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OBIECTIVE ACTUALE ALE ACTIVITĂŢII MUZEALE 

Prof. dr. doc. MIHNEA G H E O R G H I U , 
preşedintele Academiei de Ştiinţe 

Sociale şi Politice 

oua sesiune de comunicări a muzeografilor şi muzeologilor, găzduită 
ca de obicei de Muzeul Naţional din Bucureşti, readuce în actuali
tatea ştiinţifică de specialitate dezbaterea unor teme importante din 

planul nostru de lucru, de cercetare, asupra cărora se insistă în cîteva 
capitole ale Programului ideologic adoptat la Congresul al XI-lea, pre
cum şi în alte documente privind educaţia politică şi cultura socialistă. 
Una distre acestea se referă pe larg la educaţia omului nou, a omului 
socialist, în viaţa căruia suma cunoştinţelor sale despre trecutul şi pre
zentul civilizaţiei în care se dezvoltă şi la care participă echivalează cu 
o experienţă colectivă, în absenţa căreia progresul ar f i lipsit de traini
cul său suport istoric. 

Istoria civilizaţiei, a ştiinţei şi tehnicii, a artei şi culturii naţionale 
ocupă deci un loc de cinste în această educaţie de masă spre care 
partidul îşi dirijează şi cele mai bune cadre din ştiinţele pedogagice, pro
fesori, îndrumători şi activişti pe tărîm obştesc, cercetători în variate 
domenii, oameni de carte şi oameni de teren cu o bogată experienţă în 
muncă, a căror contribuţie la procesul educaţional în curs e totuşi încă 
departe de a f i pe deplin valorificată. Aceasta se aplică şi la activitatea 
muzeelor noastre. Dar nu numai valorificarea cadrelor existente, ci pre
gătirea lor pentru rezolvarea noilor probleme pe care ni le pun cerinţele 
prevăzute în Program ne preocupă îndeosebi. 

Tema pe care urmează s-o aprofundăm la acest capitol se referă 
şi la materialul cu care lucrăm, la amploarea şi îmbogăţirea lu i şi la 
găsirea unor noi metode de depistare şi valorificare a acestui „patrimoniu 
naţional", constituit din mărturii inestimabile despre istoria milenară a 
poporului român, cultura lu i materială şi spirituală, tradiţiile luptei 
comune a poporului român şi a naţionalităţilor conlocuitoare pentru 
eliberare socială şi indepenţa naţională. 

Cei mai mulţi dintre dumneavoastră au studiat primul capitol al 
Programului partidului şi cunosc experienţa specialistului în problemele 
istoriei naţionale şi universale, înţelegînd exact dimensiunile noi, extrem 
de vaste în care se înscriu azi planurile de muncă ale institutelor şi 
cadrelor noastre de specialitate. 

Noi am avut o serie de dezbateri în Secţia de istorie a Academiei, 
destinate să orienteze mai bine programul unic de cercetare în acest 
domeniu. 
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Pentru ţara noastră, problemele istoriei intră în sfera avansată a 
vieţii publice, a activităţii politice de fiecare zi pe plan intern ca şi pe 
plan internaţional. Noi nu putem separa, de pildă, istoria antică a zonei 
geografice în care trăim de ambianţa ei culturală şi politică contem
porană, după cum orice colţ de piatră cizelată şi orice ciob de ceramică 
din îndepărtatul trecut nu-şi separă încărcătura de istorie proprie de 
sensul ei actual, acela de testimoniu-argument, de martor al unor ade
văruri incontestabile în numele cărora ne desfăşurăm lucrul nostru de 
azi, construind pentru mîine. 

Muzeul nu înseamnă totuşi numai cercetare şi expunere într-o 
continuitate pur ştiinţifică, pur muzeistică. Această continuitate către 
progres obligă la noi modalităţi de educare şi de mobilizare a milioa
nelor de vizitatori vîrstnici şi tineri, a opiniei publice şi de confruntare 
prin mijlocirea martorilor efectivi ai adevărurilor istoriei. Educaţia 
aceasta specifică intră deci şi în sfera mijloacelor moderne de informare 
şi comunicare pe care le foloseşte astăzi pe larg gîndirea propagandistică, 
în fond educaţia politică. Or, tocmai din acest punct de vedere nu 
ne prezentăm destul de bine, fiindcă ne aflăm încă pe alocuri la stadiul 
lipsit de fantezie şi atracţie al obiectului sufocat în vitrine, înviat din 
morţi ca să-1 îngropăm încă o dată mai frumos şi cu pompă între zidu
rile muzeelor noastre, cu explicaţii stereotipe ca epitafurile. 

