
Dar instituţia muzeală nu se poate confunda cu şcoala, transformîndu-se
într-o anexă a acesteia, in afară de muzee şcolare, intrucit ea are şi
alte importante funcţiuni în ce priveşte cercetarea, păstrarea şi conser
varea patrimoniului, a valorificării acestuia pe multiple planuri, a desfăşurării unei activităţi educaţionale şi chiar de relaxare pentru marele
public vizitator. De aceea, pentru ca muzeul să fie, aşa cum spunea
preşedintele Comitetului Naţional Român I.C.O.M., "cea de-a doua faţă
a şcolii", se impune o permanentă şi strînsă colaborare intre cele două
instituţii chemate să dea conţinut procesului instructiv-educativ. Ideal
ar fi ca această conlucrare să fie reglementată intr-un document cu
valoare de lege 2• Dar pînă se va ajunge la un asemenea act, conlucra
rea dintre şcoală şi muzeu se realizează pe diverse planuri şi în nume
roase forme - vizite, cercuri de prieteni, conferinţe, simpozioane, exhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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cursu m functie de stăruinţele depuse de instituţia muzeală şi de înţe
legerea m anifestată de diversele unităţi şcolare.
In cadhtl formelor de colaborare muzeu-�coală un rol majur re
vine lecţiei ţinută in muzeu. Despre asemenea tip de lecţie, denumit
<le către unii specialişti "lecţia-vizită" 3, s-a vorbit in literatura de spe
cialitate muzeistică, dar nu, din păcate, şi in cea pedagogică, subliniin
.du-se, l:U precădere, valenţele lui educative, largile posibilităţi pe care
le oferă profesorului de a-i face pe elevi să inţeleagă cu uşurinţă noţiuni
�i fenomene abstracte, să vină in contact direct cu obiecte pe care nu
le intilnesc in viaţa cotidiană, să cunoască nemijlocit tot ceea ce geniul
uman a creat mai valoros in toate domeniile in care s-a manifestat. De
.a semenea, s-a discutat şi insistat asupra caracterului festivist (in sen
sul pozitiv al cuvintului) pe care trebuie să îl aibă lecţiile ţinute in
muzeu, ca un respect faţă de acest sanctuar al valorilor naţionale, im
portanţa lor in cîştigarea elevilor ca permanenţi vizitatori ai institutiei
muzeale, nu numai pe perioada şcolarizării ci pe întreaga viaţă.
Lecţia desfăşurată în muzeu �ste ca formă de activitate nesjJecifi
-ca acestuia \ in sensul că ea a fost împrumutată de la şcoală, în unele
cazuri fiind vorba de un transfer care nu presupune decit schimbarea
-cadrului clasă cu acela de sală muzeu. De cele mai multe ori; păstrînd
toate momentele şi verigile unei lecţii de clasă, apare o anumită dife
rentiere rezultată din faptul că din cind în cînd elevii sînt invitaţi să
-privească panourile şi vitrinele pe sau în care sînt expuse materiale ce
confirmă, într-un mod sau altul, ceea ce a enunţat la modul teoretic
--profesorul.
In condiţiile actuale, cînd muzeul are sarcina de a oferi un plus de
-cunoştinţe in ştiinţele umaniste, de a sădi şi consolida sentimentele de
preţuire şi r�spect pentru creaţia înaintaşilor, ca o compensaţie faţă de
numărul mare al materialului de profil tehnic şi ştiinţi!! exacte (deşi în
acest domeniu muzeele de profil pot avea un aport substanţial) predate
în şcoli, se impune o mai exactă definire a lecţiei ţinută in muzeu, a
valenţelor pe care aceasta le are în plus faţă de aceea desfăşurată in sala
<le clasă.
ln cele ce urmează ne propunem să discutăm lecţia de istorie şi
Dolaborarea muzeu de istorie (secţie) cu şcoala.
În vederea asigurării succesului lecţiilor desfăşurate la muzeu,
.21cestea trebuie prevăzute încă de la începutul anului şcolar în planifi
carea pe care profesorul o alcătuieşte în baza programei de predare.
I n muzeu se pot ţine atît lecţii de transmiterea şi consolidarea cunoş
-tinţelor cît şi lecţii de sistematizare şi recapitulare. Includerea lecţiilor
desfăşurate la muzeu în planificarea materiei presupune că profesorul
de tstorie fie cunoaşte bine expoziţia de bază şi patrimoniul instituţiei
muzeale cu care urmează să colaboreze, fie că se consultă, in prealabil,
�:u un muzeograf. Muzeul va fi informat din timp, în scris, asupra tu
turor lecţiilor programate a se desfăşura în cadrul său. In funcţie de
această programare, conducerea muzeului va desemna muzeograful care
va colabora cu profesorul. Intre profesor şi muzeograf se impune o
conlucrare foarte strînsă, lecţii ce urmează a fi ţinute la muzeu fiind
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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pregătit e prin consultări prealabile. Fără această colaborare lecţiile nu
îşi pot atinge scopul. Planul fiecărei lecţii trebuie discutat şi definiti
Y a t împreună cu muzeograful. In ain t ea ţinerii acestora, profesorul e
necesar să fa că o vizită la muzeu pentru a lua contact cu patrimoniul
m uzeistic ce va fi utilizat.
Pentru obţinerea unor rezultate cît mai bune este necesară o se
lecţie atentă a lecţiilor planificate a fl. predate în muzeu, ţinindu-se sea
m a de patrimoniul acestuia, de temele unde el poate oferi un evantai
larg de pl.ese şi materiale muzeistice. Considerăm, de pildă, că din grupa
lecţiilor de transmitere şi consolidare a cunoştinţelor lecţiile de intro
d u cere în studiul istoriei (el. IV, V), izvoarele istoriei, dezvoltarea so
cietăţii umane în comuna primitivă (el. IV, V şi VIII), ar trebui să se
desfăşoare, de regulă, în muzeu. Prin tematica lor, aceste lecţii sînt ab
stracte şi fără un material ilustrativ bogat elevii le înţeleg mai greu,
cu atit mai mult cu cît este vorba de elevi de vîrstă mică (cls. IV-V).
Apoi, pot fi predate în muzeu teme de mare importanţă, teme cheie
din istoria patriei, cum sînt : Lupta antiotomană condusă de voievozii
Mircea cel Bătrîn, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Războiul ţără
ne"c elin 1 5 1 4 , Unirea ţărilor române sub Mihai Vodă Viteazul, Revolu
ţia elin 1 848 di n ţările române, Un i re a Ţării Româneşti cu Moldova
( 1 8."5\l ), Cucerirea independenţei de stat a României, Răscoala ţăranilor
clh H l 0 7 , Crearea Partidului Comunist Român, Revoluţia de eliberare
n aţiond.lă şi soci ală, armată antifascistă şi antiimperialistă etc. In ce
priveşte lecţiile de s is t ematizare şi repetare se pot da mai puţine titluri,
dar e l e sint de o deosebită i mportanţă : Etnogeneza poporului român,
l\1arile mişcări soc·iale elin Evul mediu, Realizarea statului naţional ro
mân, Conslruirea societăţii socialiste multilateral dezvoltate in patria
noastră. ln afar a temelor mai sus menţionate se pot desfăşura şi alte
lecţii ele. istorie în muzeu, în funcţie de patrimoniul muzeal, aria de
re p :· ez ent are şi amploare acordată, în cadrul expoziţiei de bază sau a
ur:ora t em pora r e tematice, diferitelor capitole ale istoriei patriei şi ale
is�oriei universale. De asemenea, nu concepem, de exemplu, ca toate
şcoli l e din municipiul Gim·giu (cls. IV şi IX), să nu-şi desfăşoare lecţia
privind "Cucerirea i nd epen denţei de stat a Româ niei " în "Muzeul luptei
pentru inde}l4indenţa poporului român" din localitate. La Muzeul ju
deţean Vaslui ar t rebui să se ţină, în mod obligatoriu, lecţia p rivin d
Lupt a untioto(ll ani). condusă de Ştefan cel Mare" (cls. IV, VI şi VIII).
La Muzeul Unirii din Alba Iulia, lecţia privind "Desăvîrşirea statului
naţ�onal u ni t a r român" (cls. IV, VII şi X) iar la Iaşi, în cadrul "Muzeu
lui Cnirii", le cţia "Unirea Ţării Româneşti cu Moldova ( 1 859)" (cls.
IV- IX) şi exemple d e acest fel mai pot fi date încă multe.
Lecţia ţinută în muzeu pr esupu ne , de la bun început, condiţia
c � ele\'ii să cu n o a s c ă mu;ţ;eul ca instituţie, să mai fi vizitat o expoziţie
de bază de istorie pentru a fi famiJiarl<�:aţi cu elem e n tele din care a
rea·� t a este realizată. Dacă o clasă n-a mai fost la muzeu, atunci, î n ai n te
de o ri ce altă a ct i v i t ate se impune o vizită de contact cu e x poziţia
m uzeală.
In cazul lecţiei desfăşurate în muzeu di stingem două tipuri
fon::e : 1 . le c ţi a care se predă în expoziţia cle bază ş'1 2. lecţia care se
C-d_, 37Di coala 30

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

-466

A. PAVEL

ţine în sala de activităţi ştiinţifice a instituţiei muzeale. În primul tip
formă de lecţie se foloseşte o parte a expoziţiei de bază pentru trans
miterea, consolidarea sau repetarea unor cunoştinţe. În cel de-al doilea
tip-formă se utilizează materiale ce nu se află în expoziţia de bază şi
sînt reunite în funcţie de necesităţile lecţiei ce se predă, completate şi
de alte tipuri şi materiale nemuzeistice, dar pe care muzeul le posedă,
cum sînt : seturi de diapozitive, filme de scurt metraj pe teme ştiinţi
fice, înregistrări pe bandă magnetică, cărţi. Ţinem să precizăm că la
tipul-formă de lecţie desfăşurată în sala de activităţi ştiinţifice a mu
zeului, în funcţie de ceea ce muzeul posedă în depozite şi cabinete se
pot aborda şi teme ce privesc istoria universală (ds. V, VI, VII), în
special legat de dezvoltarea culturii în epocile veche, medie şi modernă.
In cadrul ambelor tipuri-forme de lecţii ţinute la muzeu transmi
terea noilor cunoştinţe - predarea - trebuie să pornească de la ma
terialele concrete existente pe panouri, podiumuri, în vitrine, pentru a
se ajunge apoi la teoretizări, la formulări generale şi concluzii. Acest
mod de a concepe lecţia este deosebit de important fiindcă el concreti
zează materia de predat, elimină părţile abstracte, îi apropie pe elevi
de mărturiile de valoare ale istoriei. Cunoaşterea materialului concret
stimulează gîndirea elevilor, îi determină să tragă ei singuri anumite
concluzii, profesorului revenindu-i, de multe ori doar sarcina de a le
sistematiza.
Lecţia desfăşurată la muzeu, aşa cum de altfel reclamă pedagogia
modernă trebuie să fie de tip activ, realizată prin întrebări şi răspun
suri. La momentul fixării cunoştinţelor elevii pot fi puşi să indice
diferite piese sau documente de mare valoare care le-au fost prezen
tate pe parcursul lecţiei. La lecţia ce se ţine în sala de activităţi ştiin
ţifice a muzeului în anumite condiţiuni, elevilor li se poate permite să
examineze îndeaproape piesele, să le aibă în mînă şi să le privească
din unghiurile pe care le doresc. Folosirea mai multor tipuri de mate
riale - piese de muzeu, film, audiţie, făcută cu măsură şi deosebită
atenţie pentru a menţine interesul elevilor asupra ceea ce constituie
datele ce urmează să şi le însuşească, diversifică lecţia, o fac mai dina
mică şi în consecinţă, mai atrăgătoare. Faţă de momentele şi verigile
unei lecţii obişnuite, la lecţia desfăşurată în muzeu trebuie să intervină
un nou moment : "Ce doriţi să mai aflaţi despre tema lecţiei ?". Mo
mentul trebuie privit ca o posibilitate de manifestare a curiozităţii
copiilor nu atît faţă de un plus de date şi fapte ce nu sînt amintite în
manual cît faţă de elementele concrete - muzeistice - piesele aflate
în expoziţie (de unde provin, ce particularităţi sau caracteristici au,
valoarea lor reală şi muzeistică etc.).
S-au purtat discuţii, destul de îndelungate, în legătură cu cine
anume - profesorul sau muzeograful (care, în general are şi pregătire
pedagogică) trebuie să ţină lecţia în muzeu. Se pare că aceia care
susţin că profesorul este cel mai indicat dispun de argumente mai
numeroaBe : cunoaşterea componenţei clasei şi a nivelului acesteia, o
bişnuinţa elevilor cu modul de exprimare al profesorului, posibilitatea
acestuia de a stabili un contact rapid cu clasa şi de a-i răsplăti (prin
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notare) pe elevii cei mai activi in timpul orei. Cei care sint de părere
că muzeograful trebuie să prezinte lecţia au un argument deosebit de
puternic - cunoaşterea perfectă a materialului etalat in expoziţie şi a
ceea ce există in expoziţie ; la care se adaugă, o viziune mai concretă
asupra datelor şi fenomenelor istorice, viziune formată prin manevra
rea patrimoniului muzeistic şi organizarea de numeroase expoziţii. Opi
nia noastră este că lecţia in muzeu e necesar să fie predată atit de pro
fesor cit şi de muzeograf, printr-un dialog susţinut, printr-o completare
reciprocă. Muzeograful prezintă materialele existente în expoziţie sau
cele reunite pentru necesităţile lecţiei iar profesorul concluzionează cu
ajutorul elevilor. Primul expune faptele utilizind piese muzeistice di
verse (machete, hărţi, stampe, diorame, materiale arheologice, grafice,
lucrări de artă plastică cu tematică inspirată din istorie) iar profesorul
generalizează, sistematizeazc"1 , fixind elementele esenţiale pe care elevii
sînt obligaţi să le reţină.
Desigur, la început se poate întîmpla conlucrarea profesor-muzeo
graf, în cadrul lecţiei, să nu fie perfectă, dar cu atenţie, prin stabilirea,
în prealabil şi exact, a tuturor momentelor lecţiei, a ceea ce revine
fiecăruia pe parcursul ei, această conlucrare să funcţioneze cu randa
ment sporit. De asemenea, se impune colaborarea profesor-muzeograf să
fie de lungă durată, fapt care va duce la o cunoaştere reciprocă şi l a
apropierea ş i perfecţionarea stilului d e cooperare.
Sintem convinşi că realizarea permanentă a unor lecţii de istorie
in muzeu, pe lîngă marele cîştig pe care îl reprezintă înţelegerea mai
exactă, mai profundă şi mai emoţională a unor mari momente din tre
cutul poporului nostru de către elevi, va duce la stabilirea unui tip
activ de colaborare şcoală-muzeu cu mare profit pentru ambii parte
neri. Această colaborare va contribui activ la educarea tinerei gene
raţii, adulţii de miine, a omului de tip nou "cu un larg orizont de
cunoaştere a legităţilor dezvoltării lumii, a cuceririlor culturii şi ştiin
ţei moderne, militant activ pentru transformarea revoluţionară a lu
mii, pentru idealurile nobile ale comunismului", aşa cum sublinia se
cretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu în Raportul
prezentat la cel de al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

N O T E

1

Vezi Revista muzeelor şi monumentelor - Muzee, nr.

4/ 1979.

2 Considerăm "Protocolul" încheiat de către Muzeul de istorie al Republicii

Socialiste România cu Ministerul educaţiei şi învăţămîntului ca fiind o convenţie
bilaterală ce nu se aplică tuturor muzeelor.
3 Teodor MuC'ica, G. Ciacalopol, Muzeul de istorie şi şcoala, în RM nr. 3 /
1972, p . 241.
4 P. Anghel, Despre specific şi nespecific în activitatea muzeală, în RMM,
nr. 2 / 1976, p. 35.
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LA LECON D'HISTOIRE - MOYEN IMPORTANT DE COL
LABORAŢION ENTRE LES MUSEES ET LES
.
INSTlTUŢIONS SCOLAIRES
Resume
L'auteur, a l'aide d'une analyse methodologique consi
dere que le musee par ses expositions en collaboration avec
les instituts d'enseignement joue un râle important dans l'e
ducation patriotique de la jeunesse.
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CONSIDERAŢII ASUPRA TEXTELOR DE REVISTA
ALE TEATRULUI J ,CARABUŞ" AFLATE
IN COLECŢIILE MUZEULUI JUDEŢEAN VASLUI
VIORICA CRISTEA

Primii ani postbelici au reprezentat în esenţă ani de reforme eco
nomice şi de refacere a distrugerilor provocate de război, după care
România a păşit în ritm ac celerat (excepţie făcînd perioada crizei eco
nomice (1929-33) pe calea industrializării capitaliste. Menţinerea unor
răinăşiţe semifeudale, insuficienţa capitalului autohton, exploatarea mo
nopolurilor internaţionale au determinat dezvoltarea inegală şi contra
dictorie a României 1•
Creşterea avintului revoluţionar care a urmat prim ului război
mondial sub influenţa şi ca rezultat al m arilor bătălii de cl asă, culmi
nînd cu crearea la 8 mai 1 9 2 1 a P.C.R., au impus cercurilor conducă
toare un şir de reforme pentru a se putea depăşi parlamentarismul
antebelic, concretizate în : reforma agrară din 1921 şi adop tarea consti
tuţiei din 1 923 care consfinţea actul desăvîrşirii unităţii de stat a Români ei.
"In aceste condiţii au avut loc cliferenţieri şi deplasări sensibile
în structura şi situaţia tutu ror c-laselor şi categoriilor sociale însoţite
de agrav a re a contradicţiilor deja exi!'>tente şi complicate de grefarea
unor noi contradicţii" 2 •
Ecourile frămfntărilor şi luptelor sociale s-au reflectat în perioa
da interbelică ih poezie şi pro 7.ă , în presa şi dram aturgia românească.
Anii aceştia au cristalizat $1 fundamentat un gen dramatic nou teatrul de revistă. "Revista rom{mească prin specificul profund naţio
nal care a caracterizat-o a adus o contribuţie înse'm nată şi de pr-estigiu
la patrimoniul artistic al genului" 3. Teatrul de revistă din România
este legat indisolubil de n u mele Cărăbuşului (î rtfiinţa t în 1 9 1 9) şi al
directorului său C. Tănase care "nu juca ci oficia într-un veritabil
cult al revi stei " 4 •
Autorii revistelor care s-au jucat la Cărăbuş . au fost nume cu
sonori tate în epocă : prof. univ. de franceză şf poetul Vasiie Sto{covi ci ,
avocatul Petre Durma, poetul Alfred Moşoiu, omul de t�atru şi dra
ql at urgul A. de Herz, umoristul Nicolae Ki ri ţescu. Cu astfel de autori
de v aloa re Şi datorită conţinutului satiri c şi u m oristi c al cupletelor şi
s ch ecitiril or care aduceau pe scenă nemulţumirea Şi revolta, nedreptăhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ţile şi viaţa grea, revista devine un gen cu adevărat popular. Marele
public venea la revistă pentru toate acestea şi mai ales pentru Tănase.
Constantin Tănase, fiu al Vasluiului a devenit în perioada dintre
cele două războaie mondiale cel mai popular actor român. Popularita
tea lui Tănase s-a născut din marele său talent şi din conţinutul rolu
rilor pe care le interpreta. Demascatoare şi acide cupletele lui Tănase
j udecau şi acuzau. "Cu un curaj civic deosebit şi cu un simţ politic rea
list, Tănase a rostit pe scena Cărăbuşului cele mai îndrăzneţe cuplete
ale timpului său" 5•
Caracterul popular al genului, esenţa lui satirică demascatoare a
fost de multe ori atenuat şi chiar înăbuşit prin încărcarea revistelor cu
scene pline de picanterie şi senzualism.
in colecţiile Muzeului judeţean Vaslui se află 1 7 texte ale reviste
lor j ucate la teatrul Cărăbuş între anii 1 923-1937. Multe din scenele
şi t ablourile acestor reviste poartă amprenta vremii, a altor timpuri,
au un aer vetust, uneori desuet, dar ce rămîne viabil in aceste texte
este tocmai transpunerea pe planul anecdotei şi satirei a vieţii econo
mice şi politice din România interbelică.
Succesiunea la cîrma ţării a diverselor partide politice cu nenu
mărate guverne, fie prin yoinţa regelui sau prin aranjamente de culise,
au semănat în rîndul maselor populare, a celor mai diverse categorii
sociale, neîncrederea şi au determinat o stare de spirit ostilă acestor
foarte dese schimbări.
"Iorga sau Argetoianu,
Domnul Lupu sau Brătianu,
Cît îi caţi o apă fac,
Tot un drac !
Ori c-avem o constituţie,
Ce mi-i veche, ce mi-i nouă,
Cu cirnaţi n-are să plouă,
Am căzut din puţ in lac,
Tot un drac ! " 6
Contradicţiile dintre partidele politice istorice şi celelalte grupări
şi partide apărute pe scena politică românească după primul război mon
dial, contradicţia fundamentală existentă intre liberali şi ţărănişti, di
sensiunile interne din sinul fiecărui partid "au făcut ca între 19261938 să se perinde la cirma ţării 19 guverne" 7•
"Cind guvernul a plecat,
Tot la fel s-a intimplat,
Liberalii toţi in cor,
Jubilau că-i rîndul lor,
Cind ne pomenirăm, haida,
Cum că vine domnul Vaida,
Şi lui Duca mititelu,
I-a luat
Căimăcelu ! Căimăcelu ! " 8
Partidele politice foarte numeroase în acest timp, aproximativ
30, precum şi apariţia de noi grupări politice tinde să devină o adevă
rată maladie.
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"Ce-are a face că-s puştan,
Uită-te mă, la Iunian,
Este mic, dar e solid,
Un partid să-1 bagi în plic...
Unul mic ! " 9
Criza economică din 1929-1933, înrăutăţirea situaţiei maselor
populare, scăderea salariilor, curbele de sacrificiu, creşterea impozite
lor sînt trăsături care caracterizează viaţa socială a acestei perioade.
"Criza asta, mă sufocă,
Gîfîi dom'le, ca o focă,
Simt că-mi vine să turbez,
Protestez !
Cînd te duci la caserie,
Pentru moftul de simbrie,
Iscăleşti in zece state,
Aştepţi trei ceasuri jumate,
Leafa s-o vezi reuşeşti,
Doar cu lupa de-o măreşti,
Păi, ce merge cu gogoşi ?
Protestez ! " 10
Politica statelor revizioniste, contradiciţiile tot mai evidente din
tre marile puteri, dintre statele mari şi cele mici, norii negri care încep
să se strîngă pe cerul Europei, politica de împărţire şi reîmpărţire a
lumii şi a sferelor de influenţă, îşi găseşte ecoul pe scena de la Cărăbuş.
"Azi în toată omenirea,
Oameni, mă în toată firea,
Vîntură revizuirea,
Protestez !
Ce revizuire vor,
Nu cedez nici un locşor,
Poa-să ţipe cît or vrea,
Ce vor ?
Transilvania ?
Ori Crişana, ori Banatul ?
Protestez ! " 1 1
"Promisiunile de redresare economică şi financiară cu ajutorul
împrumuturilor contractate în străinătate, aşa zisele stabilizări finan
ciare, au evidenţiat odată mai mult politica antipopulară a guvernelor
bw·ghezo-moşiereşti" 12•
"Ce-o să fie, ce-o să fie ?
O să fie o bogăţie,
Cwn n-a fost şi nu mai este,
Decît numai o poveste,
O să fie un bairam,
Ca în sînul lui Avram,
Că de sus măi, tam nesam,
O să plouă cu salam." 13
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"Scriitori i genului nefiind în contact dir.ect cu mişcarea munc-ito
rească n-au vădit în lu crările lor toate contradicţiile inerente epocii î n
care a u trăit. 14 Cu toate limitele pe care teatrul de revistă le-a avut
evidenţiind aspecte ale vie ţii politice interbelice, revistele jucate l a
Cărăbuş, reliefează cu pregnanţă contribuţia inestimabilă a lui Tănase
ca cetăţean şi artist militant la dezvoltarea revistei româneşti , la inte
�f·m'ea ei ca geri de sine stătător ih contextul larg al teatrului românesc.
Cond uziile ce se p ot desprind� din analiza textelor de revistă
jucate la teatrul Cărăbuş in perioada amintită, sînt legate de profunda
şi temeinica cunoaştere a realităţilor politice şi sociale ale ţării de către
autorii lor. Toate evenim entele politice cu răsunet în viaţa m arii majo
rităţi a populaţiei : rotativa guvernamentală, desele schimbări de gu
vern, înmulţirea exagerată a numărului de partide şi grupări politice,
politica revizionistă a marilor puteri, a statelor nemulţumite de siste
mul tratatelor de pace d e la Versailles au avut corespondent în cuple
tele jucate de Tănase.
Atacînd probleme ale actualităţilor politice din epocă, fie trans
puse într-un cadru alego ric ca în revistele "Una şi bună", "Zodia por
cului", fie spunînd lucrurilor pe nume ca în revistele "Este dar s-a
isprăvit", "In plin", "Rio candidează" sau in ,,Cărăbuş expres", revistele
jucate la Cărăbuş au atenţionat întotdeauna opinia publică asupra ele
mentelor politice majore ale epocii.
Presărate cu glume picante, montate fastuos, revistele jucate la
Cărăbuş· au pus în valoare talente autentice ale teatrului şi cîntecului
românesc ca Alexandru Giugaru, Maria Tănase, Vasile Vasilache, Elly
Roman, Gherase Dendrirw , dar vedeta numărul unu a Cărăbuşului şi al
revistei româneşti a răm as incontestabil Constantin Tănase care prin
rolurile jucate a dat cv pletului încărcătura de autentic şi de realism
de care avea nevoie pentru a face din revistă un gen popular şi viabil
în acelaşi timp.
Constantin Tănase a fost un om simplu, modest, dar ca artist a
rămas inegalabil şi blazo nul său ele nobleţe actoricească a purtat înscris
cu litere de aur deviza "Ridendo dicere verum". A spune adevărul rî
zînd a fost profesiunea d e credinţă a unui exemplar cetăţean şi artist 
marele Constantin Tănase.