Muzeul este şi o muncă de propagandă, asta se uită prea des, o 
propagandă desigur diferenţiată, sugestivă, inteligentă, plină de iniţia
tive, într-un cuvînt, pasionată. 

Sesiunea ştiinţifică de comunicări a Muzeului de istorie al României 
a fost organizată din necesitatea stringentă de a urmări acest ţel într-un 
raport nou dintre cercetare şi informare printr-o permanentă îmbună
tăţire tematică, o continuă primenire a exponatelor şi îmbogăţirea patri
moniului muzeal potrivit noii optici de definire a unui muzeu modern. 

Verificarea în cursul dezbaterii publice a rezultatelor obţinute în 
această cercetare şi valorificare ştiinţifică a patrimoniului, confruntarea 
de opinii pe diferite probleme de actualitate muzeologică, schimbul de 
experienţă dintre lucrătorii din domeniul muzeografiei româneşti în 
vederea transpunerii în practică a indicaţiilor din documentele congresu
lui partidului nostru, menţionat mai înainte, precum şi efortul comun în 
vederea realizării unor expuneri jubiliare de interes naţional ca : ani
versarea primei unificări politice a principatelor române, centenarul in
dependenţei de stat a României reprezintă tot atîtea imperative la care 
sesiunea urmează să răspundă cu zel şi noi iniţiative. în aceste scopuri 
sesiunea îşi propune să dezbată cîteva probleme de majoră importanţă 
ale muzeografiei româneşti în vederea umplerii unor goluri tematice din 
expoziţia de bază a muzeului nostru şi a celorlalte muzee din ţară, a 
depistării unor valori muzeale reprezentative, a ridicării pe o treaptă 
superioară a activităţii cultural-educative, ideologice şi de propagandă 
desfăşurate în muzee şi, desigur, în vederea aplicării celor mai moderne 
procedee de restaurare şi conservare, de evidenţă a obiectelor muzeistice. 

O parte a sesiunii se ocupă de investigaţia istorico-arheologică ca 
sursă fundamentală de completare şi de îmbunătăţire tematică şi expo-
ziţională în cîteva teme fundamentale ale istoriei patriei noastre, cum 
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sînt : procesul formării poporului român, formarea naţiunii române, 
lupta pentru unitate şi independenţă, care reprezintă pentru întreaga 
muzeografie românească un amplu cîmp de preocupări în lumina Pro
gramului, în acest fel se poate răspunde unui deziderat mereu actual 
de a reuni cercetarea ştiinţifică şi rezultatele ei cu activitatea educativă 
de valorificare a adevărului despre destinul istoric al poporului nostru 
în lume, de a evidenţia calităţile naţiunii noastre socialiste, dorinţa 
aceasta fierbinte de afirmare a independenţei şi libertăţii poporului 
român. 

Cea de a doua temă a sesiunii noastre : „Muzeele şi omul societăţii 
socialiste multilateral dezvoltate" îşi propune, prin comunicările ce vor f i 
prezentate, să constituie un aport la permanentizarea noii accepţiuni a 
relaţiei muzeu-public, prin transformarea muzeului într-un factor dinamic 
de comunicare cu marele public de toate categoriile. Prin funcţia sa 
socială, muzeografia vine să contribuie la dezvoltarea conştiinţei socia
liste ca factor esenţial în edificarea societăţii şi, în primul rînd, la 
educarea tinerelor generaţii în spiritul umanismului socialist şi al iubirii 
de patrie. 