N O T E
1

Al. Gh. Savu, Sistemul partidelor politice din România 1919- 1 940, Bucu-

rc!iti, 1976, p. 23.

2 Al. Gh. Savu , op. cit. , p. 24.

3 N. Dinesou. Rev ista d e altădată, Buoureşti, 197 3, p. 27.
4 M. Nedeleanu. Cinci decenii sub luminie rampei, Craiova, 1977, p
s N. Dinescu, op. cit., p. 229.
6 N. Durma, V. Stoicov:ici, Una şi bună, 1923.
7 Al. Gh. Savu, op. cit., p. 34.
6 V. Stoicovici, N . Kiritescu , Ura Cărăbuş, 1 932.
.

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

85

4i:1"

TEXTE DE REVISTA

9 N. Kiriţescu,

Napoleon Tănase, 1 933.

1° N. Kiriţescu, P. Andrecscu, Rio candidează, 1933.
11
11

13
u

I bidem.

I . Massofî, R. Tănase, Co n stant·in Tănase, Bucureşti, 1 9 70, p. 1 2 1 .
N. K i riţcscu, In plin, 1929.
N. Din csc·u, op. cit., p . 227.

CONSIDERATIONS SUR LES TEXTES DE REVUE
JOUE:S AU TH:EATRE "CARABUŞ" TROUVES
DANS LES COLLECTIONS DE MUSEE DEPARTAMENTAL
VASLUI
Resume

Dans les collections du Mus ee departamental Vaslui on
trouve 1 7 texte de revue joues (representes) au Theâtre "Că
răbuş" pendant l'int erval de temps compris entre les deux
guerres mondiales.
L'ouvrage ewcadre le contenu des revues dans le con
texte de la vie politique, social et economique de la periode
rappelee, mettant en evidence le râle particulier qui l'a
joue dans le developpement du theâtre de revue le grancl
acteur, ne dans la ville Vaslui, Constantin Tănase (1 880-1945).
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DIPTERE PARAZITE ALE DAUNATORILOR
LUCERNEI ŞI RASPINDIREA LOR IN ROMANIA
ANDY Z. LEHRER. MIHAIL C. MATEIAŞ

Din ordinul Lepidoptera sînt cunoscute pma m prezent peste 1 0
s pecii potenţial dăunătoare culturilor de lucernă din ţara noastră {MA
TEIAŞ, 1977). Larvele unora dintre ele (Semiothisa clathrata L., Chlo
ridea dipsacea Hfn., Mamestra suasa Den. et Schiff., Eubolia arenacea
ria Den. et Schiff.) sint mai frecvent întîlnite şi produc pagube aprecia
bile în special loturilor semincere. Datorită potenţialului biotic ridicat
al acestora, atît inventarierea fitofagilor, cit şi aceea a entomofagilor se
impun cu necesitate în lucerniere, întrucît se ştie că productivitatea
biologică a agrobiocenozelor depinde în mare măsură şi de relaţiile reci
proce intre cele două categorii de insecte.
Pe de altă parte, controlul calitativ şi cantitativ al dinamicii popu
laţionale a dăunătorilo11 şi parazitoizilor, elaborarea prognozelor şi stabi
lirea unei strategii eficiente în lupta integrată impotriva insectelor dău
nătoare agriculturii noastre determină adoptarea unei metodologii in
ternaţionale unitare de evidenţă, de prelucrare şi de raliere a datelor
zonale, regionale, naţionale şi continentale.
Plecind · de la aspectele fundamentale menţionate mai sus cu pri
vire la categoriile entomologice fitofagi-entomofagi, în prezenta lucrare
sint expuse rezultatele cercetărilor dipterologice efectuate in cadrul
I.C.C.P.T. Fundulea, intre anii 1974-1 978.
MATERIAL ŞI METODA
Larvele-gazdă au fost colectate cu fileul entomologic prin cosire,
din două lucerniere ale Laboratorului de protecţie a plantelor de la
I.C.C.P.T. Fundulea. Ele au fost crescute in condiţii controlate şi hrănite
cu lucernă, in cutii de material plastic prevăzute cu capace din plasă de
sîrmă. In tot timpul dezvoltării larvare s-au asigurat următoarele con
diţii de fotoperiodicitate, temperatură şi umiditate : lumină

-

1 2 ore

eu 25°C ; intuneric - 12 ore cu 21oc şi umiditate atmosferică de 6 5 --

7 5o;0.
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Cartografierea zonei de cercetare a fost efectuată, pentru prima
dată în entomologia şi ecologia agricolă j udeţeană din ţara noastră, d u pă
sistemul arealografic - cunoscut sub numele de Universal Tm n s r e rse
Mercator (U.T.M.) - al actualelor proiecte biogeografice europene ':r-o
ordonate de Comisia internaţională pentru cartografierea Neverte bra
telor din cadrul I.U.B.S.). S-a folosit harta biogeografică U.T.M. a ju
deţului Ilfov (fig. 1 şi 2) , întocmită pe baza celei tipărite în anul 1 �1/:3
de Institutul de geodezie, fotogrammetrie, cartografie şi organizarea t e 
ritoriului în colaborare cu OCOT-Ilfov, la scara 1 : 1 00 000 (LEHRER,
1 978) şi care acoperă parţial patru pătrate de 100 X 1 00 km ale hcl rţ.ii.
internaţionale a lumii (LJ, LK, MJ, MK) . Pe aceasta s-a precizat ] i m i tele teritoriului comunei Fundulea (fig. 1), care ocupă incomplet cinci
pătrate de 1 0 X 10 km ale pătratului MK şi anume : 5 1 , 52, 6 1 , 62 şi 0 :3 .
Pentru o reprezentare adecvată, atît larvele-gazdă, cît ş i dipterele ento
mofage obţinute din ele au fost semnalate în tetradele de 5 X 5 km :
MK 52.4 şi MK 62.2 (fig. 2). 1n sfîrşit, ilustrarea gradului de cunoaş
tere a dispersiei geografice a entomofagilor studiaţi s-a făcu t prin car
tografierea lor pe zonele U.T.M. de 50 >< 50 km ale R.S. România (fig. 3),
ce ea ce va facilita integrarea datelor noastre in proiectele biogeografi.ce
similare asupra insectelor din Europa .

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Toate cele şapte sţledi de dipt�re , obţinute din culturile noastre
de laborator, aparţin familiei Larva:evorhlae (Tachinidae), unele din ele
avind O i:nare eficienţă par aiito} ogică ŞÎ Uri S�ecthl entomofag foarte larg,
mai ales printre le pidoptere . Ele sint u rm ătoarele :
1 . Bl ondelia nigripes FALLEN (Vydella, Cerorrrosia). L� F'undu
lea a fo5t obţinută din : Eitbolia arenacearia (7 �� şi 7 �� , august-oc
tombrie), Se'riiiothisa clathrata (2 te! şi 8 �� , august-octombrie), 1\fa
mestra suasa (1 rJ şi 2 �� , augu st-octombri e) Şi Autographa gamma ( i �
octombrie) . Această specie faarte polifagă (deoarece parazitează nume
roşi fluturi de zi, sfingide, pieride, limantriide, rtoctuide, geometride,
arctiide, microlepidoptere Şi tent:redinide) a mai fost obţinută în ţara
noastră din culturi de Cacoecia j)odana şi a fost cole cMtă (fig. 3, A) din
judeţele Bihor, Botoşani, I aşi, Sibiu şi Tulcea. 1n lista gazdelor sale nu
figurează totuşi primele trei specii de lepidoptere.
2. Carcelia tibialis ROBINEAU-DESVOIDY. Es te o specie nouă
pentru fauna R.S. România, care a fost obţinută din culturi de Semio
thi8a clathrata (1 � , octombrie). Pînă acum ea a fost cutmscută ca monofag ai specie i Arctia caja.
,
, 3. Cor,npsilura concinnata Mţ:IGEN (Mac haira serriventris Rond ) .
Oe Ia Fund!Jlea a rezultat din culturi de Colicis croceus (1 � septem
brie), de Agrotis c�nigrurh (1 rJ , octombrie) şi de C'liloridea viriplaca (1
c! , actombrie), toate gâzdele nefiind trientionate fii a.rripla sa listă parazi
tologică. ln ţara noastră a fost obţinUtă din Mamestra bra.ss.icae şi Ly
mantria dispar, fiinq colectată şi din judeţele Alba,. Caraş-Severin; Dolj
şi Mehedinţi (fig. 3, A).
• .
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4. Exorista xanthaspis WIEDEMl\t-fN (E. fallax Meig. , Tachina fal 
lnx Meig., T. fallax var. ruficauda Şus.ter). Din culţuri d e Chloridea vi1 tplocct, gazdă no uă pentru acea<;tă specie, a rezultat o singură femelă
(augu"t, 1 977). în R.S.R ea este cunoscută dţn judeţele Constanţa, Ilfov şi Prahova (fig. 3 , B).
3. Exorista larvarum LINNAEUS (TachiJW, Eutachina). Ca şi Blon
cleli:; nigripes, această specie este polifagă şi a fost obţinută din urmă
tom·ele gazde, necunoscute pînă acum : Eubolia areJWcearia (3 33 şi
3 �� , august-septembrie), Semiothisa clathro.ta (4 a& , august-octom
brie), Colias croceus (1 3 şi 1 � , septembrie-octombrie), Chloridea viri
placa (1 � , augqs.t), LoxQstege stictical� (1 � , august), Mame�tra suasa
(1 d' , iulie). In ţara noastră ea a mai fost obţinută din Euproctis chry�or
rhoea şi Lymantriu dispar, fi in d colectată din judeţele. Alba, Pol j , Neamţ
şi Tulcea (fig. 3, B).
6, Meigenia mutabilL<> FALLEN (M. floralis Meig., M. pilosa Bar.,
M. bisignata Meig.). Specia a rezultat din cu l tu ri de Hypera varial>ilis
( 1 a , iunie, 1 977). Despre acest entomofag se ştie �ă paralitează numai
tentreclinidul Athalia msae şi larvele de crisomelide. In R.S.R. el a fost
-colectat în numeroase localităţi din diferite judeţe (fig. 3, C).
7. Peribaea tib ialis ROBINEAU-DESVOIDY (Strobliomyia). Din
-culi.L; rl de Mamestra suasa s-a obtinut un exemplar femel (septembrie,
H17ti), gazda fiind nouă pentru ştiinţă. Acest entomofag a mai fost co
lect<'. [ elin j udeţele Alba, Bot oşani şi Tulcea (fig. 3, D).
·

·

·

CONCLUZII
1 . în urma cercetărilor �ntreprinse la �.C.�.P.T. :fUT,l,dul�a. în p e 
rioac:a 1 97 4-1978, pentru cunoaşterea dipterelor parazite ale dăunăto

rilo:· lucernei, au fost identificat�

6

speciţ din culturi de l �pidoptere

( El o n c/cl ia nigrip.es FALLEN, Carce lia tibialis ROBINEAU..,D�SVOIDY,
.
.
C(Jm2Jsil ura concinnata MEIGEN, Exorista la,rvarum LINNAEUS, .Şxo
ristc. .rcmthaspis WIEDEMANN, Peribaea t i bialis ROBINEAU-DESVOI
DY) şi o specie din culturi de coleoptere ( Meigenia mutabilis FALLEN),
toate aparţinînd familiei Larvaevoridae.
2.

Din punct de vedere bio-ecologic, datele obţinute au o valoare

cleo<... e bi tă, pentru că majoritatea gazq�l_or �u a fost semnaiată încă în

l i t et·at ura de specialitate. Gazdele noi pentru ştiinţă sînt următoarele :
Orcl . LEPIDOPTERA :
Agrotis c-nigrum : Compsilura cone:innata MEIGEN.
Chl oridea viriplaca : Compsilura concinnata MEIGEN, Exo
ri �ta l&rvarum LIN:NA�US, Exorista xanthaspis WIE
DElV!A NN .
Colius cr;pcevs : Compsilura c{)ncin�wta 1\'l�lG�N. Exorista
larv a rwn LINNAEUS.
Eubolia aren.a,cearia : Blondelia nigripes FALLEN, Exorista
l arvarum LINNAEUS.
Loxostege sticticalis : Exorista larvarum LINNAEUS.
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Mamestra suasa : Blondelia nigripes F ALLEN, Exorista lar
varum LINNAEUS, Peribaea tibialis ROBINEAU-DES
VOIDY.
Semiothisa clathrata : Blondelia nigripes FALLEN, Carcelia
tibialis ROBINEAU-DESVOIDY, Exorista larvarum LIN
NAEUS.
Ord. COLEOPTERA :
Hypera variabilis : Meigenia mutabilis FALLEN.

3. A fost identificată o specie nouă pentru fauna României : Car
celia tibialis ROBINEAU-DESVOIDY.
4. S-a adoptat, pentru prima dată în entomologia şi ecologia agri
colă judeţeană din ţara noastră, sistemul de cartografiere Universal
Transverse Mercator (U.T.M.) - utilizat în proiectele biogeografice in
ternaţionale - pentru reprezentarea exactă şi integrabilă a răspîndirii
entomofagilor studiaţi.
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DIPT:E:RES P ARASITES DES INSECTES NUISIBLES
A LA LUZERNE ET LEUR DISTRIBUTION
EN ROUMANIE
Resume
Les auteurs ont identifie sept especes de Larvaevoridae
(une espece .e�t nouvelle pour la faune de la Roumanie :
Carcelia tibialis ROBINEAU DESVOIDY), obtenues par l'ele
vage des insectes nuisibles a la luzerne, et une serie de nou
veaux hâtes. Les especes entomophages ont ete cartographiees
dans le reseau Universal Transverse Mercator, tant pour le
district de Ilfov (5 X 5 km), que pour notre pays (50 X 50 km).
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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Fig. 1 - Reţeaua U.T.M. a judeţului Ilfov şi delimitarea comunei Fundulea.
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Fig. 3

-

Răspîndirea dlpterelor parazite ale dăunătorilor lucernei in R.S. România
(in reţeaua U.T.M. de 50 X 50 km).
Zona de unde au fost obţinute, prin culturi, toate speciile
etnografice cartografiate (inclusiv Carcelia tibialis).

C-da 5707 coala 31
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"JURNALUL DE CĂLĂTORIE ÎN CHINA" AL LUI N. MILESCU
EXPRESIE A TALENTULUI SAU LITERAR
TRAIAN CANTEMIR

In galeria învăţaţilor români din secolul al XVII-lea, figura lui
Nicolae Milescu se impune nu numai prin marea lui pasiune pentru
carte, ci şi prin interesul ce l-a manifestat pentru viaţa politico-socială
a timpului. Umanist de înaltă ţinută, însetat mereu de noi orizonturi
ştiinţifice, vlăstarul boieresc din ţinutul Vasluiului a fost o prezenţă
vie, unanim apreciată atît la Constantinopol şi Pekin, cît şi la Moscova,
Stockholm şi Paris.
Precursor al lui Dim itri e Cantemir în abordarea unor discipline
tot mai căutate ca geografia, etnografia, cartografia, el se aseamănă cu
domnitorul moldovean şi din punct de vedere al destinului de care a
avut parte. Victimă a i nstab ilităţi i politice din vremurile cînd Moldova
devenise teatru de răZJboi dintre turci şi poloni, este obligat să-şi aban
doneze ţara şi să accepte ospitalitatea Imperiului Rusesc.
După ce a ilustrat cultura naţională cu traduceri de prestigiu cum
sînt Carte cu multe întrebări, Vechiul Testament şi Pentru singur ţii
toriul gînd şi după ce a luat atitudine impotriva calvinismului în Scrie 
rea unui boier moldovean asupra credinţei grecilor \ pune la dispozi
ţia protectorilor străini intreaga-i gam:i de calităţi spirituale, aducîn
du-le servicii de valoare incontestabilă. Rezultatul muncii sale perse
verente se concretizează intr-o impresionantă listă de lucrări care-i în
scriu numele nu numai in istoria culturii ruseşti, ci şi a celei europene.
Bibliografia cunoscută pînă acum menţionează ca opere realizate pe
pămîntul ţării limitrofe, indiferent că sînt traduceri, compilaţii sau cărţi
originale : Aritmologhion, Cartea sibilelor, Hresmologhion, Cele nouă
muze şi şapte arte libere, Alegerea şi incoronarea ca ţar a ţarului Mi
hail Feodorovici, Arborele genealogie al ţarilor ruşi, Povestea asupra
construcţiei bisericii celei mari Sfînta Sofia din Constantinopol, Cartea
hieroglifelor, Cele şapte minuni, Jurnal de călătorie in China, Descrie
rea Chinei 2•

Din toate cărţile citate, scrise in spiritul vremii, cea care atrage
atenţia mai mult este Jurnal de călătorie în China. Faptul se datoreşte,
în primul rînd, fondului său inedit. Bogat in date informative de na
tură eterogenă, notele de călătorie ale lui Nicolae Milescu dezvăluie o
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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lume nouă, primitivă, care trăieşte in condiţiile unui nomadism gre
gar. Regiunile prin care trece exploratorul moldovean in căutarea unui
drum de legătură intre Rusia şi China amintesc, ca aspect, inceputul
erelor geologice. Cu toate vitregiile solului şi ale climatului nordic, te
merarul erudit nu se lasă infrint de dificultăţile intimpinate, ci le sur
montează cu răbdare . Un impuls interior de a cunoaşte cît mai mult,
de a ajunge cit mai departe il impinge mereu inainte. Această pasiune
a necunoscutului fac din Nicolae Milescu unul din cei mai autentici
exploratori ai timpului. Jurnalul lui de călătorie îl prezintă ca pe un
pionier al expediţiilor polare de mai tîrziu şi-1 aseamănă, in acelaşi
timp, cu navigatorii contemporani lui porniţi pe intinsul mărilor în
căutarea unor pămînturi ale făgăduinţei. Celor din urmă le este mult
superior atit prin felul de organizare al expediţiei, cît şi prin cercetă
rile ştiinţifice pe care le întreprinde. ln plus, Nicolae Milescu este un
mesager al păcii şi al bunei înţelegeri dintre popoare şi nu un conchis
tador ahtiat după avere.
Partea a doua a Jurnalului e mai atractivă decit prima, căci în
făţişează Imperiul Chinez incorsetat in zidurile lui seculare, furnicarul
de populaţii din interiorul lor, datinele, obiceiurile şi principiile de via
ţă ale supuşilor marelui han. Materialul documentar pe care-1 deţine
această parte fac din lucrarea lui Nicolae Milescu una din cărţile cele
mai gustate şi mai căutate ale timpului. Datorită popularităţii pe care
şi-a cîştigat-o prin intermediul mai multor copii, despre ea vorbesc
şi străinii. Ilustrativ în privinţa aceasta este lucrarea lui Foy de la
Neuville, trimis al Franţei la Moscova, care işi intitulează opera kilo
metric, după obiceiul de atunci : Relation curieuse et nouvelle de la

Moscovie contenant l'etat present de cet empire, les expeditions des
moscovites en Crimee en 1 689, les causes des demieres revolutions,
leurs moeurs et leurs religions, le recit d'un voyage de Spatarus par
terre en Chine, Paris, 1 698 3 • Ultimul capitol al cărţii este, după cum