A treia temă : „Probleme ale evidenţei, conservării şi restau
rării valorilor muzeale" invită la o dezbatere în lumina recentelor docu
mente de stat pentru ocrotirea patrimoniului naţional-cultural al ţării, 
aplicată la tehnici şi procedee de restaurare, de conservare şi evidenţă 
a mărturiilor civilizaţiei materiale şi spirituale ivite şi afirmate pe teri
toriul strămoşesc, verificarea şi generalizarea unor principii şi metode 
de lucru pentru restaurarea şi conservarea patrimoniului muzeistic, u t i 
lizarea posibilităţii şi capacităţilor de lucru ale laboratoarelor muzeului 
nostru pentru a răspunde şi altor solicitări din reţeaua muzeistică. 

In programul sesiunii de comunicări a muzeului figurează subiecte 
deosebit de interesante şi onorate de cîteva nume prestigioase ale istorio
grafiei româneşti, prezenţa dumneavoastră, a tuturor, oferind garanţia 
unei depline reuşite a acestei importante manifestări ştiinţifice. 

Revenindu-mi plăcerea de a-i deschide lucrările, permiteţi-mi să 
mulţumesc, în primul rînd, oaspeţilor noştri, distinşilor conducători şi 
lucrători din celelalte muzee din ţară şi apoi să salut iniţiativa Muzeului 
nostru Naţional de a rămîne fidel întîlnirilor acestora periodice atît de 
fertile şi necesare, şi de a vă ura tuturor, în numele conducerii Academiei 
de Ştiinţe Sociale şi Politice, binemeritatul succes. 
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MUZEUL DE ISTORIE ÎN LUMINA DOCUMENTELOR 
CONGRESULUI AL XI-LEA 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

Prof. dr. F L O R I A N G E O R G E S C U , 
directorul Muzeului de Istorie al 

Republicii Socialiste România 

doua Sesiune ştiinţifică a Muzeului Naţional îşi desfăşoară lucrările 
într-un moment în care întreaga noastră naţiune trăieşte sub semnul 
covîrşitoarei importanţe, al profundelor implicaţii de ordin politic, 

economic, social şi cultural determinate de cel de al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. 

Adoptînd Programul partidului, Directh'ele, aprobînd Raportul 
CC. al P.C.R. prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, recentul forum 
suprem al comuniştilor a trasat calea făuririi societăţii socialiste mul t i 
lateral dezvoltate şi înaintării spre comunism, a edificării pe pămîntul 
României a celei mai drepte şi înaintate orînduiri sociale. 

Fără îndoială, acest Congres se va înscrie în viaţa partidului şi a 
poporului nostru ca un moment istoric de cea mai mare însemnătate. 

Printre problemele cuprinse în documentele congresului sînt şi 
acelea de care se ocupă instituţiile muzeale în general şi muzeele de 
istorie în special. 

Aşa cum este de acum cunoscut tuturor, Programul Partidului 
Comunist Român adoptat la Congresul al XI-lea, Carta fundamentală 
teoretică, ideologică şi politică a partidului, realizează o magistrală sin
teză a vieţii şi luptei milenare a poporului român, a activităţii maselor 
populare, a forţelor progresiste, a mişcării revoluţionare. Sînt abordate 
în aceste pagini de înaltă şi înnoitoare ţinută teoretică, ştiinţific funda
mentate şi clarificate, probleme de bază ale istoriei noastre. Tezele for
mulate constituie şi pentru muzeele de istorie un strălucit îndreptar al 
activităţii lor teoretice şi practice. Căci muzeul de istorie are înalta 
misiune ideologică şi cultural-educativă de a prezenta întreaga istorie 
a poporului român, care trebuie înfăţişată ca o frescă a necontenitelor 
lupte de clasă, a bătăliilor purtate de masele populare pentru libertate 
şi dreptate socială, pentru apărarea fiinţei naţionale şi neatîrnare, pentru 
progres şi civilizaţie. 