se vede, dedicat în întregime călătoriei spătarului in China.
Parcurgind conţinutul Jurnalului, regretul ce-l încercăm este că
de pe urma exploratorului român n-a rămas decit o singură lucrare de
acest gen. Numărul lor putea fi multiplicat, pentru că Nicolae Mllescu
a intrepr'ins şi alte călătorii în cuprinsul Asiei şi Europei, pînă să se
stabilească în Rusia. Deşi acestea au fost mai limitate ca timp, acope
rind distanţe ca cele dintre Vaslui şi Constantinopol, Constantinopol
Berlin, Berlin-Stettin, Stettin--Stockholm, Stettin-Paris, Constanti
nopol-Moscova, totuşi impresiile reţinute cu ocazia peregrinărilor men
ţionate ar fi interesat la fel de mult ca şi cele înregistrate in drumul
său spre China. Nicolae Milescu însă nu le-a acordat importanţa cu
venită, fiind preocupat atit de problemele propriei sale existenţe, cit
şi de misiunile ce i s-au inctedinţat. Dacă el îmbogăţeşte totuşi litera
tura călătoriilor cu o carte de valoare, faptul se datoreşte, în bună
parte, conducătorilor ruşi de la Posolski prikaz, adică de la Departa
mentul soliilor, care i-au cerut ca, pe lîngă rezolvarea litigiilor de
frontieră, stabilirea celui mai bun traseu spre China şi iniţierea unor
tratate comerciale cu ţara vecină, să noteze punctele geografice pe care
le atinge, distanţele dintre ele, precum şi mijloacele care se pot utiliza
pentru parcurgerea lor. Inaugurlndu-şi Jurnalul, in Nicolae Milescu s-a
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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trezit chemarea literatului, încît el nu s-a rezumat numai la simple re
latări oficiale, ci i-a dat extindere, reţinînd tot ce credea că merită
să fie comunicat. în felul acesta cartea sa ajunge la proporţii impresio
nante, reînviind ambianţa regiunilor îndepărtate în toată autenticita
tea lor. Lucrarea nu se impune numai prin cuprinsul impovărat de va
ciate informaţii, ci şi prin forma literară pe care o îmbracă.
Pentru că Nicolae Milescu n-a redactat-o în limba lui maternă,
exegeţii români .a u ezitat s-o analizeze din punct de vedere literar.
Considerind că limba slavă are particularităţi gramatical-lexicale care
nu corespund cu cele ale limbii noastre, ei au văzut în diferenţele
existente o barieră în calea bunelor lor intenţii.
Dacă precauţia e justificată pină la un anumit punct, ea nu
trebuie totuşi să excludă asemenea tentative, pentru că exceptînd lexi
cul şi posibilităţile lui combinatorii, structura frazei nu depinde atît
de limbă, cît de tempet·amentul şi necesităţile expresive ale scriitorului.
Acesta poate folosi atit propoziţii scurte, expozitive, cit şi fraze extin
se, înciorchinate de subordonări. El are libertatea să apeleze la proce
siuni de atribute sau să renunţe la ele, să recurgă la comparaţii plas
tice sau să le evite.
Pe lîngă predispoziţiile specifice scriitorului, ceea ce mai favori
zează posibilitatea analizei literare sînt şi cele trei modalităţi de expu
nere. Cum naraţiunea, descrierea şi dialogul păstrează aceleaşi trăsă
turi compoziţionale indiferent de limba pe care o folosesc, ele nu în
chid porţile aprecierilor critice, ci dimpotrivă. Folosindu-le din plin în
componenţa Jurnalului, Nicolae Milescu nu le utilizează unlfoa·m. Mo
dalitatea literară la care apelează cel mai puţin este naraţiunea. Di
mensiunile ei sînt reduse. Intervin, de obicei, in însemnările care trec
fugar peste evenimentele zilei : "24 noiembrie. Am pArăsit Telembis
kul la amiază şi am traversat micul rîu Konda la trei verste depărtare
de fort. După ce am trecut peste nişte dealuri inalte, ne-am oprit să
înnoptăm la douăzeci de verste de Telembisk. 26 noiembrie. Ne-am
urmat drumul peste înălţimi impădurite cu pAmintul foarte crăpat pînă
am ajuns la păriul Mikisina unde ne-am oprit la douăzeci şi cinci de verste
de Cita" 4 •
Povestirea n-are nimic atractiv in ea. E simplă, sobră, limitîn
du-se la schiţarea traseului pe (•are-! străbate ambasada. După cum re
iese din însemnările celor două zile, autorul se conformează strict di
rectivelor primite de la Moscova, notind configuraţia solului, apele pe
care le trece, localităţile intilnite, distanţele dintre ele, posibilităţile de
aprovizionare ale caravanei. lntruei t vocaţia literară a spătarului nu
poate suporta asemenea gen şablonard de naraţiune, autorul se lansează
în povestiri mai largi, mai încăpătoare in cuprinsul cărora reţine întîm
plări cu băştinaşii, acţiuni întreprinse în vederea completării numărului
necesar de animale de transport, aplanarea unor conflicte între popu
laţia autohtonă şi cazaci. Anh·enîndu-se in expunerea faptelor, poves
tirea capătă nerv, devine atractivă, interesează. Cu cit se înaintează in
necunoscut, cu atit ea înregistrează fapte care surprind prin inedit.
Partea cea mai bogată in amănunte exotice e cea care vorbeşte de
China. Paginile care-i sint rezervate conţin nu numai relatarea întîlni
rii ambasadorului rus cu reprezentanţii marelui han, d şi jocul diplohttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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matic al acestora de a nu ceda pretenţiilor părţii adverse. Promisiunile
avansate de mandarini, ameninţările la care recurg cînd sint dezamă
giţi în aşteptări, precum şi măsurile represive la care se dedau în aceas
tă dispută dramatică fac din preliminariile audienţei la marele han
un capitol deosebit de gustat. Constituind apogeul cărţii, nararea epi
soadelor de palpitantă incordare îşi păstrează şi azi prospeţimea.
Procedeul continuei augmentări a modalităţii literare scriitorul îl
practică nu numai in cadrul naraţiunii, ci şi al descrierii. Şi aici por
neşte de la elemente sumare pentru a ajunge ulterior la expuneri am
ple, pline de miez şi savoare. Vorbind de descrieri, ne referim la cele
ce fac parte din însemnările zilnice ale autorului şi nu la micromono
grafiile care înfăţişează rîurile Irtiş, Ob, Argun sau lacurile Baikal şi
Dalai.
Rămînînd in limitele notelor diurne, trebuie remarcat că descrie
rile iniţiale au şi ele caracter geografic aşa cum au avut şi primele
naraţiuni : "7 septembrie. Pe malul drept al riului, la două verste de
părtare de fort se întinde zaimca lui Ilia Mogutov, cazac din Irkuţk.
Pe aceeaşi parte, la o verstă mai încolo se găseşte satul Viatkina, iar
spre celalt mal se zăresc multe insule mici. 8 septembrie. Pe aceeaşi
parte, la două verste mai sus de Bieşenova se arată satele Uksuzmi
kova (Satul de Oţet) şi Sciukina (Ştiuca). Intre aceste două sate am
navigat pe un braţ lii turalnic. La două verste dincolo se găseşte satul
Kargopolova" 5•
Pentru a nu se sufoca în automatismul unor informaţii aride,
nesemnificative pentru lectorul obişnuit, autorul încearcă să le diver
sifice, introducînd elemente variate de natură disparată. Nu se reţine
asupra lor, ci se mulţumeşte doar să le enunţe : "2 octombrie. Nu de
parte de Selenga creşte un soi de arbust cu care se văpsesc pieile. Azi
am ajuns la fortul Seleginsk, pe malul stîng al rîului Selenga. Acolo
trăiesc vreo 200 de cazaci. Împrejurul acestui fort sint grădini in care
cresc castraveţi etc., dar grîu nu creşte. Mai în sus însă sînt multe
lanuri de grîu. Pe afluentul Cikoi se poate naviga pînă în munţii de
unde ia naştere Selenga. Păduri sînt numeroase în toată regiunea. In
împrejurimi trăiesc tunguşii, supuşi al ţarului, iar ceva mai departe
rătăcesc mongolii. Chinezii vin pînă aici după afaceri. Cazacii vînează
samuri în munţi şi ca să ajungă acolo, fac două săptămîni " 6• Multitu
dinea amănuntelor împrospătează textul. Ii dă consistenţă. Peisajul
devine mai colorat, mai viu. Stimulează mai uşor imaginaţia lectorului.
Totuşi Nicolae Milescu nu se lasă entuziasmat de măreţia munţilor şi
nu-i descrie în monumentalitatea lor geologică. Nici întinderile de apă
nu-i opresc atenţia, căci el nu este un scriitor al exteriorului, al gran
dorii naturii, indiferent ce aspect ar avea. In consecinţă ca să reţină in
teresul pentru Jurnal apelează adesea la miraculos, la neobişnuit. Aşa
procedează cînd vorbeşte despre lacul Dalai în care "vieţuiesc tot felul
de peşti mari şi mici, dar chiar şi balene, venite desigur din mare. Se
găsesc de asemenea şi foci... Se spune că uneori vara balenele înoată
prin lac, ridicînd valuri mari şi învolburînd apele ca nişte corăbii" 7• La
fel face şi cînd descrie plante necunoscute la noi, ale căror sucuri sînt
nocive. Dacă cineva mănîncă o asemenea plantă, observă scriitorul, "e
bea� o zi şi o noapte şi face nebunii mai rău decît cei ameţiţi de băutuhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ră" 8• Jurnalul abundă de asemenea notaţii. Ele atestă spontaneitatea
stilului, tendinţa spre hiperbolă, spre literatura fantastică. Sigur, ta
lentul lui Nicolae Milescu ar fi cunoscut impliniri superioare dacă nu
1-ar fi dezavantajat condiţiile fizice ale expediţiei.
Dacă prima parte a Jurnalului este mai mult rodul unor impro
vizaţii redactate la temperaturi polare in intervalul scurtelor popasuri
petrecute la adăpostul cortului, partea a doua se distinge prin amploa
rea şi minuţiozitatea detaliilor. Ceea ce-i reţine acum atenţia lui Ni
colae Milescu sint particularităţile construcţiilor chineze. Avind predi
lecţie pentru "natura moartă", pentru interioare, pe spătar il intere
sează in mod deosebit arhitectura palatelor, dispoziţia încăperilor, la
tura lor decorativă, mobilierul. In prezentarea sălilor de recepţie auto
rul dovedeşte un fin spirit de observaţie, reţinindu-le inventarul, apre
ciindu-i valoarea, subliniindu-i frumuseţea. Descrierea o face cu mă
iestrie şi dezinvoltură. Deşi admiră somptuozitatea sălilor prin care tre
ce, acestea nu-i provoacă un complex de inferioritate, ci dimpotrivă ii
stimulează sentimentul importanţei lui de inalt diplomat. Pentru că
palatele ii sint familiare, se comportă in interiorul reşedinţei hanului
degajat. Atitudinea aceasta ii permite să-şi noteze întreaga topografie a
locului : "ln faţa acestor din urmă porţi drumul este pavat cu marmură,
iar deasupra lor atîrnă steaguri mari şi unul mai mic la mijloc. Intre
aceste porţi şi clădirea centrală atîrnă cite un clopot cu basoreliefuri
pe el. Aceste clopote sint lovite cu un ciocan de lemn, iar pe pavilioa
nele din curte, foarte înalte, de cărămidă roşie şi acoperite cu ţlj.gle
galbene, se ridică cupole aurite. Acoperişurile sînt susţinute de coloane
mari de lemn, colorate şi aurite" 9•
Descrierea continuă în felul dat pagini la rind. Cuprinde tot com
plexul arhitectural al reşedinţei marelui han, inclusiv sala tronului. Ni
colae Milescu o prezintă şi pe aceasta cu acurateţea-i cunoscută, folo
sin d termenii tehnici cei mai adecvaţi pentru a reda cit mai exact
imaginea interioarelor predilecte : "Tavanul era sprijinit pe stîlpi înalţi
de lemn între care atîrnau perdele, după obiceiul turcesc. Cind hanul
era acolo, perdelele erau lăsate şi nu se ridicau decît in lipsa hanului...
Tronul hanului este înălţat ca la şapte picioare de la pămînt şi are for
mă octogonală. Este făcut din lemn poleit, avînd deasupra un baldahin
auriu. Podul pe care se află tronul este foarte mare şi lat şi are trei
trepte de asemenea aurite" 10•
Risipa de aur şi culoare galbenă, dimensiunile neobişnuite ale clă
dirilor, spaţiile extinse pe care acestea le ocupă simbolizează bogăţia şi
puterea marelui han. Privind lumea de la altitudinea tronului, condu
cătorul Chinei o consideră întreagă subordonată voinţei lui. Deoarece
Nicolae Milescu se opune viziunii eronate, neînţelegînd să se subordo
neze unui protocol jignitor, se angajează cu mandarinii intr-o lungă dis
pută menită să-i apere atît demnitatea personală, cit şi prestigiul ţaru
lui pe care-1 reprezenta. Schimbul de păreri ce-a avut loc cu ocazia
aceasta a generat dialogul. Aparţinînd părţii ultime a Jurnalului, el
devine coloana vertebrală a lucrării. Nu e un dialog de factură drama
tică ce fulgeră cuvinte tăioase, explosive, ci unul cumpănit, specific pro
zei, care permite completări şi comentarii atît la începutul, cit şi la
sfîrşitul replicilor. Subiectul pe care-1 dezbate iniţial este predarea serihttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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sorii trimise de ţar. Pentru că Nicolae Milescu intenţionează s-o înmî
neze direct hanului, stîrneşte un val de indignare din partea mandarini
lor care nu înţeleg să renunţe la tradiţiile de pînă atunci şi la impor
tanţa ce li se atribuie în asemenea ocazii diplomatice. Conservatoris
mul lor interesat il înfruntă pe solul rus cu toată vigoarea. Pentru că
acesta rezistă pe poziţie, fac concesii, cerînd să li se dezvăluie cel puţin
conţinutul scrisorii. La asemenea pretenţii "solul răspunse : "încă pe
Naun v-am spus ce scrie în scrisoare şi atunci v-aţi însemnat cuprin
sul şi l�aţi trimis bogdihanului". La acestea askaniama zise : "Mi-aţi
spus doar pe scurt ce cuprinde scrisoarea" 1 1• Celelalte replici redau stra
tagema la care recurg mandarinii pentru a-1 determina pe sol s ă le
predea misiva ţarului, precum şi abilitatea acestuia de a se smtrage
politicos pretenţiilor chineze. Dialogul nu-i constituit numai din replici
formulate la persoana întîi, ci şi din răspunsuri care folosesc persoana
a III-a. E semn că pe Nicolae Milescu îl interesa pentru moment mai
mult conţinutul dialogului şi mai puţin forma lui. Cu toată inconsec
venta utilizării persoanei verbale, dialogul e deosebit de valoros, de
monstrînd că spătarul cunoaşte la perfecţie dinamica replicilor. Folo
sindu-le cu pricepere, a izbutit să dea Jurnalului întreaga măsură a
talentului său. Acesta nu se manifestă chiar de la inceput, ci se dez
voltă pe parcursul însemnărilor zilnice. Urmărindu-le cum se succed
de la o etapă a călătoriei la alta, se poate observa uşor felul în care
Nicolae Milescu se descoperă pe el însuşi, ca literat, adăugînd de fiecare
dată scrisului său noi modalităţi literare, noi linii compoziţionale. în
felul dat Jurnalul nu este numai un document diplomatico-ştiinţific me
nit să confirme efectuarea unor obligaţii de serviciu, ci şi un act care
consemnează treptele evolutive ale unui talent literar în plină eferves
cenţă. El mai cuprinde în plus un mănunchi de impresionante notări,
izolate, din cuprinsul cărora reies trăsăturile specifice ale fiinţei sale
sufleteşti. In cadrul lor un loc aparte il deţine sensibilitatea sa artisti
că, gustul său rafinat, intuiţia psihologică. Dotat cu sentimentul irnpar
ţialităţii, apreciază poporul chinez, deşi e în conflict cu mandarinii con
servatori. Ceea ce-l impresionează pe spătar în China este faptul că
"peste tot, ţinutul e cultivat, peste tot văzurăm lanuri şi grădini lucra
te" 12• Oamenii sînt harnici, pricepuţi şi cuminţi.
Din Jurnal mai rezultă că Nicolae Milescu e un diplomat abil,
devotat ţării adoptive, inchinîndu-i intreaga sa activitate.
Nu şi-a uitat însă nici ţara sa de origine, de nostalgia căreia su
feră nu o dată. Aşa se explică de ce, ajuns în regiunea rîului Yenisei,
la un moment dat declară : "Este frumoasă şi-mi aminteşte de Valahia,
iar rîul Yenisei, Dunărea" 13• Ataşamentul lui Nicolae Milescu faţă de
Moldova nu se rezumă numai la rememorări fugare, ci se concretizează
şi in sprijinul politic şi cultural ce i l-a acordat continuu. Din ultimul
punct de vedere e suficient să amintim că readucerea tiparului la Iaşi,
în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, se datoreşte intervenţiei lui.
Om de suflet şi cercetător de marcă, Nicolae Milescu se situează
alături de marii învăţaţi ai timpului. Impunîndu-se prin spiritul său
critic, prin corectitudine şi justeţe, el este prototipul eruditului care de
dragul ştiinţei şi-a pus adesea viaţa în pericol. Ca şi Dimitrie Cantemir,
contribuie la promovarea unor discipline care abia atunci se contureahttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ză. Paralela cu domnul moldovean poate merge şi mai departe în sen
sul că preocupările eul turale ale celor doi cărturari se regăsesc şi la
descendenţii lor. Aceştia însă nu mai aparţin vieţii spirituale româ
neşti. Totuşi merită să fie menţionaţi, pentru că atît Antioh Cantemir,
poetul, cit şi Ilia Mecinicov, biologul, sint personalităţi cunoscute şi din
colo de hotarele Rusiei. Numele lui Mecinicov alături de cel al lui Ni
colae Milescu nu trebuie să surprindă, intrucit el nu-i decît traducerea
rusească a termenului spătar, calitate pe care Nicolae Milescu a pur
tat-o cu cinste şi mîndrie.
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PUNCTE DE VEDERE CU PRIVIRE LA UNELE
MONUMENTE MEDIEVALE DE PE TERITORIUL
ACTUAL AL JUDEŢULUI VASLUI
VOICA MARIA PUŞCAŞU

In cadrul preocupărilor de cercetare a culturii materiale şi spiri
tuale din Moldova în epoca medievală un loc deosebit de important îl
deţine studierea monumentelor de arhitectură. Această categorie de ves
tigii cuprinde mai multe grupări de edificii care se diferenţiază între
ele, în primul rînd, prin funcţionalitatea cărora respectivele construcţii
le erau destinate precum şi prin mijloacele materiale de care dispuneau
realizatorii lor, mijloace funcţie de care clădirile erau ridicate cu anu
mite materiale de construcţie şi adoptau planuri, structuri şi ornamen
taţie adecvate.
Fie că este vorba de monumente încă păstrate sau fie că este vor
ba de edificii a căror fostă existenţă ne este - astăzi - numai docu
mentar consemnată, gruparea care însumează edificiile de cult repre
zintă un capitol distinct din mai multe puncte de vedere. Funcţiona
litatea monumentelor religioase de arhitectură a impus - încă de la
bun început - conceperea unor tipuri de plan şi de structuri care, fie
că se datorau transmiterii fondului de cunoştinţe tehnice tradiţionale,
fie că reprezentau fuziunea acestora cu elemente de provenienţă dife
rită, erau menite să răspundă tocmai funcţionalităţii mai sus enunţate.
In consecinţă, evoluţia tipurilor de plan şi a structurilor arhitecturii de
cult a fost determinată - întotdeauna - de mentalitatea spiritualităţii
creştine a răsăritului european ortodox grefată pe tradiţiile locale ale
fiecărui areal de civilizaţie în parte şi devenind, astfel, o caracteristică
specifică a societăţii medievale din respectivele zone geografice, istorice
şi politice.
Un prim aspect de care trebuie să se ţină seama este cel repre
zentat de numărul ridicat al monumentelor în cauză, pe departe supe
rior celui care cuprinde clădirile civile şi militare cunoscute, la un
loc. In al doilea rînd - dar nu pe plan secundar - trebuie subliniată
împrejurarea că această categorie de monumente a constituit quinte
senţa posibilităţilor economice, tehnice şi artistice, în fiecare caz ale
unei anumite grupări sociale într-un anumit moment istoric. Insuma
rea posibilităţilor amintite este oglindită cu atît mai fidel cu cît edifihttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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ciile respective ne-au parvenit mai puţin alterate de amprenta meto
delor tehnice şi a tendintelor artistice ale altor vremuri, amprentă care
reflectă - la rîndul său - un alt nivel de viaţă, diferit, indiferent dacă
acesta din urmă era superior sau nu celui originar.
Am incercat - prin enumerarea acestor consideraţii de ordin ge
neral - să subliniem şi noi, la rîndul nostru, importanţa pe care o
prezintă studiul edificiilor de cult ca inepuizabilă sursă de informare
istorică. Cu atît mai mult, o incercare de cunoaştere în ansamblu şi în
profunzime a realităţilor societăţii medievale moldoveneşti devine posi
bilă şi prin cercetarea monumentelor de cult, parte integrantă a vieţii
medievale, a modului de existenţă medieval.
Cercetarea actului de ctitorire ca fenomen istoric în ţările române,
efectuată în cadrul unui program mai amplu de studiu, ne-a permis după cum era şi de aşteptat - unele constatări semnificative cu pri
vire specială asupra monumentelor de cult de pe teritoriul actualului
judeţ Vaslui, cuprinzînd atît pe cele aflate încă în fiinţă cît şi pe cele
despre a căror fostă existenţă deţinem doar informaţii documentare.
Trebuie subliniat, încă de la început, că am urmărit - acum şi
aci - să realizăm o succintă informare cu privire la stadiul actual al
informaţiilor de care beneficiem pentru monumentele de cult medieYale
Yasluiene şi nicidecum un studiu de sinteză asupra menţionatei proble
me, studiu care va fi posibil numai în contextul, de ansamblu, al reali
tăţilor istorice de pe teritoriul Ţării Moldovei in evul de mijloc. De
asemenea, am căutat să rellefăm tocmai acele aspecte ale problematicii
care, in stadiul actual al informaţiilor, necesită concentrarea cu precă
dere a atenţiei specialiştilor in vederea completării cit mai grabnice şi
mai complete posibil a cunoştinţelor noastre.
Confruntarea datelor furnizate de documentele vremii cu cele ofe
rite de constatările pe viu, asupra monumentelor încă păstrate, ne-au
îngăduit constatarea că pe teritoriul actual al judeţului Vaslui au fiin
ţat - pînă in anul 1 730 1 - un număr ele 75 edificii de cult (vezi. Tabelul
statistic în anexă).
Constatarea în sine nu pare, la prima vedere, să prezinte impli
caţii deosebite. ln momentul în care, însă, trecem la defalcarea pe secole
a acestui total cifrele încep să reflecte situaţii semnificative.
In acest sens, lipsa totală a edificiilor de cult datind din secolul
al XIV-lea reflectă o carenţă obiectivă de informare şi nicidecum o
realitate. Constatările prilejuite de săpăturile de cercetare arheologică
precum şi vestigiile materiale datind din etapa imediat anterioară for
mării statului feudal al Ţării Moldovei 2, pe de o parte, precum şi evi
denta vecinătate cu teritoriile aflate în subordinele episcopiei cumani
lor şi, mai apoi, ale episcopiei Milcoviei 3 , pe de altă parte, reprezintă
·suficiente argumente care dovedesc că datele pe care le cunoaştem
astăzi sint lacunare pentru veacul amintit. Aceasta cu atît mai mult
cu cît o serie de menţiuni documentare datînd din secolul al XV-lea,
cuprinse de acte emise de cancelaria domniei Moldovei referă asupra
unor realităţi anterior existente, realităţi pe care, din prudenţă ştiinţi
fică, nu ne putem îngădui să le coborîm în timp cu mult înainte de
data primei lor menţiuni documentare. In acest sens, amintim actul din
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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18 iunie 1 444 în care este menţionat un loc, pe Lahova " ... unde au fost
mănăstire a fratelui său, a popii lui Draghie" 4 (subl. noastră), probabil
fosta mănăstire Recea, aflătoare în vechime pe teritoriul actual al corn.
Banca ; actul din 10 septembrie 1452 emis la Suceava în care este po
menit satul " Soei cu mănăstiri" 5, cel din 8 decembrie 1466 emis în
Tîrgul de Jos, care informează asupra unui " .. .loc din pustie pe pîrîul
Bîrzota, anume unde a fost mănli.stirea" 6, etc. Contextul documentelor
ne îngăduie să presupunem că lăcaşurile monahale amintite au fost con
struite de anumite familii boiereşti avind funcţia principală de capele
de curte boierească şi de necropolă a membrilor respectivei familii, de
oarece edificiile amintite sau locul in care ele fiinţaseră sint vîndute,
moştenite sau schimbate dimpreună cu ocinile pe care se aflau. Desigur
că această imprejurare nu face altceva decit să confirme stadiul inain
tat de cristalizare a relaţiilor de tip feudal din această zonă din mo
ment ce - încă de atunci - respectivii stăpinitori de pămînturi pose
dau o reşedinţă care cuprindea - in alcătuirea sa, sau ln vecinătate un lăcaş de cult cu caracteristicile funcţionale deja enunţate.
Devenit sediu al principalei rezidenţe a puterii politice supreme
pentru Ţara de Jos către mijlocul secolului al XV-lea, tirgul Vaslui,
împreună cu întreaga zonă teritorială aflată în vecinătate şi in subor
dine directă, suportă consecinţele menţionatei opţiuni, determinată la rindul ei - de însăşi dezvoltarea economico-socială a ţinutului. în
acest sens, creşterea puterii economice a boierimii din această zonă fie că este vorba de boierimea locală, fie că este vorba de unele familii
susţinătoare directe ale voievozilor rezidenţi la Vaslui, venite aci odată
cu aceştia - conduce la accelerarea şi intensificarea tendinţei de des
centralizare, tendinţă clar manifestată în tot răstimpul dintre sfîrşitul
domniei lui Alexandru cel Bun şi primii ani ai domniei lui Ştefan cel
Mare. Din punctul de vedere ce ne preocupă, conjunctura amintită este
oglindită de documentele emise în cea de a doua jumătate a secolului
al XV-lea care consemnează, în repetate rinduri, existenţa şi funcţiona
rea aci a mai multor edificii de cult, precum şi preocuparea domniei in acelaşi sens - prin ridicarea unei ctitorii domneşti în preajma curţi
lor din Vaslui şi, respectiv, din Huşi.
Dacă pentru intervalul de timp al celui de al XV-lea secol consta
tArile noastre in baza studierii materialului documentar s-au dovedit a
fi mulţumitoare (comparativ cu zonele situate imediat mai la sud), nu
acelaşi lucru se poate spune despre intreg cuprinsul secolului următor.
Cele 8 edificii ridicate in decursul secolului al XVI-lea despre a căror
fostă existenţă avem astăzi cunoştinţă, reflectă desigur numai parţial
situatia reală.
Secolul al XVII-lea, cel mai substanţial reprezentat din punct de
vedere al activităţii ctitoriceşti - caracteristică generală pentru toate
ţările române - permite, însă, o mare dificultate în studierea zonei
Vasluiului în mod special. Această dificultate rezidă in imprejurarea că
din totalul de 38 de edificii de cult atunci ridicate un număr de 3 0
dintre acestea nu ni s-au mai păstrat sau au suferit in decursul timpu
lui transformări radicale care împiedică restituirea, fie şi imaginară, a
aspectului lor iniţial.
•..
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Pentru primele trei decenii ale secolului al XVIII-lea majorita
tea edificiilor care au ajuns pînă în vremea noastră au fost construite
din lemn.
Constatările enunţate pînă acum s-au referit cu precădere asupra
aspectului cantitativ al monumentelor vasluiene. Observaţiile au drept
principal scop sublinierea împrejurării că înainte de a întreprinde o
privire de ansamblu asupra categoriei de monumente de cult din jud.
Vaslui sînt necesare ample cercetări de teren pentru identificarea ves
tigiilor edificiilor dispărute precum şi cercetarea arheologică a acestora.
Un alt aspect deosebit de important al fenomenului de ctitorire
este reprezentat de cercetarea categoriilor sociale cărora le aparţineau
ctitorii. Informaţii cu privire la ctitoriile boiereşti au fost păstrate nu
mai în măsura în care elemente epigrafice (pisanii, lespezi funerare) sau
iconografice (tablouri votive) ne mai permit cunoaşterea directă a aces
tora şi prin intermediul tradiţiilor orale consemnate în scris, uneori, în
vremi recente. Este foarte probabil ca dintre cele 44 de edificii ai căror
ctitori ne-au rămas necunoscuţi, multe să fi fost ctitorite de familii bo
iereşti. Dar, tot atît de probabilă este împrejurarea ca o bună parte
dintre menţionatele edificii să fi fost ctitorii de obşte, ridicate din ini
ţiativa şi cu sprijinul în special a micii boierimi, breslelor şi negustorilor
dar şi cu aportul comunităţilor săteşti sau orăşeneşti. Cu privire la
monumentele de cult cu funcţie de biserici de mir, de obşte, trebuie
făcută remarca următoare : fiind rezultatul unei iniţiative colective şi
a unei activităţi de construcţie, de asemenea, colective - atît în ceea
ce priveşte provenienţa fondurilor necesare unei atare construcţii, cît şi
în ceea ce priveşte manopera propriu-zisă de edificare - pe de o parte,
iar, prin însăşi statutul lor de funcţionare, nebeneficiind de calitatea
de persoană juridică cu proprietăţi imobiliare, pe de altă parte, aseme
nea edificii erau foarte rar menţionate în documente, prezenţa lor fiind
controlabilă în special prin cercetări arheologice. Astfel privită situaţia,
este lesne de înţeles de ce studiul cu precădere al acestei categorii de
edificii ar aduce preţioase informaţii cu privire la nivelul de cunoştinţe
tehnice şi de preferinţe artistice manifestate în anumite etape istorice
atît în mediul sătesc cît şi in cel al tîrgurilor şi oraşelor.
Constatările succint prezentate aci conduc la o singură concluzie
şi anume aceea a necesităţii intensificării investigatiilor de teren atit
pentru localizarea edificiilor dispărute cit şi pentru cercetarea lor ar
heologică. Rezultatele aplicării in fapt a unui asemenea program vor
îndreptăţi, cu siguranţă, eforturile implicate de procesul de cercetare.
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Anexa 1
Tabelul statistic 1(11 edificiillor de cult ridicate pe teritoriul actual al judeţ11,lui
Vaslui in epoca evulm mediu (pînă la anul l730)

z
o
>--,3
t<:l

Categorii de tipuri de plan
Intervalul

TOTAL

P lan
drept

trilo-

bat

de lemn

b.

\C.

d.

z.

a.
sec. al
XV-lea

sec. al
XVI�Iea

sec. al
XVII-lea

al
XVIIIlea
sec .

TOTAL

14.
12.b + 2.d
2.1 + 10.m+2.n
6.g+3.h +4.i+ l.j
10.p + 1.s+ l.t + 2.u
8.
6.b + 2.z
5.g +3.i
4.1+4.m
4.p + 1.s+ 3.u
38.
30.b +2.c + l.d + 5.z
22.g + 3.h + 1 l .i + t.H
+ l.k
20.1+13.m + 5.n
19.p + 7.s+ 5.t+7 ..u
'15.
6.b +9.z
U.g + l.h + 3.i
13.l + l.m+ l.n
3.p +3.s + 2.t + 7.u
75.
54.b +2.c+3.d + 16.z
44.g+ 7.h+ 21.i + 2.j +
+ l.k
39.1+28.m+8.n
36.P + 12.s +B.t + l9.u

Plan

Plan necunoscut

12.
6.g+ l . h + 4 . i + l.j
2.l + 9.m + l.n
10.p + l .s + l .t

-

Edificii

2.
2.b
l.m+ l.n
2.U

-

6.
4.g+2.i
3.J + 3.m
4.p+2.u
30.
17.g + 2.h+ 9.i+ l.j +
+ l.k
15.1+ 12.m + 3.n
17.p + 4.s+4.t + 5.u
6.
3.g+ l.h+ 2.i
5.l + l.n
2.p + 2.s+ 2.u
54.
30.g + 4.h + 17.i +
+ 2.j + l.k
25.1 + 24.m+ 5.n
33.p + 7.s+ 5.t+9.u

-

2.
l.h+ 1.i
2.n
2.s

-

1.
l.i
l.m
l.u

-

2.
l.h+ l.i
2.n
2.s

l.g+ l.t
l . l + l.m
l.s+ l.u

2.

5.
5.g
5.1
2.p+ l.s+ l .t+ l.u

-

3.
2.h + l.i
2m+ln
3.u

9.
S.g + l.i
8.l + l.m
l.p + l.s + 2 .t+ 5.u
16.
14.g + 2.i
14.l+ 2.m
3.p + 3.s+3.z+ 7.u
""'
..,
Ql
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Anexa 2
Categorii sociale de ctitori

Ctitori

necunoscuţi

Ctitori domni

Cti•tori boieri

Prelaţi,
monahi

Ctitori de
obşte

h.

i.

·j .

k.

1.

-

-

-

g.

6.

6.b
2.1+ 4.m
5.p + l.t

l.b+ 2.d

3.

l.m+ 2.n
l.s+ 2.u

-

5.

4.b + l.z
3.1+ 2.m
4.p + l.u

22.

17.b + 5.z
17.1+ 5.m
13.p + 4.s + 2,ţ + 3.u

11.

4.b
4.m
4.p

2.b + l.z
1.1 + 2.m
2.s + 2 ..u
3.
2.b + l.c
l .l + l .m + l.n
l.p + l.s+ l.u

1.

3.b+ B.z
lO.l + l.m
l.p + 2.s + 2.t+ 6.u

l.b
l.n
l.p

44.
30.b+ 14.z
32.l+ l2.m
23.p + 6.s+ 5.t + lO.u

7.
4.b + l.c + 2.d
1 . 1 + 2 . m + 4.n
2.p + 2.s + 3.u

4.

l.b
l.m
l.p

3.

11.
9.b + l.c + l .d
1.1 + 6.m+ 4.n
4.p + l .s + 3.t + 3.u

3.
2.b + l.z
3.1
l.p + l.s + l.u

21.
1 7. b + l.c+ l.d + 2.z
5.1+ 12.m+ 4.n
9.p + 3.s + 3.t+6.u

http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

1.b
'1.1
l.p

J. .

l.b
I .m\
l.s

-

�
"'
a>

1.

-

:<!
2.
2.b
l.l + l.m
2.p

l.b
l.m
l.s

l.

�

"'
c
·trJ
(1
�
·trJ
c

'NOTE

4!H

Anexa 3
Categorii de funcţii

Funcţie necunoscută

1.

2.b
2.g
l.p + l . u

3.b + l.z
3.g + l.i
3.p + l.s

m.

10.
9.b + \.c\
4.g + l .I H 4 . i + l.j
9.p + l .u

2.

4.

3.b + l.z
2.g + 2.i
l.p + 3.u

2().
15. b + 5.z
17.g + l . h + l . i + l . j
14.p + 2.s + 2. t + 2.u

13.

5.b + 8.z
10.g + 3.i
2.p + 3. s + 2.t + 6.\l

39.

25.b + l4.z
3�.g + l. h + 5.i + l . .i
20.p + 6. s + 5.t+ 8.u

Biserici de curte
doJIU�.eaSCă

Mănăstiri şi schituri

�

. .

n.

l.b.+ l.d
2. 11;
l . s + l .u

4.

13.
l�.t;>.+ l.Q.
5.&: + l ..h+6.i + l.lt
3.p + 3.s + 2.t+ 5.u

l.z
l.g
l.u

sau boierească

-

5.
a ..b + :?-.c

l-.11 + 4 - i
2.p + 2. s + l . t

1.

28.
2-t.b + �. r:H � - Z
\�t+:?.h + 12.i + l .j +
+ l.k
13.p + 3. s + 2.t+ lO.u

2.

l .b

1.

\.h

l .p

8.
;i . \l + 2.c + l,d
4 .. \1 + 4.i
3.p + 3 -H l . t + \-\1
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Anexa 4

Categorii de hramuri

Hram
necunosoot

Sărbători
împărăteşti

Sfinţi militari

Sfinţi diferiţi

p.

s.

It.

u.

10.

10.b
5.g+4.i + l.j
1.1+ 9.m

4.b
4.g
3.l+ l.m

l.b
l.h
1.n

4.

1.2J
1.i
1.1

1.

1.

19.
17.b+ 2.z
13.g + l.h+4.i+ l.j
14.1+3.m+2.n

7.
4.b + 2.c + l.z
4.g + l.h+ l.i + 1.k
2.1 + 3.m+ 2.n

3.
2.b + 1.z
l.g+ l.h+ l.i
2.l + l.Ili

2.b + 1.z
2.g+ l.i
3.1

36.
33.b + 3.z
23.g+ 2.h+ 9.i +
+ 2.j
20.1+13.m +3.n

l.b
l.g
1.1

3.

'12.
7,b + 2.c+3.z
6.g + 2.h+3.i+ l.k
6.1 + 3.m+ 3.n

1.

2.d
2.h
l.m + 1.n

-

2.b +l.z
l.g+ 2.i
3.m
5.
4.b+ l.z
2.g + 3.i
2.1 + 2.m + 1 .n

2.z
2.g
2.1

2.

8.

5.b +3.z
5.g+3.i
5.1+2.m+ l.n
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2.

3.

7.
5.b + Ld + l.z
3.g+ l.h+3.i
2.1 + 5.m

2.b + 5.z
6.g + l.i
6.l+ l.m

7.

19.
9.b +3.d+ 7.z
10.g+3.h+6.i
8.1 + 1 0.m + 1.n

Anexa 5

Indicele alfabetic al edificiilor de cult ridicate în epoca evului mediu
(pînă la anul 1 730) pe teritoriul actual al judeţului Vaslui.
Nr. Denumirea
crt.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

Datarea

Localizarea

3.

Indice

4.

5.

m.d. l469
m.d.1626
m.d.1651
m.d. 1 6 1 7
sec .XVIII
sec .XVII

d.c.Dumeştii Vechi
d.c.Avereşti
c.Băcani
c.Deleşti
d.c.Bălteni
c.Dăneşti

b.i.m.p.
b.g.l.p.
c.i.n.s.59
z.g.l.s.59
b.g.l.s.59
z.g.l.t.1 0

- bis. popii Toader
- Domnească

m.d. 1 444
sec .XV

b.g.l.p.

- Domnească
- Sf. Dumitru
- Sf. Nicolae
- bis. Zberei
Bîrzota
Bogdan a
Bursuci
Ceucani
Cîrja
Corbu
Corni

1636
a. 1692
a. 1 7 1 1
m.d.1 648
a. 1 466
a. 1 700
a. 1 682
a.1699
1 672
a.1631
170 7

d.
d.str. Vasile Lupu
nr. 10

Andrieşti
Armăşeni
Băcani
Băleşti
Bălteni
Bereasca

'�

BîRLAD, municipiu
7.
8.
9.
1 0.
1 1.
1 2.
13.
14.
15.
16.
17.
1 8.
19.

"

"

"

d.
(mahalaua Podeni
d.
d.c.Tucova
d.c.Bogdana de Jos
d.sc.Epureni
d.c.Perieni
d.c.Murgeni
d.c.Lipovăţ
c.Albeşti
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b.h.n.s.59
c.h.n.s.59
b.g.l.t.8
z.i.l.u.20
b.g.l.p
b.i.m.p.
b.g.m.u.20
b.i.m.u.50
b.i.n.p.
z.g.l.u.20
b.g.m.p.
;qş.l.t.8

1�
�

2.

3.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Coroieşti
Dragomireşti
Drăcseni
Dumeşti
Fălciu
Făurei
Fereşti
Fîstîci
Floreşti
Floreşti
Găureni
Ghergheleu
Ghireasca
Grăjdeni
Gura Idrici
Hereşti
Hirşova
Ruşi

a.1 7 23
a. l 528
a. 1 7 1 6
a. 1640
a.1538
a.1489
a. 1 6 1 8
a.1693
a.1598
1 687-1697
1 727
1712
a. l 6 80
m . d . 1 599

38 .

Ivăneşti

m.d. 1 622
cca. 1 700

40.

Leoşti

sec .XVII

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Măgariu
Măneşti
Mirceşti
Mînzaţi
Novaci
Oideşti
Olăneşti
Olăşeni

a. 1602
m.d. 1491
m.d. 1634
1700-- 1 7 1 8
cca. 1 6 80
a. 1493
sec .XVIII
1671

1.

39.

Lăteşti

m.d. l 7 1 0

m.d. 1448
a. l 669
1 495

4.
d.c.Bogdăniţa
d.c.Corodeşti
c.Rebricea
d.c.Dumeşti
d.c.Fălciu
d.c.Pochidia
d.c.Văleni
c.Cozmeşti
d.c.Poieneşti
d. "
"
d.c.Dumeşti
c.Codăeşti
d.c.Măluşteni
d.munic. Bîrlad
d.c.Roşieşti
el.
d.c.Deleşti
str. M. Kogălniceanu
nr. 1 1
d.c.Pădureni
d (la vărsarea
&1ratei în Elan)
d.(c.Tătărani sau
c. Pădureni) 2
d.c.Zorleni
d.(Huşi)
d.(la sud de Tăcuta)
d.c. A L Vlahuţă
d.c. Duda-Epureni
d. (pe Tutova)
d.
Q,
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5.
z.g.l.u.32
b.g.l.p.
z.g.l.u.20
b.i.l.p.
b.g.Lp.
b.g.m.p.
b.i.n.t. 1 0
d.i.m.u.20
b.i.m.u.55
b.i.m.p.
b.i.l.s.59
z.g.l.t.1 0
b.i.m.t.37
b.i.m.u.20
b.g.l.u.20
lJ.g.m.p.
b.g.m.s.59

18

d.h.m.u.50
b.g.l.p.
z.g.l.p.
b.j.Lp.
z.i. Ls.59
b.i.m.p.
b.g.l.p.
b.g.l.u.60
b.g.l.p.
b.i.m.p.
b.h.n.p.
z.g.l.p.

�
s::

'tl
c:::
{JJ
n
>
{JJ
c:::
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NOTE

1 Am oprit ancheta noastră în anul 1 730, în mod arbitrar, determinaţi dE
motive obiective. Fără a intra în amănuntele acestei motivări, vom menţiona nu
mai împrejurarea că, după dat.a mai sus am,in.tită, IlJUmărul edificiilor de cult
ridicate în decursul secolul.UJi al XVIII-lea şi, apoi, al XIX-lea depăşeşte cu mult
posibilităţile actuale de informare.
2 Cercetări arheologice efect-uate, cu precădere, în ultimii ani au docwnen
tat o intensă şi perfect continuă vieţuire omenească în î:rutreaga zonă de care ne
ooupăm, pînă în momentul formării staibului feudal independent al Ţării Moldo
vei. In acest sens, vezi, M. Petresou-Dîmboviţa, Em. Zaharia, N. Zaharia, Aşe

zări din Moldova de la paleolitic pînă în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970 ;
N. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Sondajul de la Dăneşti, VIII, p. 56-58 ; Ghe
nuţă Coman, Cercetări arheologice în sudul Moldovei cu privire la secolele V
XI, în SCIV, 20, 1 969, 2, D. Gh. Teod.or, Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu
pe teritoriul Moldovei, SCIV, 19, 1968, 2 ; Idem, Elemente şi influenţe bizantine
în Moldova în secolele VI-XVI, SCIV, 21, 1970, 1.
3 DiJSouţii recente şi informaţii bibliografice, vezi, R. TeodorescUt, Bizanţ,
Balcani, Occident, la inceputurile culturii medievale româneşti (secolele X-XIV,
Bucureşti, 1974, p. 151-182.
4 DRH, 1, doc. 248, p. 351.
5 Ibidem, II, doc. 20, p. 22--'-23.
6 Ibidem, doc. 142, p. 204-205.
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UN MONUMENT DE ARHITECTURA ŞI O
OPERA DE ARTA PLASTICA DIN JUDEŢUL VASLUI
IOANA CRISTACHE-PANAIT

Pe virful Cetăţuia este neclintită tradiţia gloriei lui Ştefan, la
obîrşia strimbei fala codrului de odinioară, iar in valea sa, intr-un ocol
de cîţiva paşi, moştenirea artistică a veacurilor la care devine, direct
părtaş, oricine a ostenit la urcuşul dealurilor de la Pueşti pînă aici.
Lăcaşul de lemn, unica supravieţuire din aşezămintul mănăstiresc
Strimba, metoh la Nemţ, pînă spre mijlocul secolului trecut, este printre
puţinele monumente de lemn ale Moldovei ce a beneficiat de o prezen
tare, aproape monografică, incit din miezul deceniului doi al secolului
nostru 1 •
Şi pentru că datoria narării istoriei sale, cit şi a descrierii siste
mului său constructiv, a fost deja împlinită 2, socotim necesar numai a
integra preţioasele sale elemente de arhitectură şi sculptură in tezaurul
de artă creat de poporul nostru.
Construit din birne de stejar, modestul dar armoniosul edificiu
înfăţişează planul, cu cea mai frecventă regăsire pe intreaga arie de
pămădirea poporului român, cel al unui dreptunghi cu absida, decroşa
tă, poligonală cu cinci laturi.
Conceput fără turn-clopotniţă , după obiceiul vremii sale de in
ceput, acesta i-a fost adăugat în văleatul 7259 ( 1 751), peste pridvorul
inchis de pe vest, fapt consemnat, astfel, pe o grindă : "Cind s-au podit
clopotniţa 3, şi s-au făcut treptele " 4• Cindva spre sfîrşitul secolului
XIX, din gindul de a reda construcţiei înfăţişarea originară, sau din
grija de a nu o mai împovăra cu o greutate pentru care nu fusese pre
gătită, s-a renunţat la această adăugire.
Dacă naosul este acoperit cu o boltă obişnuită, semicilindrică, pe
retrageri teşite de la linia pereţilor, pronaos·u l prezintă forma rară, a
unui semicilindru cu axul perpendicular pe lungimea navei, in felul
tratării pronaosului de la lăcaşul de schit de la Mănăstioara (Suceava),
dar şi a absidei R., a monumentului de lemn de la Turbuţa, pe Someş 5•
Un îndepărtat sistem de luminare al a:bsidei este păstrat, pe latu
rile de est şi sud, constind dintr-o ferestruică, în formă de stea, cu pa
tru colţuri, ce ni le reaminteşte pe cele aidoma de la Păniceni (Cluj) sau
Băteşti (Timiş), însoţită aici şi de o deschidere cu margine profilată, se...
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micirculară sus, formă tăiată şi în lemnul monumentului de la Bai
ca (Sălaj).
La Strimba (azi Cetăţuia) meşterii nu au precupeţit iscusinţa şi
răbdarea la înfrumuseţarea construcţiei, împodobind cu ocniţe cornişa 6,
marcînd soclul cu denticuli 7, înveştmîntînd cu dărnicie ancadramentele
uşilor 8, şi ferestrelor 9• Motivele alese sînt cele tradiţionale, simbolul
soarelui-rozeta, căreia îi dă o largă interpretare, cît şi cele geometrice,
motive aduse de băştinaşii acestor locuri din adîncă istorie şi unitar fo
losite pe plaiurile străbune 10•
Pentru podoaba dată ferestrelor nu ne vom opri cu exemplele la
vreunul din monumentele vasluiene, deşi numeroase, nici din restul
Moldovei, ci la cele foarte asemănătoare, de la Săcalu de Pădure (Mu
reş) şi Leurda (Cluj).
Elementele constructive şi decorative ale monumentului de lemn
din Strimba îndreptăţesc datarea sa în secolul XVI, acesta fiind tainiţa
odoarelor de la Neamţ 11, în 157 4, şi nu există temei a dezminţi tradiţia
păstrată că acesta este lăcaşul iniţial al mănăstirii.
Străvechea construcţie vasluiană păstt�ază o valoroasă operă de
artă, iconosta:s'u l, obiectivul răspunzînd; astfel, în mod plenar la defi�
hiţia dată de N. Iorga noţiunii de monument istoric 12•
Momentul reali�ăiii operei este de netăgăduit, artistul înscriin
du-1, cu grij-ă, deasupra dverei ilnpărăteşti, pe Năframa Veronicăi :
."P:Ky B*\0 ax:> m < ese ) ţa 111/roHA ;LJ;HA It\" (anul do:n\til'lllui 1'670 luna
iunie, ziua 20).
Sarcina pe care ne-o asumăm este aceea: de a'-i aprecia valoarea
artistică şi prin ea semnificaţia istorică, sugerînd, totdeodată, o recon
ciderare a picturii moldoveneşti din plin secol XVR Concepţia decora
ti vă, iconografia, compunerea tE�melor, grupează elemente de veche tra
diţie, ele însele dovezi ale vitalităţii artei din vremea lui Vasile Lupu.
Iconostasul, de pură structură bizantină, este constituit din două
frize, respectiv a cinului "Deisis" cu figurile apostolilor, de fapt un re
gest al dreptei judecăţi, şi cel al prăznicarelor, sărbătorile mari ale spi
ritualităţii lumii bizantine.
Realizarea chenarului în stuc, ce delimitează frizele, ca şi margi
nile ·laterale, amintesc ornamentele liniare din pictura murală a seco
lului XVI 13, strînsă înrudire aflîndu-i, însă, în -chenarul lespedei fune
rare a Irinei Golescu, de la Vieraşi, 1576-1577, ·expli-cat, la rîndu-i
printr-o influenţă moldovenească 14• Alături de făclie şi răspîndita pal
metă, repetată şi în unul dintre chenarele de la Suceviţa, volutele de la
Strimba, înşirue garoafa 1S, aleasă nu numai in broderiile ctitorului de
la Trei Ierarhi 1\ sau săpată în piatra ancadramentl!llui de la Golia 17
dar aflată şi în piese de artă de la sudul munţilor 18•
Scenele frizelor de Strîm·ba sînt cuprinse, între acolade, pe colo
nete "în frînghie", motivul a cărei preferinţă în a:rta populară este în
deobşte cunoscută, :fiind de asemeni preluat, cu secole în urmă, în di
vetSe manifestări ale artei culte, reuşind să se statornicească printre
trăsăturile artei din vremea lui Vasile Lupu 19• Nu pmtetn să nu amin
tim în sprijinul vigoarei arMdelor ·de Sttiî'm.ba, de cornişa 'de ocniţe pe
colonete "în frînghie"j de la Schitul din Horodnieu <le -Jos 20, săpată ih
1 7 1 7.
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Intr-un frumos arc trilobat, de a�rem-enea oCU colonete : "în frîn
ghie'", este încadrat Deisis, motiv d�corativ atunci ·cu prezenţă şi rădă
cini in artă 2\ dar şi cu premisele unui viitor pe care secolul al XVIII
lea i-1 va înscrie in ancadramentele uşilor şi ferestrelor, în pereţii des
părţitori, a numeroase ctitorii săteşti. Dar scena Deisis mai oferă un
preljios element de tradiţie, imaginea, deja cunoscută, din secolul al
XVI-lea a jilţului realizat din linii d repte şi curbe, din flori şi motive
populare.
Icoanele împărăteşti reprezintă o altă dotă pe care monumentul
de la Strimba o adaugă artei feudale moldoveneşti, din secolul al
XVII-lea, apreciată, pe puţine exemple, pricina poate, a insistării pe
rolul artei ruseşti şi a influenţelor apusene 22• Cinul împărătesc de la
Strimba, dovedeşte tradiţia icoanl:!lor din secolul al XVI-lea 23 , cu bogat
decor floral, cu nimburi în relief, stilizat, dar şi pe aceea a povestirilor
hagiografice, înşiruirea pe laturi a vieţii figurii centrale 24• Amintesc,
astfel, aceste icoane, cea a Sif. Nicolae, -(chipul repictat XIX), în
veşmîntat in cea mai cunoscută ţesătură de fe1on, cea in pătrate, pre
cum şi cea a Sf. Dumitru. Singura cunoscută, oatapetesmele veacului
trecut, căreia i-a aparţinut icoana de acest gen a arhanghelului Mihail
din 1 5�0 de la Hutnor 25, dar vădesc şi străduinţa de a suplini lipsa am
plelor desfăşurări hagiografice din pictura murală anterioară. lşi dato
rează prezenţa, aceluiaşi apus al picturii murale moldoveneşti şi zugră
virea, intre intr!·tile ahsidei, a cite unei scene legată -de icoana impă
ră'tească sub care se află 26, scene pe care la 'Strimba le străjuieşte pomul
vieţii - căni 72 cu flori, printre care se înalţă semeaţă tot garoafa.
Dincolo de respectarea prototipurilor bizantine şi de tradiţia lo
cală, in compunerea scenelor din catapeteasma de la Strimba 28, insistăm
asupra frumuseţii chipurilor care ne întîmpină cu sentimente trăite, de
îndurerare, de duioşie, de comunitate omenească, citite in ochii, a căror
pleoape se alungesc pe obraz, dar şi în zimbetul pe care reuşeşte să-J
opreast'ă in colţul gurii. Convins tie o sărăcie a icoanelor moldoveneşti
din secolul al XVII-lea , "ori mai rea păstrare a lor", la care îndrăznim
să adăugăm, astăzi, încă o insuficientă cunoaştere a acestui ·patrimoniu
artistic, N. Iorga, făcea acestora, în genere, aprecierea pe care o evo
căm pentru caracterizarea ·operei de artă analizată mai sus şi din care
răzbate : " ... un spirit de ţară, care dă figuri mai rotunde, mai pline, mai
sănătoase mai vioaie şi vesele, neavind nimic din arhaismul maiestos
şi sec al picturii de icoane mai vechi. E o părăsire a ieratismului pentru
forme mai umaniste" 29•
Pictura ·de la 'Strirriba aparţine desigur unui anume centru ce ac
tiva pe valea Tutovei, nesemnalat pînă acum. Nu am putut apropia fi
gurile din pictura -de aici decît cu cele .ale împăratului şi împărătesei
din icoana Sf. G heorghe 30 , cu figmi rotunde, sprincene .groase şi ochii
blînzi, icbană atribUită şcolii din jurul Pietrii Neaniţtilui şi de pe valea
Bistriţei, asemănări ce-şi găsesc explicaţia dacă ne reamintim legături
le Strîmbei cu Neamţul.
Aici, pe Valea Tutovei şi in alte părţi şi-au desfăşur�t activitatea
ar·tistică şcoli de zugravi, de tradiţie moldovenească, şi ,numai astfel •pu�
tem 'i n ţel eg e crearea, in secolul al xvrrr.:lea, ·a ·unui tip ae icoană cu
chenare in frînghie, sau florale, cu fonduri 'Şi aureole cu motive sti.lihttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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zate, comun pentru toate cele trei ţări române, după cum tot astfel ne
putem explica prezenţa la Petea (Mureş) sau Gersa (Bistriţa-Năsăud),
a reprezentărilor iconografice dintre intrările absidei R.
Ansamblu de artă şi istorie de la Strimba îşi aşteaptă conservarea
in situ, iar intreaga vale a Tutovei şi a subţirelor fire de apă, cerceta
rea şi valorificarea creaţiilor artistice a acestor meleaguri.

NOTE
1 Parnf.ile T. şi V. C. Nicola.u, Insemnăni cu prwtre la moşia, satul şi bise
rica de la Strimba, din comuna Puieşti, judeţul Tutova, Bîrlad, 1914, (în "Miron
Costin", II, 1914, p. 133-149).
2 Pamfile T. şi V. C. Nirolau, op. cit. ; Pr. Nedelcu, Biserica din satul Strim
ba, judeţul Vaslui, în MMS, şi Suc XLVII, nr. 34, 1971, p. 272-275; 1. Cristache-Panait
şi Arh. Titu Elian, Biserioile de lemn din Moldova, în BMI, 2, 1972, p. 56-57.
,
3 Jnscripţia ne lămureşte şi completeeză acum şi insaripţia roasă de vre
me, a mon:umentului din sec. al XVI-lea de la Vădurele - Sălaj ; "s-au podit
această... 1708" ; cf. 1. Cristache-Panait şi arh. Marine! Daia, Noi rezultate ale cer
cetării arhitecturii de lemn fn judeţul Sălaj, in BMI, 1, 1976, p. 76.
4 "Să se ştie c înd s....au poddit; clopotniţa şi s-aJU făcut treptele, fiind egumen
ermonah Ghedeon Nemţeanul ot Pocrov, leat 7259. Eu V•asilie Docan am scris".
5 1. Cristache-Panait, arh. Marinel Daia, op. cit., p. 76.
6 I. Cristache-Panai!t, arh . Titu Elian, op. cit., p. 58 ; rornişe sculptate găsim

atit la sud de munţi, cit şi in Transilvania.
7 Din 1913-1914 cuprins in tencuială.
8 JA.ncadramentul intrării de vest, Me partea superioară a int,rării seini
circulară, retrasă, ca la Lăpuşna şi Cuştelnic (Mureş), Of. Eugeruia Greceanu, Ti
pologia bisericilor de lemn din zona centrald a Transilvaniei, in MonUJileD,te is
torice. Studii şi lucrări de resllaurare, Buc., 1969, p. 65-66 ; fiind decorat cu
bumbi, in genul prispelor transilvănene
' Amintim şi grinda soulptaJtă din planşeu! pridvorului.
111 1. Cristache-Panait, Decoraţia sculptată in lemn a monumentelor istorice
din jud. Cluj, lucrare sub tipar.
t1 Pamfil T. şi V. C. Ndciolau, op. cit., p. 9 ; Pr. N. Nedelcu, op. cit., p.
273 ; Acad. R.S.R. mss. 3529, p. 91-92.
� N. Iorga, Ce este un monument istoric, in "Neamul Românesc", nr. 4,
25 I 1915.
13 Indeosebi ou cele de la Suceviţa, cf. M. A. Musicescu, M. Berza, Măn4s
·

.

tirea Suceviţa, Bucureşti, 1958 (il1.1!StratA).
·
14 Istoria artelor plastice în România ,

I, Bucureşti, 1968, p. 283
Prezenţa şi realizarea sa vădind continuarea predilecţiei pentru orna
mentul de tip vegetal şi respectiv pentru modelul natural, trăsătură a artei din
epoca lui Vasile Lupu, cf. Arua Dobjanschi, Victor Simion, Motive ornamentale
fn arta moldovenească a sec. al XVII-lea, in BMI, 2, 1978, p. 73.
16 Dvera di n 1638, şi alte piese ; ci. M. A. Musicescu, Broderia din Moldo
va în veacurile XV-XVIII, in Studii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S., 1958,
.

15

fig. 17, 18, 19.

intrării din pron.aos in naos .
In decorul icoanei Sf. Nico:Lae, realizată in 1644, de Stroe de la Tirgo
vişte, cf. Heinrich Wendt, Rumănische ikonenmalerei, Eisenach, 1953, fig. 6, p. 46 ;
in lemnJUl catapetesmei de la bolniţa Bistriţei - Vilcea, domnia lud Matei Basa
rab ; cf. Istoria artelor plastice în România, II, Bucureşti, 1970, p. 92 , fig. 136 ; sau
in broderia brincovenească de catifea ; cf. C. Nirolescu, Broderiile din Ţara Ro
17 AI
18

mânească în sec. XIV-XVIII, in Studii asupra tezaurului,
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NOTE
Ana Dobjanski, Victor Simion, op. cit., p. 73-75.

20 1 . Cristache-Panait, arh. Titu Elian, op. cit., p. 55, 58.
19

21
Ana Dobjanski, Victor Simion, op. cit., p, 76.
122 Istoria artelor plastice în România, II, p. 142-143 ; nu este de mirare
ci in asemenea condiţii in sec. al XVIII-lea se ajunge să se amintească numai

7iUgravi ruşi şi greci ; cf. Ibidem.
Efremov, Ion şi Sofronie zugravii mănăstirii Suceviţa, pictori de
23 Alex
icoane, in Rev. Muz., V, 6, 1968, p. 504.
24 1. Cristache-Panai.t., Semnifticaţia istorică şi valoarea artistică a bisericii
de lemn din Vechea (jud. Cluj), în BMI, 2, 1976, p. 53 şi nota 17.
25 Istoria artelor plastice în România, II, p. 141, fig. 219.
2 6 Sub icoana Sf. Nicolae, credem, Soborul Mariei ; sub Is. Hs. cu serni
figuri pe laturi, Cina cea de taină ; sub Maria cu Pruncul, pe laturi cu semifi�
de profeţi, Fuga in Egipt ; tar sub cea a Sf. Dumitru, aceleaşi personagiu călare
(şi această reprerentare - Sfintul călăreţ fiind de vrohe tradiţie in pictura mol
dovenească).
27 Vasul este asemănător celui din dvera de la Trei Ierarhi, ou Buna Ves
tire, cf. Istoria artelor plastice în România, Il, fig. 219.
2'8 Amintim �n aciest sens, arhanghelul care vine in zbor să ia sufletul
Mariei în scena Adormirii ; capetele, ce se pleacă spre IS. in scena Deisis, sugerind
arhanghelii vestitori ; arhitectura bizantină a interioarelor.
129 iN. Iorga, Icoana românească, în B.C.M., XXVI, 1933, p. 25, p. 15.
30 1C.
NicolesotL, Icoane moldoveneştli din sec. XV-XVII, aparţinînd Mu
zeului de artă al R.S.R., in Studii muzeale, 1971, p. 10-12, fig. 4, 6, 5.
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O ŞTAM PILA COMERCIALA INEDITA
l'fiC ŞVAJIŢ KAKA

Pentru o mai bună cunoaştere a comerţului moldovenesc din pri
ma jumătate a s�co-lului al XIX-lea sînt b-ine venite izvoarele inedite,
chi :1r şi modeste. În această categorie intră şi unele obiecte, care fac
parte din colecţii particulare sau ale unor muzee; Astfel, Muzeul Jude
ţean Vaslui a achiziţionat de curînd o stampilă comercială din prima
j umătate a secolului al XIX-lea, şi care nu este lipsită de interes.
Ştampila ovală de alamă cu axele l4 X l l mm are în centru un
scut heraldic dreptunghiular, în care e înscrisă o ancoră, flancată de

b

1
Fig.

1 . ŞTAMPILA - SIG I LIU
Fig. 1 . MARQUE
SCEAU
-
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literele "H. F." (fig. 1 / a-b). O astfel de ancoră figura pe sigiliile case
lor de import-export. In dreapta scutului se află un cerb, aluzie la nu
mele posesorului, Hirsch, Herşcu, care înseamnă "cerb". In stînga şi
deasupra scutului, o iederă. Sub scut e gravat în litere ebraice numele
posesorului "Hirş Feighelis me lase", adică Herşcu Feighelis din Iaşi,
in traducerea noastră.
Se pune întrebarea : Cine este Herş Feighelis ?
Catagrafia sudiţilor din 1 824 1 aduce, sub no. 374/90 din dosarul
supuşilor chesaro-crăieşti, pe Herş Feighelis, născut la Brody, în Ga
liţia, in anul 1 788, venit la Iaşi in 1 799. El pare a fi fiul lui David Ber
Feighelis, care în 1 804 a comandat din Leipzig două trăsuri 2• In 1824
Herşcu Feighelis era postăvar la Iaşi, ţinea o prăvălie cu chirie şi era
căsătorit. Se pare că era înrudit cu Zalmina Feighelis, fruntaş al obştii,
cunoscut şi pentru sprijinul financiar, acordat tipăririi a două cărţi
ebraice la "Albina", tipografia lui Gh. Asachi 3• Ulterior Zalmina a avut
greutăţi financiare şi a murit prin 1862.
Proprietarul ştampilei pe care o cercetăm şi-a extins activitatea
comercială şi a purtat corespondenţă cu firme de peste hotare. Pentru
sigilarea cu ceară a corespondenţei a folosit ştampila de metal, după
obiceiul epocii respective.
Faptul că ştampila foloseşte litere latine într-o perioadă cînd la
noi se mai folosea alfabetului cirilic, se explică prin relaţiile comerciale
ale lui H. Feighelis cu străinătatea.
Alături de alte izvoare orientale din prima jumătate a secolului
al XIX-lea 4 ştampila lui Feighelis, aflată la Muzeul Judeţean Vaslui,
e o mărturie in plus a extinderii comerţului exterior românesc după
punerea in aplicare a tratatului de la Adrianopol din 1 829.

NOTE
1

Arh. St. Iaşi, Tr. 166, opis 184, no. 23.

2 .Analele societăţii istorice

"Iului Barasch", Bucureşti, 1889, pag. 84.

3 I. Kara in MMS, nr. 3-4, 1968, pag. 229-231.

4 I. Kara, O corespondenţă comercială inedită din anii 1829-1831 în AIIAI,
vol. IX, 1968, pag. 475-494 şi in "Yivo-Bleter", New-York, voi. 44, 1973, pag. 78-107.
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PAGINĂ DIN ISTORIA PUBLICISTICII ROMÂNEŞTI REVISTA "GEORGE LAZĂR"
OLTEA RAŞCANU

Dezvoltarea învăţămîntului în ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea, în noile condiţii generate de dobîndirea şi recunoaşterea inde
pendenţei de stat a României, a deschis posibilităţi m ai largi de afir
mare a unor idei novatoare pe linia modernizării metodelor şi proce
deelor didactice rămase într-un stadiu de anchilozare faţă de alte state.
Alături de şcoală, principalul laborator de creaţie şi aplicare a
unor noi experimente, presa s-a dovedit un mijloc eficace de dezbatere
şi popularizare a unor orientări menite să împingă învăţămîntul spre
noi orizonturi. În acest context se inscrie şi activitatea revistei "George
Lazăr", editată la Bîrlad la 15 aprilie 1887 şi a cărui principal mentor a
fost profesorul Solomon Haliţă, Continuator al vechilor dascăli din epo
ca "cutezătorilor" de la 1 848, care aprinsese flacăra sacră a "luminării
minţii şi inimii" printr-o serie de mijloace, dintre care şcoala juca un
rol esenţial, Solomon Haliţă s-a dov'edit la înălţimea aspiraţiilor gene-
raţiei sale de transformare a învăţămîntului într-un principal instru
ment de cultură şi civilizaţie.
Dispunînd de o bogată cultură generală şi de specialitate, Solo
mon Haliţă îşi va onora cu cinste funcţia de profesor şi director al
Şcolii Normale din Bîrlad, publicist şi mai tîrziu inspector al învăţă
mîntului primar. Cariera gazetărească şi-a început-o în anul 1 8 86 cînd
alături de Gheorghe Gimbăşeanu, profesor la Liceul Gh. Roşea Co
dreanu, a condus direcţia ziarului "Bîrladul". Momentul esenţial al ac
tivităţii publicistice il constituie editura revistei cu caracter pedagogic
"George Lazăr". Din comitetul de redacţie mai făceau parte profesorii :
G. Constantinescu-Rimniceanu, Gavril Onişor, Gheorghe Ghibănescu,
V. H. Diaconescu, E. Apostolescu.
Apariţia unei astfel de reviste marca un moment important în
trucît puţine publicaţii româneşti la acea dată erau orientate pe proble
me de metodică şi practică pedagogică, care să-i arate profesorului "cele
mai bune metode spre a preda mai cu înlesnire şi mai cu folos pentru
elev, materialul didactic . . " 1 .
Noua publicaţie bîrlădeană se adresa atît cadrelor didactice din
judeţul Tutova cît şi din intreaga ţară. Articolul program Către cititori
.
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sublinia caracterul, orientarea şi scopul revistei. Numele revistei nu a
fost ales la întîmplare. Aşa cum precizau redactorii : "George Lazăr
pentru nol r-omânii e totuna cu şcoala " 2•
Scopul noii publicaţii era de "a susţine şcoala, a contribui la pro
gresul ei, în direcţia arătată de George Lazăr", de aici necesitatea re
deşteptării naţionale prin instrucţie şi educaţie, educatorii avînd misi
unea "de , a răspîndi lumina acolo unde trebuie" 3• Reluind unele idei
care erau specifice generaţiei de cărturari din a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea şi care avusese o largă circulaţie şi in ziarul "Semă
nătorul", tipărit la Bîrlad de Ioan Popescu, redactorii revistei "George
Lazăr" concluzionau : "Principiile de care sîntem conduşi sînt răspîndi
rea cultmii în gelneral şi a cunoştinţelor pedagogice în special" \
Tematica era variată, cuprinzînd o serie d e probleme de metodo
logie didactică, articole de popularizare ştiinţifică, literatură populară ;
buletinul pedagogic şi bibliografta constituiau noi rubrici care dădeau
revistei un caracter occidental.
R�vista îşi propunea să d�păşească cadrul restrîns al unei publi
caţii locale, urmind să fie răspîndită şi printre românii din teritoriile
ocupate de monarh�a austro-un.gară. În acest sens se indic;;t costul unui
abonament ca fiind 8. lei în România şi 3 florini pentru românii de din
colo de Carpaţi ; elevii Şcolii Normţile beneficiau de o reducere de 50%.
După cum s-a mai precizat în PM"inile revistei un loc central îl
ocupau problemele fundamentale şi curente ale pedagogiei, metodele
de predare ale diverselor obiecte de învăţămînt, informaţii despre re
formele ce s.e introduceau în domeniul învăţămîntului în diferite state
occidentale. Un interesant studil.l a pubHcat Solomon Haliţă în legătură
cu Direcţiile ce predominau în educatia şi instrucţia timpului. Autorul,
după ce trece în revistă principalele sisteme de educaţie din antichitate
pînă î n epoca modernă, ajunge la concluzia că educaţia copilului tre
buie să înceapă �,în primii ani ai dezvoltării fizicului şi spiritului", pen
tru că numai acum ,.se pot pune bazel� unei bune direcţiuni" 5• Şcoala
primară, relatează acelaşi autor în articolul Din ale şcolii primare; are
menirea să înzestreze ,.pe toţi indivizii, care compun naţiunea, fără deo
sebire de clasă sau profesiune, cu acea sumă de cunoştinţe generale care
sînt indispensabile fiecăruia ca membru al societăţii, fără privire la ca
rirea ce va îmbrăţişa în viaţă" 6, Aceleaşi idei democratice vor fi reluate
şi în alte articole semnate de Solomon Hal\ţă şi colaboratorii săi, de
monstrînd o bună cunoaştere a realităţilor sociale româneşti. Numeroa
se studii de o deosebită valoare teoretică şi practică inf<;>rmează citito
rii despre necesitatea introducerii unui învăţămînt formativ strîns legat
de practică, principii novatoare care şi-au făcut treptat locul în didactica
modernă. Metoda intuitivă se recomandă a fi folosită diferenţiat de la
un obiect la altul "mai cu seamă la acele obiecte de învăţămlnt care se
bazează pe senzaţiune, iar la celelalte obiecte poate servi numai ca
mijloc aj utător "1•
Pentru menţinerea atenţiei elevului la lecţii se r�comandă meto
da euristică, deoarece scopul activităţii didactice este ca "elevul în urma
propriei meditări să afle o regulă, un exemplu sau să dezlege o pro
Wemă" 8• In această direcţie se critică tendinţa de memorizare meca
nică a elevilor a unor texte din manl\al sau impuse de profesori, de
...
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asemenea sistemul de predare academic al ţinor lecţii care "dacă mă
gulesc pe profesor nu satisfac :rpult pe elev� şi cu atît mai mult sînt
discreditate acele lecţii "nepregătite din partea profesorului, care încurca
te fiind în mintea lui, încurcă şi mai mult înţelegerea din partea ele
vilor" 9• De aici recomandarea ca explicaţia profesorului să fie lqgică,
clar.ă, respectînd particularităţile de vîrstă ale elevilor.
Concretizîndţi-se pe anumite obiecte de învăţămînt, redactorii re
vistei oferă o serie de posibilităţi practice de predare : citirea m odel
îmbinată cu exerciţii repetate de citire cu fiecare elev pentru înţelege
rea sensului cuvintelor la clasele mici, analiza proceselor istorice prin
metoda anilitică sintetică pentru a se ajunge la stabilirea cauzalităţii
fenomenelor P.in soci�tat�. corelare� intra şi int�rdisciplinară.
C. Constantinescu Rîmn�ceanu �n studiul intitulat Meţo(le în pre
darea istoriei pă o interesqptă pdiniţie istoriei ca "memorie a umani
tăţii", ce cuprinde pe scurt, �oluţia n�ului omenesc" 10• Funcţia for
mativă şi integratiyă a istori�i este SJ.l.bliniată în cuvinte d� a puterni
că vibraţie : "Istoria e�te o ştHn@., . . . prin faptul că explicînd legile tim
purilor ne lărgeşt� orizontul cugetărilpr naaştre şi n� face m ai apţ!, c a
din cunoaşterea trecutului să tragem concluzii pentn1 viitor" 1 1•
Misiunea profesorului de istorie este dificilă deoarece "lor le in
cumbă în mare parte formarea caracterului generaţiunii, dezvol1 area
simţămintelor nobile şi măreţe care au ridicat moraliceşte şi materiali
ceşte popoarele" 11• Se critică server tendinţa unor profesori de a pre
zenta istoria ca un conglomerat de date despre diferitele războaie şi
personalităţi, indicîndu-se tratarea istoriei în mod s� ntelic, in� e.�rativ,
cauza!, punîndu-se accentul pe evoluţia culturii şi civilizaţiei umane.
în acest sens autorul apreciază două lucrări privind istoria civilizaţiei
engleze şi franceze aparţinînd lui Bockle şi lui Alfred Rambaud.
Hedactorii publicaţiei bîrlădene opinează pentru schimbarea rela
ţiilor între profesor-elev, atragerea elevului la procesul de autoeduca
ţie, înlăturarea mijloacelor coergitive în educarea tineretului. Analiza
programelor şi manualelor de învăţămînt ocupă spaţii întinse în cadrul
revistei. Programele şcolare erau elaborate de Consiliul general de in
strucţie, " acest corp luminat compus din profesori universitari şi lice
ali, care . . . fără discuţii suficiente croiesc la programe ... lipsite întrusine
ele concordanţă şi mai presus de toate nemetodice" 13• Fiind pret:!. în
cărcate programele şcolare generau efecte negative în pregătirea elevi
lor : "Această îngrămădire necontenită de cunoştinţe care n-au mc1
timpul să se asocieze şi să formeze un tot organic, compus din mai multe
verigi, pe care elevul să-1 considere proprietatea sa, provoacă o ad ev ă
rată imbecilitate intelectuală " 14 •
Manualele şcolare erau greoaie, lipsite de logică în expunere,
neatractive. Astfel manualele de istorie erau comparate cu "ni�te re
gistre de războaie, împăraţi, regi sau domni, petractate şi acestea în
tr-un chip atît de arid, fără miez şi viaţă încît tîmpesc în lor s<'i as
cută mintea şi să deşte!pte cugetări şi aspiraţii mai înalţe" 15•
Se fac propuneri pentru îmbunătăţirea planului de învăţă mînt, a
pro.gramelor şi manualelor şcolare, subliniindu-se necesitatea i ntrodu
cerii unor noi obiecte de învăţămînt cum ar fi : psihologia, etica, logica,
fiziologia, lucru manual ; sporirea numărului de ore la obiectul pedagogie
C-da 5707
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cît şi îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a practicii pedagogice,
înfiinţarea şcolilor de aplicaţie pe lîngă Şcoala Normală.
Numeroase studii sint dedicate condiţiilor adeseori dramatice in
care se desfăşura invăţămîntul rural. Pe de o parte "lipsa de localuri
corespunzătoare, de învăţători capabili şi însufleţiţi de sentimentul da
toriei" 16, pe de altă parte, analfabetismul in mare phli.ei a părţHor
care "n-au nici o idee de modul in care trebuie educaţi copiii... in lipsa
de alte mijloace vor recurge tot şi numai la bătaie care tronează în fa
milie" 17• Bătaia era aspru combătută ca mijloc de educaţie atit la şcoa
lă cit şi in familie, susţinînd necesitatea unei mai strînse colaborări
intre familie şi şcoală.
Interesante propuneri au elaborat şi corespondenţii revistei din
rindul învăţătorilor, privind construirea de şcoli de către stat, manuale
şi rechizite şcolare gratuite pentru copii săraci, internate în comune
pentru copii care veneau din satele îndepărtate. In numărul 1 şi 2 pe
aprilie-mai 1 889 revista a publicat Programe pentru clădirile de şcoli
primare, urbane şi rurale, întocmite de Spiru Haret. Din analiza aces
tui proiect se desprinde o anumită preocupare din partea statului pri
vind sistematizarea construcţiilor de şcoli primare. Insă sălile de clasă
erau puţine in comparaţie cu numărul elevilor, cancelaria servea şi ca
depozit pentru aparate şi hărţi, se prefigura alături de vestiar şi camera
de arest iar şopronul servea drept loc de recreaţie a elevilor pe timp
nefavorabil. Fondurile alocate de stat pentru construcţia de şcoli s-au
dovedit insuficiente, nerezolvind criza localurilor pentru şcoli mai ales
la sate. Obligaţiile au rămas pe mai departe Consiliilor comunale sau se
recurgea uneori la o serie de acţiuni filantropice . Astfel Ioan Popescu,
marele animator al învăţămîntului birlădean, pe propria sa cheltuială
a restaurat din temelii localul de şcoală din comuna Mirceşti, jud. Tu
tova, ce se afla in ruină. La 21 mai 1887 a fost inaugurat noul local 18•
In anul 1 887 existau in Birlad 1 0 şcoli primare şi 4 secundare :
liceu, gimnaziu real, şcoală normală, şcoală profesională de fete, insti
tuită prin fondurile donaţiei Roşea Codreanu. Necesitatea extinderii în
văţămîntului de fete devenise o problemă centrală in atenţia forurilor
de specialitate. Revista "George Lazăr" a deschis o campanie susţinută
pentru înfiinţarea unui externat de fete şi la Bîrlad.
Un deosebit interes în rindurile cititorilor prezentau informările
primite de la corespondenţii de dincolo de Carpaţi, in legătură cu situa
ţia învăţămîntului românesc in teritoriile stăpînite de monarhia austro
ungară. Făcînd apel la legea învăţămîntului din 1 860 se subliniază ca
racterul discriminatoriu, de maghiarizare forţată a autorităţilor de la
Budapesta, faţă de populaţia română şi pe această cale. Şcolile româ
neşti erau puţine şi prost întreţinute încît : "In edificii rele şi reci, fără
cărţi şi recusite de învăţămînt, puţin sporiu pot face sub conducerea
unui învăţător zdremţuros şi flămînd" 19•
Ion Pop Reteganul şi F. Forcius au întemeiat un comitet de aju
torare cu abecedare şi legendare, adresînd un apel către toată suflarea
românească pentru strîngerea unor fonduri necesare cumpărării de cărţi
şi recuzite şcolare pentru copiii săraci din invăţămîntul şcolar din Tran
silvania. Printre autorii de abecedare des solicitate se numără şi Ioan
Popescu, profesorul şi directorul Şcolii Normale din Bîrlad. Apelul puhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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blicat în paginile revistei, în noiembrie 1887, a stîrnit un :val
de simpatie în rîndurile cititorilor bîrlădeni, animaţi de înalte senti
mente patriotice de unire cu fraţii lor de dincolo de munţi. A fost des
chisă o listă de subscripţie de redacţia revistei, moti:vîndu-se următoa
rele : " ... Cine este convins că unicul mijloc de a sal:va pe fraţii noştri
de pericolul maghiarizării este şcoala, credem că nu :va pregeta a con
tribui, cît de ce putem la realizarea nobilului scop ce şi-a propus co
mitetul de mai sus" 20•
In cuvinte de un :vibrant patriotism S . Haliţă îşi manifesta opinia
faţă de îngrădirile de ordin social şi naţional ale populaţiei româneşti
din graniţele Imperiului Austro-Ungar : "Ştiu ei ungurii foarte bine că
limba comună de înţelegere a părţilor locuite de români, necum pentru
români, nu este şi nu :va fi alta decit cea românească, dat este de fapt
şi :va fi şi pentru ungur, armean şi sas şi pentru cine :va :voi să locuias
că între români" 21• Monarhia austro-ungară afirma într-un studiu inti
tulat Principiul Naţional în formarea statelor, G. Constantinescu Rîm
niceanu : "încătuşează sub o formă de gu:vernămînt poreclit constitu
ţional, aspiraţiile de independenţă a tuturor popoarelor din :vastul său
imperiu" 2l1. Dînd dovadă de o bună înţelegere a realWiţilor interne şi
externe în care se zbătea şubredul imperiu, autorul întrevedea că :
"Destinele Austriei sînt deci cu totul precare şi la o :viitoare conflagra
ţiune europeană ea mai mult va pierde şi nicidecum nu :va cîştiga" 23 •
Aceeaşi soartă este întrevăzută şi celorlalte imperii absolutiste : rus şi
otoman. Dezideratul naţional al poporului român apare justificat pe te
meiuri istorice. Concluzia care se desprinde ca un leitmoti:v al întregii
generaţii este că şcolii îi revine un important rol în dezvoltarea con
ştiinţei politice a tuturor românilor pe calea făuririi unui stat unitar.
Numeroase pagini sînt dedicate situaţiei mizere în care se zbăteau
ţăranii. Soluţiile propuse nu aveau menirea decît să îmbunătăţească si
tuaţia ţăranilor, fără n rezolva problema agrară. O frescă de un puter
nic dramatism ne oferă relatarea învăţătorului G. Popescu din comuna
Perieni, judeţul Tutova, corespondent al 1�vistei "George Lazăr" : "La
ţară :vedem mai multe bordeie, unde mişuiesc oameni. Cei mai mulţi stau
în case numai cu numele. Casn e aoeea care e făcută din pari bătuţi în
pămînt, peste care e pus un moluz subţire, cu crăpături de suflă vîntul
înlăuntru, cu un coperiş ca :vai de om din :vreo două lemne împ3nate
peste care e pus rogoz, paie sau hlujene de popuşoi, plouă ... ca şi afa
ră, cu două, trei găuri mici drept fereastră prin care abia străbate cîte
o rază de lumină, cu o încăpere de tot de n-ai unde te întoarce, cu un cup
t or ... cu un pa·t cu scinduri goale, rareori pe el o rogojină sau o ţolică.
Acolo stau cu femeie, cu copii, dţi se întîmplă să fie ; mai :vin iarna şi
viţel, găini, cîine, mîţă şi trăiesc. .. " 24•
Pentru a lărgi sfera preocupărilor redactorii revistei anunţau din
numărul inaugural că : "Vom lăsa în acelaşi timp loc liber şi cestiunilor
de cercetare ştiinţifică şi literatură " 25• In această direcţie amintim pu
blicarea unor articole de popularizare a cunoştinţelor ştiinţifice din do
meniul chimiei, fizicii, geografiei, istoriei, literaturii. Un studiu bine
documentat a publicat G. Ghibănescu, renumitul profesor de istorie �i
publicist, despre Literatura populară, arătîndu-se valoarea intrinsecă a
acesteia, ca iz:vor de inspiraţie pentru literatura cultă. In acelaşi timp
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se indică cîteva norme ce trebuiesc respectate in strîngerea folclorului,
pentru a se evita greşelile acelora care i-au ştirbit autenticitatea prin
adăugiri sau transformări literare.
Primite cu interes de public erau editarea unor producţii popu
lare autentice. C. Hamangiu a redactat Cîntece populare, avind ca te
matică lupta pentru independenţă a poporului român. Redăm cîteva
versuri de un vibrant patriotism :
"Frunză verde şi una
Trec soldatii Dunărea
Şi calcă di'n urmă-n urmă
Parcă sînt făcuţi de-o mumă
Şi calcă din piatră-n piatră
Parcă sînt făcuţi de-un tată
Tot prin holde şi prin glie
Şi prin sînge pîn-Za briie
Singele muscalului
Pînă-n pieptul calului
Iar sîngele turcului
Pînă-n coama murgului" 26

Buletinul pedagogic şi bibliografia constituiau rubricile finale ale
revistei. Buletinul pedagogic constituia o rubrică de informaţii privind
unele acţiuni strins legate de activitatea cadrelor didactice : statistici
şcolare din judeţ şi din ţară, aspecte privind modernizarea învăţămîn
tului intr-o serie de ţări occidentale, măsuri adoptate cu ocazia unor
congrese ale cadrelor didactice din ţară şi străinătate, activitatea unor
societăţi şcolare menite să propage cultura în condiţiile satului românesc.
Rubrica bibliografică recomanda cititorilor unele lucrări cu ca 
racter ştiinţific in general şi pedagogic in special. Aprecieri elogioase
erau făcute lucrărilor : Grădina de copii şi Metoda nouă de a învăţa
desenul şi cristomaţia, de 1. P. Florentin, editate la Iaşi in 1887, No
ţiun i el eme ntare de geografie generală, studiu aparţinînd lui C . Tincu
ş i recomandat in special învăţătorilor de la clasele a Il-a şi a IV-a.
Apărută in 1888, Originea Huşilor, de Gh. Ghibănescu s-a bucurat de o
bună primire din partea redacţiei revistei şi a cititorilor. Autorul com
bătea unele puncte de vedere aparţinînd unor înaintaşi de prestigiu :
episcopul Melchisedec şi istoricul, literatul şi publicistul B. P. Haşdeu.
Activitatea prodigioasă a profesorului de istorie a fost dublată de cea a
documentaristului şi publicistului. Gh. Ghibănescu a transcris şi copiat
peste 150 000 de documente pe care le-a grupat in 72 de volume, dintre
care 25 vor fi tipărite.
Alte lucrări apărute in circulaţie erau criticate ca fiind nefondate
ştiinţific. Astfel analizat Tratatul de literatură a lui Al. Gh. Drăghices
cu demonstrează capacitatea de a discerne a redactorilor revistei .,George
Lazăr" : "Ingrămădirea unui material atit de vast intr-un volum atit de
mic a făcut ca să scurteze unele părţi aşa de tare că mai nu te alegi cu
nimic. Bibliografiile ce le dă nu servesc la nimic, fiind o corcitură după
Gr. Pop, care la rindul său e compilatura lui P umnul şi altora. Cititorul
nu învaţă nimic din ele... Limba autorului e împestriţată cu neologishttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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me" 27• Fără a fi intrutotul de acord cu urtele puncte critice stabilite de
Al. Densuşianu in volumul Cercetări literare, despre diferite curente şi
personalităţi literare, redactorii revistei birlădene apreciază just valoa
rea acestor studii in condiţiile "cînd avem puţine cărţi de critică lite
rară, cind gustul artistic incepe abia a se forma" 28•
Revista "George Lazăr" şi-a incetat activitatea după 3 ani de la
apariţie, unul dintre motive constituindu-1 şi plecarea primului redactor
S. Haliţă, promovat fn funcţia de Inspector in învăţămîntul primar.
In ac�astă calitate, bazindu-se pe o bună pregătire de specialitate
şi de un orizont atotcuprinzător, S. Haliţă va intreprinde o acţiune de
revizuire a tuturor programelor şcolare, va elabora abecedare şi cărţi
de citire în colaborare cu P. S. Laurian şi G. Coşbuc, iar în anul 1889
v a publica la Bucureşti tih Raport la înfiinţarea de grădini ş i pepiniere
pe lîngă şcolile normale şi rurale.
Aflată pe poziţii liberale, publicaţia bîrlădeană a stîrnit un anumit
ecou atît prin noutatea pionieratului în această parte a ţării cît şi prin
înaltele idealuri propagate, care făceau să depăşească sfera unui perio
dic regional şi să se adreseze tuturor românilor de o parte şi alta a
Carpaţilor. Fără a trece cu vederea unele limite izvorîte din concepţia
burgheză pe care o reprezentau, redactorii revistei "George Lazăr" au
căutat să servească in!,etesele şcolii, văzută ca un factor primordial de
educare şi instrucţie în direcţia înaltelor idealuri de unitate şi libertate.
Incadrată în contextul realităţilor social-culturale ale vremii revista
"George Lazăr" a constituit o verigă din lanţul activităţilor multiple ale
întregii generaţii pe umelii cărora stătea marele deziderat al neamului
românesc - desăvîrşirea unităţii naţionale.
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brie 1888, p. 245.
27 George Lazăr, an 1, nr. 4, 15 iulie 1887, p, 128.
28 Idem, ·an 1, nr. 6, 15 septembrie 1887, p . 188.
.
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DATE NOI DESPRE ACTIVITATEA LUI
RAICU IONESCU-RION LA TlRGOVIŞTE
EUGEN FRUCHTER, GABRIEL MIHAESCU

Tînărul militant so cialis t , ongmar din Bălăşeşti-Tutova, copilă
rind la Tăcuta, in fosta plasă Crasna din judeţul Vaslui 1, instruit la
Birlad şi apoi la şcoala revoluţionară a Iaşului, a găsit la Tîrgovişte un

mediu favorabil dezvoltării convingerilor sale ideologice . Este oraşul ca
re a adoptat, de altfel, şi alţi cărturari moldoveni ca AL Vlahuţă, dr.
Ştefan Stîncă, filologul-erou Ion Grămadă, pictorul G. Petraşcu.
Chiar la Gimnaziul "Ienăchiţă Văcărescu" din Tîrgovişte, unde a
funcţionat ca profesor (1 octombrie 1893 - 1 1 aprilie 1895) - în locul
lui V. Cireş 2 - in perioada imediat următoare constituirii P.S.D.M.R.,
Rion afla o atmosferă democratică, pregătită de profesorii AL Vlahuţă
- socialist, in acea perioadă - şi D. Vasile Byzantie (Vasilache Vi
zante) - susţinătorul cauzei răscoalei din 1873 a "bivolarilor" din
Giurgiu - şi de activitatea societăţii culturale "Progresul", a corpului
nidactic tîrgoviştean, care organiza, din 1 876, conferinţe de populari
zare a ştiinţei şi, mai tîrziu, cursuri serale pentru adulţii neştiutori de
carte, activitate continuată din 1 89 1 de filiala "Ligii culturale".
Rion locuia in "suburbia Tîrgului [ ... ] într-o casă mare, cu perde
lele de sus pînă jos, cu lavabou", de unde auzea "muzica cîntînd la un
club" . Este vorba de casele Ghiţescu, ale unei cunoscute familii tîrgo
viştene, care se aflau pe strada Sache Poroineanu nr. 1 (azi Dr. Mari
noiu nr. 5) - peste drum de clădirea Poştei 3•
In conferinţa "Datoria artei", Rion prezintă condiţiile precare de
viaţă la Tîrgovişte, în antiteză cu emoţiile artistice produse de lectura
versw-ilor eminesciene. Corespondenţa sa cu Ibrăileanu şi scrisoarea lui
I. Manolescu relevă cîteva dintre aspectele vieţii la Tîrgovişte ; chiria
mare - fără lemne şi spălat, masa scumpă, datorii către creditori din
cauza neprimirii salariului la vreme, prea puţine manifestări intelec
tuale, izolarea de familie şi de vechii prieteni etc. Din statele de plată
ale gimnaziului, aflăm că pentru cele 70-75 de ore lunar primea 252
lei, din care se reţineau 1 0Dj0 la fondul Casei Pensiunilor. Mai primea
1 00 de lei "diurnă" (pentru orele suplimentare de limbă elin ă) 4• Con
diţiile de trai - într-o cameră neîncălzită iarna şi fără palton -- sint
confirmate aluziv şi de AL Vlahuţă.
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Sînt cunoscute numai cîteva date din activitatea sa politică la
Tîrgovişte ; ţinea conferinţe (două au avut loc la 6 şi 1 �l martie 1 884,
J.ma fiind probabil cea postintitulată "Datoria artei") 5 la Ateneul popu
lar (în amfiteatrul gimnaziului, al cărui local fusese inaugurat la 1 de
cembrie 1 892) - cea din decembrie 1 893 fiind intitulată "Două expli
cări", titlu sugestiv - conferinţe "care i-au atras numaidecît simpatia
şi � tima intregului ora�" ; îşi crea prieteni între lucrătorii manuali , pe
care-i educa în spiritul ideilor socialiste şi de la care obţinea ziarul
"Munca" ; colabora activ la presa socialistă şi menţinea legături strînse
cu fruntaşii P.S.D.M.R. De la Tîrgovişte a participat la redactarea pro
punerilor susţinute de delegaţii români la Congresul socialist interna
ţional de la Geneva. Tot aici scrie studiile sale d e estetică, critică şi
istorie literară, destinate "Evenimentului literar", ca şi articole în "M'J n
ca" şi, postum, în "Lumea nouă" (mai 1 895) . În 1 894, i se tipăreşte în
revista marxistă "L'Ere Nouvelle" (nr. 2) din Paris studiul sociologic
"Religia ! Familia ! Proprietatea ! (din epoca Revoluţiei franceze)", sem
nat Vasili Rion, studiu apreciat de Engels ca "admirabil" şi autorul elo
giat prin cuvintele : "Tînărul făgăduieşte rhult pentru viitor". Lucrarea
apărUse în româheşte încă din noiembrie 1893 in revista "Critica so
cială" din Iaşi. Deşi in anUl 1 894 a reuşit al doilea pe ţară la concursul
pentru definitivarea în învăţămînt (obţinuse concediu, probabil pentru
examen, între 14 şi 26 februarîe 6), i s-a refuzat numirea pentru m 'Jti
vul că Riort nu renunţa la convingerile sale socialiste. Chiar din prima
scrisoare trimisă lui Ibrăileanu din Tîrgovişte, la 1 2 octombrie 1 893,
aflăm cum a luat legătură cu socialiştii locali. Această împrejurare, ca
şi faptul că şi-a format numeroşi prieteni noi în localitate, ne fac să
considerăm exagerate aprecierile Sofiei Nădejde şi ale lui Anton Ba
caibaşa despre aşa-zisul "surghiun" la Tîrgovişte, considerat de ei cau
za princi�ală a sfîrşitului său prematur. Lui Rion i se datoreşte în par
te inviorarea activităţii organizaţiei socialise locale. Astfel, între anii
i 893-1896 se intensifică acţiunile Societăţii internaţionale a meseria
şilor, Organizaţiei profesionale a lucrătorilor şi Societăţii funcţionarilor
comerciali şi se creează, încă inainte de i 9 0 1 , cluburi socialiste la � ate.
In activitatea de propagandă socialistă in judeţ, Rion a colaborat
cu dr. Ştefan Stintă, prezent in aceeaşi vreme ca medic de plasă la
'i'itU - Dimbovita. Sînt cunoscute : participarea celor doi militanţi la
cohgreseie socialiste de la Bucureşti : deplasări ale dr. Ştefan Stîncă la
Tîrgovişte şi Bucureşti, în vederea păstrării postului de la Titu, care
'Coincideau cu deplasările lui Rion la minister pentru titularizare ; pu
blicarea aproape simultană a uri.Or studii ale ambilor pubiicişti în re
Vista "L'�re Nouvelle" şi elogierea de către Rion, in lucrarea "Din psi
hologia socială(', a tezei lui Stîncă intitulată "Mediul social ca factor
patologicu.
O broşură tipărită în 1 8 9 1 de Biblioteca Socialistă din Bucureşti,
cuprinzînd traducerea lucrării lui Engels "Socialism utopiC şi socialism
ştiinţific", cu o prefaţă de. P. Muşoiu, ajunsă în biblioteca unui coleg al
său de caricelari'e
G. Dragomirescu, pare să-i fi aparţinut iniţial lui
Riorl. 7•

-

Militaritul socialist ,;trăia pentru catedra pe care o su�linea la
Tîrgovişte" (A. Bacalbaşa), "corectînd caiete şi citihd gramatici", cum
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msuşi mărturiseşte într-o scrisoare ce nu a ajuns pînă la noi, citată
doar de Ibrăileanu în "Lumea nouă" ; ,;Urmează foarte regulat la şcoa
lă pentru că este foarte conştiincios şi n-ar voi să dea ocazie nemerni
cilor de a ridica un cuvînt numai, de a-1 prigoni" (1. Manolescu) 8. Prin
tre elevii săi se numărau : istoricul Virgil Drăghiceanu, profesorul Ilie
Angelescu, medicul Pârvan Voiculescu, învăţătorul Stan !pac şi eroul
diri războiul 1 9 1 6-1 9 1 8
Stan Diţescu.
Deşi grav bolnav încă din 24 ianuarie 1 895, avînd concedii medi
cale în fiecare lună, s-a străduit să-şi facă datoria pînă la capăt, ţinînd
lecţii şi în ajunul morţii sale 9• In "Condica de prezenţă şi de lecţiuni pe
anul şcolar 1894-1895 a Gimnaziului Văcărescu", găsim semnătura sa
şi la 1 1 aprilie. La reluarea cursurilor după vacanţa de primăvară, a
mai iuncţionat numai două zile - 1 0 şi 1 1 aprilie pînă la orele 10, cînd
semnătura sa devenise nesigură, net deosebită de cea obişnuită dinainte
de 24 martie, data intrării în vacanţă. Ultimele sale lecţii au, printr-o
ciudată coincidenţă, titluri semnificative pentru deznodămîntul ,·ieţii
sale : Traducere şi analiză din "Tristia", Traducere şi analiză din "Dia
logul morţilor", Conjugarea temei Viitorului. De la 12 la 19 aprilie a
fost suplinit de 1. C. Nădejde - la limbile latină şi română, de Marin
Radian - la limba elină, şi de 1. Manolescu, prietenul său care fusese
scos de la catedră încă de la 15 aprilie şi inlocuit cu C. D. Dimitriu la limbile română şi elină. La 13 aprilie apare în condică menţiunea
"bolnav", de la 21 aprilie menţiunea "lipseşte profesorul", iar de la
1 mai - în urma cererii din telegrama directorului către minister da
tată 19 aprilie - a fost numit la catedra de limbile latină (cla-;a a
IV-a), română (clasele 1-IV) şi elină (clasele III-IV) profesorul D. 1 .
Ghimuş 10•
Din actul de deces, păstrat la Arhivele Statului - filiala Tîrgo
vişte, rezultă că moartea lui Rion a survenit miercuri 19 aprilie ora
li diminea ta , iar nu la 20 aprilie - dată pusă în circulaţie de G, Ibrăi
leanu şi de gazeta "Lumea nouă" in numărUl din 26 aprilie 1 3 9 5 şi
oficializată in istoria literaturii ; 20 april:e a fost, în realitate, data con
1
statării morţii (după ce in prealabil medicul Grigore Cristescu 1 \'erifi
case decesul în ziua precedentă), precum şi data înmormîntării 12. Pe
patul de moarte, Rion i-a spus tatălui său şi uneia dintre surori : .,Nu
las testament, dar caută de luptă pentru socialişti. Eu mai bine nu în
văţam carte decit să mor după 1 5 ani de muncă şi tocmai cînd ar fi
trebuit să aduc folos sodetăţii să cad zdrobit.. .". Despre preţuirea ele
care s-a bucurat in rîndurile colegilor şi elevilor săi vorbeşte anunţul
diree:tbrului Ioan Nicolescu, inserat in condica menţionată mai sus : "As
tăzi, 20 aprilie 1 895, din cauza morţii d-lui R. V. Iortescu, profesor la
acest gimnaziu , am suspendat cursurile, atit cele de dimineaţă, cît Şi
cele după arniazi, pentru ca elevii, împreună cu corpul didactic al acestui
gimnaziu, să asiste la inmormintarea regretatului profesor, înmormîn
tare ce se va face azi". Pentru acoperirea cheltuielilor de inmormintare,
directorul gimnaziului a telegrafiat ministerului, motivind "absoluta lipsă de mij loace" şi cerind mandatarea telegrafică a salariului lui Rion
pe luna aprilie. Ministerul a aprobat in aceeaşi zi cererea directorului 11 •
Din ziarul "Lumea nouă" aflăm că : "Vestea morţii lui Rion a pu�
in mişcare Intreg oraşul. Prietenii şi colegii lui profesori s-au îngrijit
-
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imediat să poată face faţă cheltuielilor de inmormintare. S-a deschis şi
o listă de subscripţie pentru venirea in ajutor a nenorocitului său tată.
S-au adunat in citeva ore 600 de lei - ceea ce dovedeşte cite simpatii
ştiuse să cîştige Rion in cîteva luni / .. ./ La Tîrgovişte nu s-a mai văzut
o astfel de inmormintare 1 . ./ Strada in care locuia defunctul şi toate
străzile vecine erau înţesate de lume, care in cursul cortegiului creştea
mereu 1 .. ./"' Iar corespondentul local care semna c u pseudonimul "Pra
vilă" transmitea din Tîrgovişte ; "Săptămîna trecută oraşul nostru a
fost in o mişcare nemaipomenită pînă acum, provenită din moartea pre
matură a simpaticului şi mult regretatului profesor Raicu V. Ionescu.
Toată Tirgoviştea a luat parte la inmormintarea care s-a făcut cum ni
mănui nu s-a făcut pînă acum in oraşul nostru ; cei 4 mii de oameni care
au luat parte la înmormîntare arată marile simpatii de care se bucura
tînărul profesor şi regretele pentru pierderea suferită şi simţită de în
treg oraşul". In imensul cortegiu se aflau toate şcolile primare de bă
ieţi, intreg gimnaziul cu corul in frunte, elevele pensionului "Paulina
Ionescu" şi întregul corp profesoral al oraşului. 14 La mormint a vorbit
directorul gimnaziului şi s-au depus coroane de flori din partea elevilor
gimnaziului, elevelor pensionului, profesorilor gimnaziului, prietenilor
săi I. Manolescu şi familia Blank, iar socialistul Iacob Ţăranu a depus
0 coroană cu dedicaţia : "Partidul Socialist - lui Radu Ionescu (V.
Rion)".
Corpul neînsufleţit al militantului socialist a fost "aşezat in mij
locul curţii cimitirului Central".
Necrologul a apărut în gazeta "Lumea nouă" din 21 aprilie 1 895,
fiind urmat in lunile aprilie, mai şi septembrie de un ciclu de articole
evocatoare semnate de Ion Nădejde, C . D. Gherea, G. Ibrăileanu, An
ton Bacalbaşa, Sofia Nădejde, N. Quinez, Şt. Crăciun şi alţi socialişti
de renume, care - ca şi un manuscris intitulat "Neculai Beldiceanu",
semnat de A. Steuermann-Rodion, datat la 5 februarie 1896, găsit la
Tîrgovişte 15 - fac referiri importante la perioada sa tîrgovişteană şi
privaţiunile suferite aici. Emoţionantă e ste şi scrisoarea din 7 mai 1 895
a fostului său coleg, I. Manolescu, expediată din Brăila unei cunoştinţe
din Tîrgovişte. Neîmpăcat cu gîndul pierderii lui Rion, autorul scrisorii
evocă activitatea sa de propagandă socialistă : "[Raicu], care este mem
brul cel mai de seamă [al şcolii şi societăţii] însufleţeşte şi îmbărbă
tează pe toţi aceşti nenorociţi persecutati de soartă, dîndu-le speranţa
unui timp mai bun, a unei lumi viitoare lipsită de suferinţele prezen
tului [ .. ] ; cu atîta zel împrăştia lumină celor ce stau de atîta timp
în întuneric [ . . . ] ; cu care puteam să schimb multe cuvinte de sea
mă [ ... ], discutînd [ ... ] chestiunile arzătoare, aşa des la ordinea zilei
[ ... ] soluţii pentru cutare sau cutare problemă importantă" 16•
Amintirea sa a rămas vie la Tîrgovişte. Sînt cunoscute fapte grăi
toare ca sărbătorirea unui 1 Mai, cînd un muncitor a traversat oraşul
drapat cu o pînză roşie pe care a transformat-o in flamură şi - mergînd
la mormintul lui Rion - a păstrat un minut de reculegere. Poate că au
torul articolului intitulat "La mormintul lui Rion", apărut in ziarul
"Lumea nouă" din 27 aprilie 1896, (dedicat comemorării unui an de la
moartea fruntaşului socialist), cuprins la rubrica "Cum s-a sărbătorit
1 Mai in ţară" şi semnat "H. A.
muncitor manual", este chiar timpla.

.

-
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rul Jorj A. Herman, membru în comitetul de conducere al organizaţiei
profesionale ."Unirea lucrătorilor constructori din Tîrgovişte", creată în
1883, şi apoi conducătorul "Societăţii internaţionale a muncitorilor şi
meseriaşilor din Tîrgovişte" între anii 1 890-1 896. La mormîntul lui
Rion, acesta a depus "celui mai devotat soldat al proletariatului" o car
te de vizită cu textul "[ ... ] Prietenii tăi adevăraţi nu te-au uitat nici
în ziua de 1-iu Mai".
Mai tîrziu, în septembrie 1906, G, Ibrăileanu - care încercase de
mai multe ori să vină la mormîntul lui Rion - mărturisea lui 1. Al.
Brătescu-Voineşti reataşarea sa sufletească la acest oraş, prin preţuirea
pentru marele nuvelist, "care e cu noi, simte cu noi".
Un exemplar al ediţiei din 1 895 a Scrierilor literare ale lui Rion
l-am aflat mai tîrziu în biblioteca unui vechi militant comunist din
Tîrgovişte, profesorul Dumitru Baravache de la Liceul "Ienăchiţă Vă
cărescu", publicist democrat .

N O T E
1 Primăria municipiului Tîrgovişte, Registrul Stării Civile pen,t,ru morţi, a
nul 1895, nr. 1071, f. 55 ; v. şi voi. cit., p. 8-9, 1 19.
2, Gimnaziul "Enăchiţă Văcărescu" din Tîrgovişte. Serbarea jubiliară din
3 / 1 5 octombrie 1899 a 25 ani de la înfiinţare, Tîrgovişte, 1900, p. 13.
3 ;Identificarea a fost făcută de noi (v. Eugen Fruohter şi Gabriel Mihăescu
Locul Tîrgoviştei in viaţa ilustrului mblitant socialist Raicu Ionescu-Rion, în
Scripta Valachica, 4, Tîrgovişte, 1972, p, 82-83). Corelarea nwnerelor vechi şi
nou ale imobilului ne-a fost înlesnită de sprijinul acordat de col. rez. Petre
Gheorghiu - născut in 1895 în casa vecină - care 1-a cunoscut în copilărie pe
proprietarul imobiluLui in care a fost găzduit Rion.
4 Arh. S t. B1.11CU reşti, Minis terul Instructiunii, dos. nr. 146/1894, f. 1. v. 7,
24, 25.
5 Programa conferinţelor din iarna anului 1894, Tîrgovişte, apud Ion Ga
vrilă, Documente inedite cu privire la activitatea tîrgovişteană a lui Rion, în
Scripta Valachica, p. 75-76.
6 v. nota 4.
7 I. Ga.vrilă, art. cit., p. i5.
6 Ibidem, p . 76-78.
9 Arh. St. Bucw-eşti, M in iste r ul lnstl-ucţiunii, dos. nr. 165/1895, f. 2 v, 10,
12 V, 13 , 18, 19, 47.
1o Ibidem.
11 Toma Svinţiu, Sănătatea publică în oraşul Tîrgovişte în secolul al XIX-lea
(Il), in Documenta Valachica, 6, Tîrgovişte, 1974, p. 195.
12
Cei doi martori erau : proprietarul imobill.lll ui - Ion Ghiţescu - şi pro
fesorul Nicolae DLaconesou, domiciliat in casa vecină, a cărei intrare era prin
str. Fuss.ea nr. 1 6 ( actuala stradă 30 Decembrie).
1l v. nota 9.
14
Din condica de prezenţă şi din statele de plată, CUilOaf;tem nwnele cole
gilor săi, profesori : I. Nicolesou - director şi matematici ; N. Diaconescu gimnastică ; M. Radianu
geog.rafie şi istorie ; pictorul Şt. Vasilescu - caligrafie
şi desen ; C. G. Rădescu - l imba franceză ; Aruton Oolgiu - muzică vocală ;
G. Dragomirescu - ş tiinţele naturii şi fizică ; Hile Aldescu ; viitorul profesor
univ:ersitar şi :autor de studi:i Constantin 1. Popesc u ; 1. C. Nădejde - limba
lati n ă ; I. Manolesou - istorie ; C. D. Dimitriu - istorie. Ultimii trei nu figu,

•
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rează în fotografia profesorilor giinnaziul.ui din anul şcolar 1895-1896, ·aflată in
arhiva liceului, In perioada cît a f05t profesor la Tîrgovişte, a mai .avut coiegi
pe Şt. D. Popescu - matemaltici şi dJrector, organizatorul conferinţelor pentru
public începînd din anul 1889 ; N. Paulian - limbile latină şi eliriă ; C. Gh.impc
ţeanu - muzică vocală, v. Gimnaziul "Enăchiţă Văcărescu" din Tîrgovişte, p. 1 1
-13 ; v. şi notele 4 şi 9).
1 5 1. Gavrilă, art. cit., p. 78-79.
16 v. nota 8.
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DIMITRIE ONCIUL ŞI UNELE PROBLEME
DE ISTORIE MEDIE UNIVERSALA
ALEXANDRU ANDRONIC

lf!. esenţă, aşa cum s-a subliniat de nenumărat� on m scrierile
istoricilor pin zilele noastre, D. Onciul a fost un mare istoric medievist,
care, in ciud(l concepţiei sale idealiste, a reuşit, prin remarcabila sa
eru4iţie, dar mai ales prin critica ştiinţifică a izvoarelor istorice, să de
păşească istpriografia romantică din epoca sa.
Studiind cu amănunţime izvoarele istorice, a efectuat o critică in
transigentă tradiţiiţor romantice în ştiinţa istorică românească din vre
mea sa şi prin aceasta medievistul român se situează mult mai presus
de predecesorii săi, iar prin metoda critică consecventă şi de înaltă ţi
nută academică chiar mai presus de mulţi contemporani ai săi.
Prin opera sa de istoric, format în perioada cînd spiritul critic în
ştiinţa istorică devenise dominant, nu numai în şcoala vieneză, la care
s-a format ca mare specialist, ci şi în Occidentul Europei, Dimitrie On
ciul s-a angajat temeinic în direcţia criticii istorice a izvoarelor scrise
interne şi externe.
Este bine ştiut, totodată, că în domeniul metodei şi al teoriei is
torice D. Onciul rămîne tributar concepţiei lui Ottokar Lorenz, medievist
de seamă, profesor la Viena, în vremea cînd a studiat D. Onciul, apoi
la Jena.
In istoriografia universală Ottokar Lorenz este cunoscut ca fon
dator al teoriei generaţiilor. Specialist de seamă în domeniul ştiinţelor
auxiliare istoriei, şi mai ales al genealogiei, O. Lorenz, încă din 1 886
postulează următoarele, dezvoltîndu-şi teoria sa :
1
măsura obiectivă a tuturor evenimentelor istorice este se
colul ;
2
-�colul este expresia legăturilor materiale şi spirituale a trei
generaţii de oarpeni ;
3
pentru seriile lungi de evenimente nu este suficient secolul ;
după secol vin perioadele de 300 de ani sau 600 de ani.
4
Aplicind această concepţie la Istoria Românilor, D. Onciul afirmă
că "istoria română prezintă un exemplu clasic pentru această teorie".
ln consecinţă, istoricul nostru procedează la periodizarea istoriei româ
nilor în trei mari faze a cite şase secole.
-

�

-

-
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Expunerea noastră nu urmăreşte a intra în detalii în această în
cercare de periodizare prezentată pe larg de D. Onciul în lucrarea sa
"Fazele dezvoltării istorice a poporului şi statului român". Vom subli
nia doar concluzia la care ajunge marele medievist, sub influenţa con
cepţiei istorice idealiste şi anume că fenomenele istorice, deşi sînt de
terminate de condiţii de mediu şi de acţiune omenească, urmează totuşi
"în linii generale după o lege sau ordine supremă". Această concepţie
l-a împiedicat pe D. Onciul să înţeleagă dezvoltarea organică a proce
sului istoric, "să pătrundă şi să dezvăluie legi care cîrmuiesc faptele
istorice", după cum s-a exprimat convingător Ştefan Ştefănescu, isto
ricul medievist din zilele noastre, care a consacrat studii speciale mare
lui său înaintaş.
Cu toate acestea, informaţiile largi, bogate, ancorarea de istoria
lumii, necesitatea de a cuprinde şi istoria patriei în cadrul cronologic
al istoriei universale, ni-l dezvăluie pe istoricul D. Onciul ca un deschi
zător de drumuri, sau cum s-a mai spus "un curăţitor de drumuri".
Intr-adevăr prin opera sa D. Onciul a curăţat drumul istoriografiei ro
mâneşti, contribuind, în primul rînd, la crearea unei concepţii ştiinţifice
stricte privind necesitatea unei informaţii istorice mult mai largi şi
aprofundate, în vederea alcătuirii marilor sinteze de istorie a României.
Una din sinteze, care ţine indiscutabil seama şi de aportul istori
cului la care ne referim este şi recenta Istorie a României sub egida
Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a R.S. România, îndeosebi Vol.
II sub redacţia academicianului Ştefan Pascu, cuprinzînd tocmai seco
lele X-XIV din istoria patriei noastre.
Pregătind viitoarele sinteze atenţia istoricului medievist s-a în
dreptat la vremea sa în acel domeniu în care a rămas nedepăşit şi anu
me acel al microcercetării. Sub acest raport din scrierile sale de istorie
medie generală se impun atenţiei în primul rînd acelea care au intrat
în componenţa Enciclopediei Române, editată la Sibiu. Dacă ne referim
la notiţele scurte, dar foarte exacte, pline de erudiţie, făcînd dovada
cunoaşterii principalelor opere din literatura istorică universală, tre
buie să luăm în considerare în primul rînd, pe acelea în care istoricul
nostru scrie despre substratul românilor, element care se adevereşte a
fi pus în legătură cu influenţa lui B. P. Hasdeu. In acest substrat,
alături de traci, cărora le-a acordat rolul cuvenit fără vreo exagerare
voluntară sau involuntară, vom găsi respectiv pe Illiri, daci şi pe sar
maţi, ceea ce ne dezvăluie o concepţie proprie aprofundată a problema
ticii respective.
Cercetările recente, mai ales în ceea ce priveşte prezenţa sarmaţilor în spaţiul ponto-carpato-dunărean, fac dovada unei poziţii juste
a istoricului medievist D. Onciul, care aşează şi cercetează soarta sar
maţilor în contextul substratului românesc. Astfel, recentele descoperiri
sarmatice din România, precum şi cele din bazinul Prut-Nistru şi din
R.S.S. Ucraineană, dovedind un strîns şi îndelungat contact al triburilor
sarmatice iraniene - iazigi, roxolani şi alani - cu dacii, romanii, apoi
cu daco-romani şi carpo-dacii, au determinat pe istorici să acorde aten
ţia cuvenită substratului sarmatic în problema etnogenezei nu numai a
romanicilor nord-dunăreni, ci şi a slavilor de Răsărit.
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Astfel, în ceea ce priveşte popoarele migratoare, istoricul nostru,
ocupîndu-se de goţi, ostrogoţi, huni, gepizi, apoi de pecenegi şi cumani,
prezintă stadiul problemelor respective, dov�indu-ne o scrupuloasă in
vestigaţie însoţită şi de menţionarea unei vaste bibliografii, care con
stituie unul din instrumentele de bază absolut necesare oricărui istoric.
Rolul primului ţarat bulgar ca şi al regatului Ungariei şi a rapor
turilor acestora cu formaţiunile social-politice româneşti în perioada
cristalizării statelor feudale româneşti sînt studiate de D. Onciul cu
deosebită competenţă.
Preocupările sale privind relaţiile reciproce pe axul Dunării de
Jos în perioada destrămării primului ţarat bulgar şi a revenirii Impe
riului Bizantin la graniţa sa nordică dunăreană in timpul expediţiilor
lui Ioan Tzimiskes şi a luptelor din Dobrogea cu bulgarii şi ruşii, mai
ales la Durostor, au scos în evidenţă şi rolul elementului autohton în
conjunctura internaţională dată. Din acest punct de vedere remarcăm
că recentele cercetări bazate pe descoperirea importantului Taktikon 
manuscris bizantin, - prin care se dovedeşte existenţa in anii 975979 a unei provincii bizantine, între Dunăre şi afluenţii săi la Dunărea
de Jos şi ţărmul vestic al Mării Negre, provincie numită de istoricul
grec Oikonomides Mesopotamia Occidentală, stăpînire bizantină efecti
vă care s-a perpetuat apoi prin ducatele Istrion, Paristrion şi Paradu
navon după 971 şi 1 0 1 8 , cînd primul ţarat bulgar a fost desfiinţat, au
adeverit in totul ideile lui D. Onciul privind relaţiile permanente pe
ambele maluri ale Dunării, a contactului strîns intre culturile materiale
şi civilizaţiile existente la acea vreme de o parte şi de alta a Dunării.
ln felul acesta ideea centrală a medievistului nostru de a găsi toate
argumentele de ordin ştiinţific în problema continuităţii elementului
autohton pe pămîntul românesc a fost pe deplin justificată de orien
tarea fermă in această direcţie a istoriografiei româneşti contemporane.
Astfel, problemele legate de romanitatea nord-dunăreană şi de
pe ambele maluri ale Dunării de Jos şi la gurile ei, constituie în stadiul
actual o generalizare pe alt plan, cu mijloace de investigaţie mult mai
largi decît cele existente la vremea cind D. Onciul îşi formula conclu
ziile sale, care, însă, confirmă deplin afirmaţiile medievistului nostru
1
referitoare la substratul romanic al poporului român.
Descoperirile arheologice din ultima vreme, privind existenţa cul
turii străvechi şi vechi româneşti in spaţiul carpato-dunăreano-pontic,
a contactului populaţie[ autohtone străromâneşti şi româneşti vechi cu
ultimile valuri ale popoarelor migratoare, ungurii, pecenegii şi cumanii
au scos in evidenţă justeţea afirmaţiilor medievistului român D. On
ciul, care a generalizat ştirile izvoarelor scrise referitoare la rombni in
perioada premergătoare cristalizării primelor state feudale româneşti.
La fel pline de erudiţie şi în acelaşi timp scrise cu deosebi1,tă
scrupulozitate, sint şi notele referitoare la ştirile privind istoria Tran
silvaniei in Evul Mediu aflate in strînsă legătură cu expansiunea rega
tului ungar spre sud-est. Aşa sînt notele despre Gelu, Menumorut, Glad,
Anonymus Belae regis Hungariae notarius, şi alte·le, precum şi cele
referitoare la Istoria Ţării Româneşti, in contextul acelui efort al rega
tului Ungariei de-a intreprinde şi expansiunea sa la sud de Carpaţi,
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dovedindu-ne preocuparea majoră a istoricului nostru de a face lumină
în problema continuităţii.
ln op�ra medievistului D. Onciul un loc aparte îl ocupă cercetă
rile referitoare la Români in Evul M�diu. El studiază problema Vla
hilor, Bolohovenilor, Brodnicilor şi Asăn eştilor şi a imperiului româna
bulgar, cum ne-am deprins a numi c�l de al doilea ţarat bulgar. De
asemenea, nu neglijează probleme care s-ar părea la prima vedere mi
nore, ca de pildă titulatura Io din hrisoavele şi inscripţiile medievale
ale Ţării Româneşti şi Moldoyei, dar C8_$ i-au permis importante gene
ralizări, dovedindu-se, în urma u nor c �rcetări scrupuloase, relaţii poli
tice şi culturale cu sudul DunărF şi c� Bizanţul, sub raportul organi
zării statelor feudale româneşti, de mate importanţă pentru istoria pa
triei.
D. Onciul a acordat o deosebită im portanţă în cercetările sale le
găturilor ce s-au stabilit între statul Asăneştilor şi ţinuturile nord-du
nărene. El considera, pe bună dreptate, că la formarea statului Asăneş
tilor, un rol însemnat 1-au jucat atît românii - Vlahii, cît şi Cumanii,
problematică mult lărgită de cercetărilE:! actuale care au dovedit juste
ţea opiniilor istoricului nostru.
Rivalităţile dintre ţaratul Asănesc, în faza sa finală şi statul J)1a
ghiar, aflat în plină expansiune teritorială spre Dunărea de mijloc şi
mai ales, cind ungurii pun stă pînire p� Banatul Severinului, cu inten
ţia de a cuceri şi alte ţinuturi la sud şi chiar la est de Carpaţi, au în
lesnit desprinderea treptată a formaţiu nilor social-politice româneşti de
sub autoritatea acestora grăbind proces ul de formare, de alcătuire şi
de cristalizare al statelor feudale române�ti.
Acestor probleme majore ale istotiei patriei D. Onciul le-a con
sacrat cea mai mare parte a activităţii sal e ştiinţifice.
Cu formarea statelor feudale Ţara Românească şi Moldova se în
cheie în mare parte seria problemelor î n care D. Onciul a adus puncte
de vedere noi, originale, preţioase in i storiografia românească.
In ceea ce priveşte Transilvania, D. Onciul a stabilit, pe baza cer
cetării şi criticii minuţioase a izvoarelor scrise de prima mînă că in
ţinuturile româneşti ocupate de statul ungar s - a păstrat instituţia ro
mânească a cnezatului şi voievodatului Qa organizaţie autonomă a româ
nilor, cu drept românesc, cu �utonomi e judiciară şi administrativă şi
bisericească a districtelor romaneşti, r eprezentate prin adunările lor,
bucurindu-se de libertăţi "folosite din vechime, de cind oamenii ţineau
minte", cum se scrie clar şi laconic în cele mai vechi documente ale
coroanei maghiare.
Recentele descoperiri arheologice ele la Dabîca, cele de la Cuhea,
din Maramureş, de la biserica Streisîngeorgiu, scot in .. evidenţă va
loarea cercetărilor lui D. Onciul. Astfel, pe primul plan se situează cri
tica informaţiilor furnizate de Anonym-us, cărui D. Onciul i-a acordat
creditul şi importanţa cuvenită , cercet�rile actuale localizînd în zona
clujeană Voievodatul lui Gelu. Descopel'irea unei ctitorii ortodoxe cne
ziale în Transilvania de asemenea conc() rdă cu concluziile privitoare la
existenţa acestei instituţii înainte şi dup ă cucerirea Transilvaniei de că
tre Unguri. De asemenea, analiza, am spune după metoda lui D. Onciul,
a documentelor ungare privind voievoz u români maramureşeni şi imhttp://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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portanţa acordată pulsaţiilor populaţiei autohtone pe ambele versante
ale Carpaţilor Orientali, fără să se fi produs o depopulare a zonei mara
mureşene prin plecarea cetelor de feudali cu vasalii şi slujitorii lor în
vremea lui Dragoş şi Bogdan, reliefează odată în plus aportul istoricu
lui medievist român în domeniul aprofundării cercetării istorice româ
neşti în contextul istoriei universale.
In fine, descoperirile recente de la Slon, în zona Carpaţilor Meri
dionali, a unor cetăţi de factură bizantină, cu analogii în sud-Dunării
într-o perioadă de revenire a Imperiului Bizantin la graniţa sa nordică
la Dunărea de Jos , oferă posibilitatea cunoaşterii mai amănunţite a ace
lor legături pe care le viza D. Onciul cu nordul Dunării în vremea cris
taliz�u·ii relaţiilor feudale. In contextul analizei structurilor feudale din
Evul Mediu european orientarea şi generalizarea oferită de concluziile
operei medievistului român D. Onciul capătă valenţe noi.
Iată de ce în încheiere subliniind meritele sale sub raportul îmbi
nării datelor de istorie locală cu cele de istorie universală, vom afirma
că D. Onciul rămîne unul din marii noştri istorici care a căutat şi
reuşi t î n cea mai mare parte să găsească şi să formuleze, în interpre
tarea datelor istorice, explicaţia cauzală a fenomenului respectiv în
contextul evenimentelor propriu-zise şi nu izolat de ele. Din acest punct
ele vedere nu putem încheia rîndurile de faţă decît cu cuvintele istori
cului medievist Ştefan Ştefănescu, care sublinia că "este sarcina isto
riografiei noastre marxiste, să ducă mai departe, pe o treaptă supe
rioară - ceea ce, de altfel, în bună măsură, s-a făcut - rezultatele
cercetărilor înaintaşilor noştri, între care cele ale lui D. Onciul ocupă
primul loc".
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CRITICA UNOR TEORII NEMARXISTE
PRIVIND CONŢINUTUL ŞI ROLUL FACTORULUI
POLITIC IN SOCIETATE
PETREA IOSUB

ln doctrinele filosofice şi politologice contemporane conţinutul şi
rolul factorului politic s-a constituit într-o problemă a unor mari con
troverse care, în ultimă instanţă, a determinat afirmarea unor poziţii
teoretico-metodologice dintre cele mai interesante, exceptind de la a
ceastă dezbatere creatoare tendinţele vădite ale unor ideologi burghezi
care susţin că în societăţile occidentale am asista la un acut proces de
"dezideologizare" şi de "depolitizare" a vieţii publice. Printre aceştia
se detaşează în mod evident chiar poziţia unor gînditori cu o bogată
contribuţie in soluţionarea unor probleme ale sociologiei şi politologiei
contemporane şi care, pornind de la premise s ubiectiviste şi neglijind
procesele reale care se petrec pe fondul vieţii economico-sociale, avan
sează ideea absorbirii parţiale sau integrale a deciziei şi acţiunii politice
de cele cu caracter economic.
Eludarea rolului factorului politic in societăţile industrializate şi
substituirea acţiunii sale prin elemente cu caracter economico-tehno
cratic este susţinută pe supoziţia arbitrară că penetrarea ştiinţei şi teh
nicii in structurile fibrale sociale ar aduce cu sine o atenuare şi chiar
anihilare a puterii şi acţiunii politice, creîndu-se astfel condiţii de echi
libru şi stabilitate in relaţiile dintre clasele fundamentale şi categoriile
sociale ale orînduirii burgheze.
Ideea înlocuirii puterii politice cu puterea tehnicii s-a constituit
într-un curent politic şi ideologic din cele mai răspîndite, transformin
du-se într-o problematică a unor întîlniri ştiinţifice internaţionale. Cri
teriul esenţial al acestei răsturnări valorice îl reprezintă eficienţa teh
nică a actului decizional, aspect care ar recupera scăderea factorului po
litic în conducerea societăţii. In acest sens Jaques Ellul sublinia : "Chiar
cu cea mai mare bunăvoinţă, nimeni nu ar putea alege astăzi alt crite
riu politic decît acesta. Jocul democraţiei este fondat deja în întregime
pe această reuşită. Va fi ales acela care poate să valorifice un proiect,
acela care promite mai multe înclinaţii spre reuşită ; un guvern care
eşuează într-o acţiune este în mod necesar răsturnat ; eşecul nu iartă
n iciodată" 1•
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In timp ce eficienţa este atributul intrinsec al tehnicii şi econo
micului, factorul politic s-ar caracteriza prin nesiguranţă şi predispozi
ţie la eşuare, deoarece "omul politic nu poate alege între ceea ce ar fi
m ai eficace sau mai puţin eficace ; alegerea se face independent de
el. .." 2• Aşadar, această atitudine teoretică încearcă, pe de o parte, să
elimine unitatea dialectică între progresul ştiinţifico-tehnic şi decizia
politică mergînd pînă la neutralizarea şi dispariţia necesităţii celei din
urmă, iar pe de altă parte, contestă competenţa a,gentului politic şi a
firmă dominanţa, supremaţia celui tehnic. In viziunea de mai sus pro
gresul social general apare ca o consecinţă firească a tehnicii, iar politi
cul este considerat ca factor aleatoriu cu implicaţii destruc:tive asupra
evoluţiei. Insuşi titlul cărţii sugerează caracterul iluzoriu al politicii
în condiţiile invadării socialului de către ştiinţă şi tehnică.
Sesizînd funcţia ideologică a acestor doctrine de a mistifica fon
dul profund conflictual al societăţii burgheze, pol itologul român M.
Voiculescu sublinia ideea valoroasă că tehnocraţia, prin crearea unor
relaţii directe de corespondenţă între economic şi politic, dintre ştiinţă,
tehnică şi instituţiile politice, deformează realitatea şi are consecinţe
grave asupra cunoaşterii proceselor revoluţionare din lumea contempo
rană.
Expansiunea tehnocratismului în cîmpul dezbaterilor ideologice
actuale a suscitat opinii dintre cele mai diverse. Sînt sugestive în aceas
tă direcţie poziţiile unor gînditori occidentali reprezentativi şi care sub
liniază pericolele tehnocraţiei pentru viitorul democraţiilor burgheze.
Astfel, Jean Meynaud avansează ca soluţie, în problema raportului din
tre invazia tehnocratică · şi slăbirea impulsului politic, stabilirea unei de
mocraţii active care să suscite iniţiativa politică a cetăţenilor şi contro
lul vigi]l$.t asupra funcţionarilor superiori 3• Boisde Raymond, avînd o
poziţie mai radicală, afirmă caracterul dominant al politicului în actul
deciziei. El întăreşte şi detaliază de altfel ideea lui Meynaud cu privire
la rolul politicului în societate. "Decizia - spune Raymond - este
întotdeauna de ordin calitativ, căci opţiunea (alegerea) între inconveni
enţe (care este resortul oricărei decizii politice) nu rezultă dintr-o ba
lanţă exactă a lui - pentru - şi a lui - contra - ... Domeniul deciziei
rămîne deci al politicului . Decizia este inspirată de o alegere (opţiune)
între ideile care o susţin, eventualităţile care apar şi direcţiile care
trebuie luate" 4 •
Mitul dezideologizării şi depersonalizării acţiunilor politice apare,
din perspectiva unei analize ştiinţifice, drept creaţie a momentelor de
criză care macină orinduirea burgheză, expresie a voalării teoretice a
contradicţiilor reale. Aceasta deoarece suspendarea sau diminuarea rolului factorului politic generează imaginea unei societăţi plină de ar
monie şi echilibru, în care ar fi fost estompate bazele reale , rădăcinile
neînţelegerilor şi conflictelor de clasă. In altă ordine de idei, prin adju
decarea puterii de către tehnocraţie şi abolirea deciziei politice, se cau
tă promovarea ideii de schimbare a naturii structurale a orînduirii bur
gheze, de eradicare a surselor reale ale inegalităţilor şi alienării umane,
transferiîndu-se problemele sociale din cîmpul acţiunii politice în sfe
ra soluţiilor tehnice.
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Adepţii dezideologizării încearcă, de asemenea, să aducă în prim
planul dezbaterii însăşi realitatea de clasă muncitoare care, potrivit a
cestei doctrine, nu ar mai fi purtătoarea conştiinţei revoluţionare, a
unei ideologii şi a unui nou proiect social a cărai realizare să focalizeze
lupta politică a maselor populare. Aceasta deoarece în societăţile indus
trializate ea nu ar mai avea un rol istoric şi însăşi conştiinţa ei nu ar
mai fi o conştiinţă de clasă. !n aceste societăţi dominate de pragmatism
şi în care mobilitatea graniţelor dintre clasele dominante şi clasa mun
citoare ar fi foarte mare, ideologia ar fi devenit un "obstacol" în pro
cesul adaptării individului la realitate. Lucrul ar fi explicabil prin ace
ea că ideologiile, acordînd prea mare atenţie condiţiilor exterioare, ar
fi ignorat chipurile "dimensiunilor interioare şi de ordin spiritual" ale
fiinţei umane �.
ln timp ce "dezideologizarea" merge pe linia influenţării diferite
lor forme ale conştiinţei sociale ca să dovedească slăbirea luptei ideo
logice şi să proclame supremaţia s ocială a tehnicii, "depolitizarea" ur
măreşte frînarea acţiunii politice a maselor din ţările capitaliste şi în
tronarea păcii sociale, a echilibrului. Astfel, Duverger, care identifică
"depolitizarea" cu previziunea concepţiei revoluţionare a dispariţiei sta
tului în comunism, enumeră printre cauzele "depolitizării" acordul pre
supus al maselor cu regimul existent, apropierea dintre tendinţele po
litice ale partidelor burgheze, indiferentismul social al unor cetăţeni şi
atracţia pentru probleme nepolitice 6•
Transferul teoretic al problematicii sociale în domeniul tehnic es
te un indiciu al "refulării" politicului de unele din funcţiile sale funda
mentale, condiţii în care înseşi instituţiile statale ca elemente de supra
structură devin organisme cu caracter strict economic de natură teh
nocratică, aspect finalizat prin "depolitizarea statului". Tot în acest
context apare şi un alt aspect. Politicul fiind înlăturat "prin reglare",
cum susţine sociologul Helmuth Schelsky, în "statul tehnic" în care
dominaţia oamenilor de către oameni ar dispare, şi, implicit, caracterul
de clasă al relaţiilor sociale, funcţionarea optimă a mecanismului eco
nomic ar elimina de la sine necesitatea le,gitimării politice şi sociale a
existenţei statului.
Tratarea politicii din perspectiva filosofiei revoluţionare, cu rapor
tare directă la realitate, are o deosebită importanţă pentru dezvoltarea
teoriei sistemului social socialist şi contribuie substanţial la constituirea
unei concepţii şi metodologii referitoare la organizarea şi conducerea
politică a proceselor revoluţionare din ţara noastră. Din punct de ve
dere filosofic acţiunea politică reprezintă o determinare a existenţei
conştiinţei şi activităţii general-umane şi se corelează cu investigaţiile
asupra condiţiei omului în societatea contemporană. Conceperea politi
cului ca funcţie proprie sistemelor sociale concret-istorice duce, pe de
o parte, la depăşirea concepţiei antropologice care consideră că rădăci
nile acestuia rezidă în "natura umană", iar pe de altă parte, la consta
tarea că politicul nu reprezintă o activitate exterioară omului contem
poran, ci apare ca dimensiune intrinsecă a sa şi ca formă specifică de
integrare socială. Teoria revoluţionară, prin investigarea structurală a
fenomenelor şi proceselor politice, în relaţiile cu toate laturile vieţii
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sociale, depăşeşte stadiul descriptiv şi tehnicist al politologiei burgheze
şi deschide largi perspective acestei discipline ştiinţifice.
Remarcăm în această direcţie contribuţia deosebită a politologu
lui român Ovidiu Trăsnea, care menţiona că : "ştiinţa politică este o
disciplină de sine stătătoare care studiază geneza, esenţa şi legalitatea
dezvoltării politicului ca fenomen social complex, dar specific" 7•
In viziunea lui Trăsnea politicul cuprinde ansamblul laturilor ideo
logice şi social-psihologice, relaţionale şi instituţionale ale suprastruc
turii în dinamismul lor istoric. Totodată, politicul ca dimensiune exis
tenţială a societăţii include şi aspectul acţional-praxiologic care îi con
feră statutul de instrument în transformarea şi perfecţionarea vieţii
sociale. Din unghiul de vedere sistematic, care depăşeşte prin argumen
te temeinice antropologismul şi alte doctrine unilaterale, politicul şi ac
ţiunea politică sînt concepute ca funcţii de conducere a sistemului social
în ansamblul său, deşi în cadrul acestuia factorul politic se defineşte
ca t:n subsis lem cu note diferenţiale faţă de celelalte. în acest context
apa1·e nece'.ar<\ precizarea conform căreia individul izolat nu se poate
constitui în subiect sau obiect al acţiunii politice, deoarece numai gru
pările sistemice de oameni presupun afirmarea funcţiei de conducere
globală a societăţii 8•
Subiectul şi obiectul activităţii politice îl constituie colectivităţile
umane organizate care reprezintă totodată subiectul epistemic. Acest re
per teoretica-metodologie al filosofiei revoluţionare infirmă însăşi teza
unor ideologi nemarxişti şi marxişti după care activitatea politică apare
ca sursă care ar genera continuu, chiar şi în socialism, fenomenele de
înstrăinare, concluzionînd asupra aşa-zisei "necesităţi obiective" de în
lăturare a politicului din viaţa socială. Aceşti ideologi privesc lucrurile
în mod aistoric, nedialectic, operînd un transfer inadmisibil al funcţiei
politicului din cadrul societăţilor private in solul orinduirii socialiste.
Rolul politicului, al relaţiilor politice din societatea capitalistă este con
fundat cu cel pe care il au in socialism. Prin aceasta se comit cel puţin
două erori de diferite grade. Mai intii este vorba de negarea diferen
ţelor calitative dintre sistemul social global socialist şi cel capitalist,
aspect care işi găseşte o profundă reflectare in acţiunea politică şi in
mobilurile social-umane ale acesteia. Conceptul de acţiune politică cris
talizează un nou conţinut şi se concretizează printr-o multitudine de
forme democratizate. 1n al doilea rind, relaţiile politice reflectă noile
transformări revoluţionare in structurile şi raporturile sociale şi de
clasă, mutaţiile survenite in conştiinţa socială şi suprastructura societă
ţii socialiste, aspecte care sint calitativ diferite faţă de cele din orîndui
rile private. Calităţile diferenţiale ale factorului politic în socialism işi
au geneza în modificările fundamentale ale structurilor economice şi
in special in structura proprietăţii asupra mijloacelor de producţie, as
pect care-şi găseşte cel mai bine reflectarea in cadrul elementelor de
ordin politic.
Cercetările materialist-dialectice şi politologice din ultimul timp
făcute în ţara noastră şi în alte ţări socialiste pun în evidenţă o serie
de aspecte esenţiale de natură să clarifice amplu raporturile dintre
funcţia politică şi cea de conducere coordonatoare integrată şi integra
toare a activităţii sistemului dat, considerat ca un tot şi să valorifice
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critic contribuţiile unor gînditori nemarxişti, mergîndu-se pe linia ac
centuării modului de exercitare a acestei funcţii în societăţile private
şi în cele socialiste. O primă subliniere se referă la faptul că activiatea
politică exprimă, în orinduirea antagonică, modul de folosire a funcţiei
sistemice de conducere în asigurarea dominaţiei de clasă. ln acest caz,
eludîndu-se caracterul de clasă al activităţii politice, sociologii burghezi
reduc funcţia factorului politic doar la funcţia de coordonare a siste
mului. A. Busuioc exprimă un punct de vedere constructiv, susţinînd
că şi cealaltă variantă ideologică prin care funcţia de conducere se iden
tifică cu cea de oprimare este tot atît de unilaterală 9•
Criticînd opiniile lui R. Aron şi M. Duverger, autoarea sus-citată
îşi exprimă opoziţia şi faţă de unii sociologi marxişti care afirmă că
existenţa statului în socialism, ca organ de conducere coordonatoare
centrală, determină şi menţinerea funcţiei de oprimare, ceea ce duce
la nerealizarea eliberării tuturor.
Referindu-se la aceste aspecte, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU
sublinia că activitatea de conducere socială apare "odată cu primele
forme de organizare socială" şi se menţine datorită acţiunii unor legi
tăţi comune mai multor orînduiri, exprimînd "trăsături şi cerinţe co
mune ale organizării şi conducerii vieţii sociale" 10• Ceea ce uită polito
logii burghezi, sau nu vor să recunoască, este faptul că funcţia de con
ducere a sistemului social global in capitalism urmăreşte "să asigure
în primul rînd exploatarea maselor de oameni ai muncii, să întărească
şi să amplifice puterea claselor asupritoare, să justifice pe toate căile
exercitarea dominaţiei lor" 1 1•
Socialismul însă a creat "forme total diferite de organizare şi
conducere socială". Elementele de invarianţă invocate de aceşti socio
logi se referă numai la relaţiile care condiţionează existenţa sistemu
lui, dinamica sa şi nu şi la noile relaţii şi condiţii rezultate din activi
tatea indivizilor conştienţi şi care se obiectivează in instituţii noi şi se
subiectivează în noi concepţii şi mentalităţi.
Or, transformarea revoluţionară a societăţii înseamnă apariţia u
nui nou sistem social care, atît teoretic cît şi practic, este ireductibil la
cel vechi. Definit ca formă a activităţii revoluţionare, politicul nu va
mai apare deci ca purtător al alienării umane, deoarece în noile condi
ţii funcţia lui va dobîndi cu totul şi cu totul alte valenţe, constituindu-se
ca principal domeniu al umanizării relaţiilor sociale. Aceasta pentru că
acţiunea politică în socialism înseamnă restabilirea pe plan superior a
legăturilor maselor populare cu treburile publice şi cu statul şi lichi
darea tuturor condiţiilor care ar împiedica amplificarea acestor relaţii.
Dominaţia politică a producătorilor, în fapt a întregului popor,
aprecia Marx, instaurarea unei noi organizări politice permite controlul
permanent asupra îndeplinirii funcţiilor statului, ale vieţii publice şi
conferă deciziei un caracter colectiv.
Constituirea organizaţiilor democraţiei şi unităţii socialiste - din
iniţiativa tovarăşului Nicolae Ceauşescu - este un moment de lărgire
a vieţii democratice româneşti şi o treaptă spre creşterea calităţii actu
lui de autoguvernare a poporului pe plan intern şi în realizarea politicii
:sale internaţionale.
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înţelegerea politicului ca activitate de conducere şi de organizare
a vieţii sociale, cu laturile sale teoretice şi instituţionale, întemeiată pe
cunoaşterea ştiinţifică, deschide largi perspective interpretative şi are
multiple implicaţii practice-metodologice. Aceste valenţe sînt puse pe
deplin in evidenţă atunci cînd se cercetează rolul factorului politic în
societatea socialistă.
Revoluţia înfăptuită de masele populare sub conducerea partidu
lui comunist, organizarea socialistă a activităţii instituţiilor şi relaţiilor
politice dezvăluie în modul cel mai convingător că politicul se gene
rează, în aceste ample procese revoluţionare, nu numai pe sine, ca sub
sistem social ci şi ca factor de influenţă activă asupra celorlalte sub
sisteme sociale, printre care economia, cultura şi altele. De aici se poa
te desprinde constatarea că revoluţia socialistă, incepind ca acţiune,
1n domeniul politicului, îi conferă acestuia o funcţie constitutivă pentru
întregul sistem social global al noii societăţi. In această lumină orga
nizarea politică, curăţată de elemente alienante, va da siguranţă de
funcţionare noului sistem, dar şi deplinei realizări a individului, întru
cit interesele sociale se vor armoniza cu cele individuale sau ale gru
purilor, astfel încît primele să aibă primatul fără să le suprime pe
ultimele.
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ACTIVITATEA MUZEULUI JUDEŢEAN
VASLUI IN ANUL 1 97 3
IOAN MANCAŞ

Anul care a trecut a fost marcat de importante evenimente cum
fi : împlinirea a 35 de ani de la inceputul revoluţiei de eliberare
socială şi naţională antifascistă şi antiimperialistă, 2050 de ani de la
crearea primului stat dac centralizat şi independent condus de Burebista,
precum şi desfăşurarea lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.
Activitatea Muzeului judeţean s-a axat în principal pe realizarea tuturor
acţiunilor menţionate în planurile de muncă întocmite la nivel jude
ţean şi cuprinse în planul naţional al C.C.E.S . Bucureşti, legate de cer
cetarea ştiinţifică a istoriei acestor locuri, valorificarea expoziţională şi
prin publicaţii, studii şi comunicări ştiinţifice precum şi realizarea unor
ample manifestări cultural-educative. S-a urmărit în permanenţă rea
lizarea acţiunilor de protejare, conservare, evidenţă ştiinţifică a între
gului patrimoniu naţional din judeţ.
Au fost continuate săpăturile arheologice pe şantierele : Curţile
Domneşti - Vaslui, unde Alexandru Andronic şi Rica Popescu au scos
la iveală parţial fundaţiile Curţii Domneşti din vremea lui Ştefan cel
Mare, materialul completind colecţia de cahle şi obiecte de podoabă
din secolele XV -XVI. Epoca lui Ştefan cel Mare a fost îmbogăţită prin
materialele scoase din şantierul Dealul Paiului - ,,Cetăţuia" de lîngă
Vaslui, şantier condus de Rica Popescu. Pe şantierul de la Măluşteni,
!state Magda a descoperit bogate materiale aparţinînd cu1turii Criş. In
colaborare cu I nstitutul de arheologie Bucureşti s-a deschis şantierul
de la Poieneşti din partea muzeului participînd Magda Istrate, pentru
perioada neolitică. In colaborare cu Institutul de istorie şi arheologie
"A. D. Xenopol" din Iaşi au continuat cercetările la Drăgeşti pentru
perioada dacică (din partea muzeului Ghenuţă Coman) şi la Bîrlăleşti
pentru epoca prefeudală (din partea muzeului Ruxandra Alaiba). Ghe
nuţă Coman şi Ruxandra Alaiba au efectuat săpături şi cercetări arheo
logice pe şantierul de la Gura-Idrici - Roşieşti pentru perioada neo
litică. Concomitent s�au efectuat săpături de salvare la Negreşti într-o
aşe:lare de secolele X-XIV, la Costeşti, pentru cultura Cu-cuteni şi la
Vaslui, Ivăneşti, Vetrişoaia, Popeşti, Murgeni, Dăneşti, Buneşti-Avear
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reşti. S-au efectuat 1 6 sondaje în aşezări necunoscute, în urma mate
rialelor semnal descoperite prin periegheze.
Pentru realizarea temelor de cercetare la secţiile de istorie medie,
modernă, contemporană s-a continuat fişarea documentelor privind
Dezvoltarea tîrgului medieval Vaslui (Rica Popescu), Evoluţia mişcării
muncitoreşti în judeţul Vaslu i (Ioan Mancaş), Viaţa şi activitatea acto
rului C. Tănase (Viorica Cristea), la secţia de etnografie şi artă populară
s-a continuat întocmirea chestionarelor pentru Atlasul etnografic al
României şi Cercetarea ocupaţiilor tradiţionale di·n zona colinară a Po
dişului Moldav (Constantin Popescu). Majoritatea rezultatelor cercetări
lor muzeologilor vasluieni au fost comunicate la diferite sesiuni şi dez
bateri ştiinţifice. Cu ocazia celei de a IV-a sesiuni de comuni
can
ştiinţifice
"Acta Moldaviae Meridionalis" cercetătorii muzeului
vasluian au prezentat următoarele comunicări : Magda Istrate, Plastica
cucuteniană zoomorfă descoperită la Poieneşti, 1 979 ; Rica
Popescu,
Elemente de factură gotică descoperite la Curţile Domneşti - Vaslui ;
Ghenuţă Coman, Unele aspecte ale vieţii economice din Moldova în pe
rioada secolelor V-XII ; Ioan Mancaş, Itinerariul regimentelor vasluie
ne în războiul antifascist ; Viorica Cristea, Consideraţii asupra textelor
de revistă ale Teatrului ,,Cărăbuş" aflate în colecţiile Muzeului jude
ţean Vaslui ; Ruxandra Alaiba, Noi descoperiri arheologice în judeţul
Vaslui ; Constantin Popescu, Perspective ale dezvoltării Muzeului jude
ţean Vaslui în etapele următoare. In acelaşi timp muzeografii vasluieni
.au participat la un mare număr de sesiuni şi comunicări de rapoarte
unde prezenţa lor a stirnit un real interes, comunicările, în marea lor
parte fiind bine primite, la Bucureşti, Piatra Neamţ, Bacău, Focşani,
Cluj-Napoca, Sinaia, Tîrgovişte ş.a. Tot legat de activitatea de cerce
tare şi redactare menţionăm de asemenea alcătuirea tematicilor expo
ziţiilor speciale omagiale "35 de ani de la revoluţia de eliberare naţio
nală şi socială antifascistă şi antiimperialistă" şi "Civilizaţia geto-daci
lor pe teritoriul judeţului Vaslui". In anul care a trecut a fost predat
tipografiei din Galaţi, şi a apărut in mai 1980, primul număr al Anua
:rului Muzeului judeţean "Acta Moldaviae Meridionalis".
În ceea ce priveşte activitatea expoziţională, semnalăm îmbogăţirea
permanentă a expoziţiilor de bază cu obiecte nou intrate in patrimo
niu, la momentele epocii dacice şi de formare a limbii şi poporului ro
mân, momentul Ştefan cel Mare - Curţile Domneşti, momentul 1 8 7 7 ,
primul război mondial ş i formarea statului naţional unitar român, mo
mentul 23 August 1 944. Sala "Arta" a muzeului a găzduit un important
număr de expoziţii, pe lîngă cele omagiale amintite, dintre care
două expoziţii tematice de artă plastică din colecţiile muzeului amintim :
expoziţia de desene "Vaslui - Birlad - Huşi" a lui Cik Damadian, ex
poziţia de pictură a lui Gheorghe Răducanu, expoziţiile de pictură, gra
fică şi sculptură a artiştilor plastici din judeţ, interjudeţeana de creaţie
populară in cadrul celei de a doua ediţii a Festivalului Naţional "Cin
tarea României". La acestea se adaugă expoziţiile d e pictură, gra
centrele intercooperatiste cu prilejul fazelor festivalului. S-a urmărit in
permanenţă îmbogăţirea colecţiilor muzeale prin donaţii, transfer, achi
ziţii şi campanii de săpături. Menţionăm că in anul 1 979, colecţiile mu
zeului s-au îmbogăţit cu peste 2500 de obiecte reprezentind valori de
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artă etnografie şi artă populară, istorie veche şi arheologie, numisma
tică; arhivă documentară, publicaţii memoriale ş.a. Un efort deosebit
care trebuie apreciat este realizarea, lărgirea şi amenajarea spaţiilor de
depozitare şi a realizării laboratorului de restaurare-conservare (Cristian
Pântea) . In anul 1979 Muzeul judeţean a fost vizitat de peste 26 000
persoane, elevi, grupuri de tineri muncitori şi studenţi, delegaţii oficiale
din ţară şi din străinătate. S-au desfăşurat în muzeu 87 de lecţii de is
torie din care 22 au fost susţinute de profesorii şcolilor prezente, cele
lalte de către specialiştii muzeului. în expoziţiile de bază, în sălile de
expoziţii temporare şi de proiecţii şi conferinţe, în afara muzeului, în
intreprinderile, instituţiile, unităţile din municipiul şi judeţul Vaslui
s-au desfăşurat peste 1 20 activităţi cultural educative, manifestări pri-
lejuite de marile momente aniversare, de evenimentele politice deose-
bite ale anului. Cu aceste ocazii au avut loc expuneri, conferinţe, dez
bateri, simpozioane, concursuri în marea lor majoritate urmate de pro
grame artistice, de recitaluri de poezie şi muzică. Multe dintre aceste
acţiuni s-au desfăşurat in colaborare cu Consiliul judeţean al Pionieri
lor, Inspectoratul şcolar, Comitetul j udeţean Vaslui al U.T.C., Cabinetul
judeţean pentru activitate politica-ideologică şi activitate cultural-edu
cativă. Dintre activităţile deosebite amintim : "2050 de ani de la cearea
primului stat dac centralizat şi independent condus de Burebista" (Mag
da Istrate, Ruxandra Alaiba, Ghenuţă Coman) la muzeu şi în comunele :
Rebricea, Roşieşti, Costelşti, Buneşti-Avereşti ş.a. ; Ioan Mancaş Viorica
Cristea, Constantin Popescu, la Albeşti, Deleşti, Dăneşti, Codăieşti, Pe
rieni, Poieneşti, Ivăneşti, Arsura ş.a. "35 de ani de la revoluţia de eli
berare socială şi naţională antifascistă şi antiimperialistă" (Constantin
Popescu, Ioan Mancaş) la Intreprinderea de confecţii Vaslui, Intreprin
derea mecanică, Filatura de bumbac Vaslui, Liceul de ventilatoare, Li
ceul "M. Kogălniceanu" Vaslui, Inspectoratul j udeţean Vaslui al M.I. ş.a.
·un aport deosebit şi-au adus specialiştii muzeului în cadrul brigăzilor
.ştiinţifice (Constantin Popescu, Ghenuţă Coman, Ioan Mancaş). Muzeo
grafii vasluieni şi-au adus o contribuţie deosebită şi la reuşita unor im
portante acţiuni cultural-educative organizate de celelalte instituţii de
cultură din municipiul şi Judeţul Vaslui, activitatea care s-a axat în
special pe pregătirea tinerii generaţii pentru viaţă. In cadrul amplelor
acţiuni cultural-educative organizate cu tineretul din oraşele j udeţului
Muzeul judeţean a organizat o serie de concursuri tematice "File de
istorie", concursuri care au urmărit principalele momente din istoria
j udeţului încadrată în istoria naţională. Au continuat cu succes acţiu
nile mai vechi "0 zi pe săptămînă muzeul vă aparţine", organizată în
colaborare cu intreprinderile din judeţul nostru. Aceste acţiuni au fost
completate prin prezenţa muzeografilor vasluieni în mijlocul celor ce
muncesc, cu expuneri, dezbateri şi prezentări de momente semnificati
ve din istoria patriei, expuneri pe teme de artă, filosofie, politică inter
nă şi externă a partidului şi statului nostru. Activitatea Muzeului ju
deţean pe anul 1 9 7 9 a fost subsumată marilor evenimente politice ale
.anului, Festivalului Naţional "Cîntarea României".
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ABREVIERI
AA
AARMSI
Acta MI\!
AIIA
AII AI
AI
Alu ta
AM IVI( ActaMM)
Al\'IfArhMold)
AMN(ActaMN)
AN
Apulurn
ArhStBuc
ArhStlasi
ArhStS\;
ArhStVs
ASU-Iaşi
AUB-ht
AMJS
BARSR
BCIR
BCS
BMI
BSG
BSH

- Artă şi arheologie, Iaşi.
- Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti.
- Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui.
- Anuarul Institutului de istorie şi arheologie,
Cluj-Napoca.
- Anuarul Institutului de istorie şi arheologie
"A. D. Xenopol", Iaşi.
- Anale de istorie.
- Aluta, Sf. Gheorghe
- Acta Moldaviae Meridionalis, Anuarul Muzeului judeţean Vaslui.
- Arheologia Moldovei, Bucureşti.
- Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
- Achiziţii Noi, fond în arhivele statului.
- Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.
- Arhivele Statului Bucureşti.
- Arhivele Statului Iaşi.
- Arhivele Statului, filiala Suceava.
- Arhivele Statului, filiala Vaslui.
- Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi.
- Analele Universităţii Bucureşti, secţia istorie,
Bucureşti.
- Anuarul Muzeului j udeţean Suceava.
- Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România.
- Buletinul Comisiei Istorice a României, Bucureşti.
- Biblioteca Centrală de Stat, Bucureşti.
- Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti.
- Buletinul Societăţii de geografie, Bucureşti.
Academie Roumaine, Bulletin de la Section
historique, Bucureşti.
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Carpica
CercetArh
Cercetlst
Crisia
Dacia
Danubius
DIR
DRH
IIR
Materiale
MCA
MemAntiq
MMS
MuzNaţ
PA
Peuce
Pontica
RA(RevArh)
REF
RESEE
RHSEE
RI
RIR
RM(RevMuz)
RMM
RRH
SA
SAI
se

SCA
SCIA
SCIE
SCJ
SCIV(A)
SCN

scs

Studii
SMIM

-

Carpica, Bacău.
Cercetări arheologice, Bucureşti.
Cercetări istorice, seria nouă, Iaşi.
Crisia, Oradea.
Dacia, Revue d'Archeologie et d'Histoire ancienne, 1 924-1947 ; N, S. - Nouvelle Serie,
Bucureşti, 1 957
Danubius, Galaţi.
- Documente privind istoria României, Bucu
reşti.
Documenta Romaniae Historica, Bucureşti.
Izvoare privind istoria României, Bucureşti.
lzvestia Institut
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.
Materiale şi cercetări antropologice, Bucureşti.
Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodaven
sis, Piatra Neamţ.
- Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi
- Muzeul Naţional, Bucureşti.
- Probleme de antropologie, Bucureşti.
- Peuce, Tulcea.
- Pontica, Constanţa.
- Revista Arhivelor, Bucureşti.
- Revista de etnografie şi folclor, Bucureşti .
- Revue des :Etudes Sud-Est Europeennes,
Bucureşti .
- Revue Historique du Sud-Est Europeennes.
Bucureşti.
- Revista de istorie, Bucureşti.
- Revista istorică română, Bucureşti.
- Revista Muzeelor, Bucureşti.
- Revista muzeelor şi monumentelor, Bucureşti.
- Revue Roumaine d'Histoire, Bucureşti.
- Sovetskaia Arheologia, Moscova.
Studii şi articole de istorie, Bucureşti.
- Studii şi cercetări, Muzeul satului, Bucureşti.
- Studii şi cercetări de antropologie, Bucureşti.
- Studii şi cercetări de istoria artei, Bucureşti.
- Studii şi comunicări de istorie şi etnografie,
Goleşti.
- Studii şi cercetări juridice, Bucureşti.
- Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, Bucureşti.
- Studii şi cercetări de numismatică, Bucureşti.
- Studii şi cercetări ştiinţifice, Iaşi.
Studii, revistă de istorie, Bucureşti.
- Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti.
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MUZEUL JUDEŢEAN VASLUI oferă posibilitatea VlZl
tării şi cercetării colecţiilor sale prin expoziţiile de bază struc
turate pe cinci secţii :
- etnografie şi artă populară,
- istorie veche şi arheologie,
- istorie medie,
- istorie modernă şi contemporană,
- memorială "C. Tănase"
şi prin expoziţiile speciale organizate temporar în sala
"ARTA". De asemenea, facilitează celor interesaţi accesul la
biblioteca documentară şi la depozitele muzeului.
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ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS - Anuarul Mu
zeului judeţean Vaslui, publică studii, comunicări, note, do
cumente, recenzii din domeniile arheologiei, ist01·ei, etnogra
fiei, arhivistici, muzeologiei.
- Materialele trimise spre publicare vor fi dactilografi
ate în trei exemplare, la două rînduri, cu trimiterile notate
în continuare la sfîrşitul textului, la care se va adăuga lista
abrevierilor folosite.
Rezumatul şi lista figurile vor fi redactate, în afara ver
siunii româneşti, într-o limbă străină de circulaţie.
Responsabilitatea asupra conţinutului ma�erialelor revi
ne în exclusivitate autorilor.
Manuscrisele nepublicate nu se restituie.

Tiparul executat la întreprin derea po
l igrafică Galati Bd. George Coşbuc
nr. 223 A, sub comanda nr. 5707
Republica Sc.cial istă România
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