Programul partidului subliniază succesiunea civilizaţiilor străvechi 
de pe pămîntul României şi apoi importanţa civilizaţiei traco-dace, a 
statului geto-dac, a puternicului ecou al acestuia în antichitate şi mai 
ales influenţele reciproce rezultate în urma contactului cu unele din 
civilizaţiile vremii : greacă, romană, persană. Bogatele urme materiale 
ale acestei istorii străvechi şi vechi scoase cu pricepere la iveală prin 
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munca entuziastă a arheologilor noştri, studiate atent, conservate cu 
grijă, comunicate prin lucrări valoroase sînt apoi prezentate in expoziţiile 
muzeelor cu întreaga lor încărcătură emoţională şi forţă educativă de 
influenţare asupra maselor de vizitatori. Ţinînd seama de faptul că vesti
giile sînt mai bogate în unele regiuni, mai valoroase în anumite perioade, 
considerăm că muzeografii au datoria de a îmbina cu virtuozitate şi 
înaltă ţinută ştiinţifică valorile de muzeu cu obiectele de expoziţie, 
pentru a reda cît mai veridic, pe de o parte, trecutul regiunilor respec
tive şi, în acelaşi timp, imaginea de ansamblu, esenţa fenomenelor istoriei 
noastre străvechi şi vechi. 

Poporul român — sinteză daco-romană realizată în condiţiile speci
fice spaţiului carpato-dunăreano-pontic — şi-a apărat fiinţa, în ciuda pe
rioadei grele a migraţiei popoarelor, prin îndelungate lupte de apărare. 
Puternicele state feudale româneşti au asigurat atît dezvoltarea continuă 
a forţelor de producţie, cît şi conservarea fiinţei poporului român şi 
apărarea independenţei ţărilor române în faţa marilor imperii ale vremii. 
In spiritul ideilor cuprinse în Programul partidului, muzeul de istorie 
are datoria să prezinte, cu putere evocatoare, faptul că multă vreme în 
decursul milenarei existenţe a poporului nostru ţărănimea a reprezentat 
o importantă forţă socială a progresului, că lupta sa de clasă a con
stituit factorul fundamental al principalelor transformări sociale, al 
înaintării poporului pe calea progresului social-economic şi a eliberării 
naţionale. 

Recunoscînd meritul incontestabil al muzeelor de istorie din ţara 
noastră în cercetarea şi îmbogăţirea patrimoniului, trebuie totuşi să 
subliniem că mai avem încă mult de făcut pentru a demonstra şi ilustra 
convingător aprecierea din Programul partidului privind teza marxist-
leninistă potrivit căreia „dominaţia străină, ştirbirea sau pierderea suve
ranităţii şi independenţei afectează grav dezvoltarea economico-socială 
a popoarelor, evoluţia generală a societăţii pe trepte superioare. Tot
odată, istoria luptelor poporului român demonstrează cu putere adevărul 
fundamental că jugul asupririi străine poate frîna sau întîrzia pentru 
un timp evoluţia unui popor, dar nu poate împiedica realizarea aspira
ţiilor sale legitime — cucerirea libertăţii şi unităţii, asigurarea progre
sului social — dacă el este hotărît să lupte pînă la capăt cu fermitate 
şi eroism" l . Este necesar ca în muzeele noastre această teză să fie 
ilustrată mai bine, mai convingător, cercetînd, depistînd şi valorificînd 
noi şi noi mărturii probatoare. 

în istoria modernă a României unul din cele mai importante eveni
mente îl constituie dezvoltarea şi afirmarea puternică în arena vieţii 
politice a proletariatului industrial. Muzeul de istorie are datoria să-şi 
intensifice cercetarea în direcţia îmbogăţirii patrimoniului cu vestigiile 
cele mai convingătoare, care să demonstreze formarea şi dezvoltarea pro
letariatului, „purtătorul idealurilor celor mai revoluţionare ale maselor 
populare, exponentul aspiraţiilor vitale ale întregului popor muncitor 
spre dezvoltarea patriei pe calea progresului, spre o viaţă liberă şi 

1 Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, 25—26 noiembrie 1974, 
Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 620—621. 

www.mnir.ro



Prof. univ. dr. doc. Mihnea Gheorghiu, preşedin te le Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, rostind Cuvîntul de 
deschidere a celei de a I l - a Sesiuni ştiinţifice de comunicăr i a Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste 

România . 

www.mnir.ro



Aspect din t impul lucrăr i lor Sesiunii. 

www.mnir.ro



MUZEUL IN LUMINA DOCUMENTELOR CONGRESULUI A L XI-lea A L P.C.R. 9 

demnă, spre făurirea unităţii naţionale şi cucerirea independenţei 
de stat" 2 

Muzeul de istorie are deosebita misiune patriotică de a reliefa cu 
pregnanţă legităţile dezvoltării sociale care au impus procesul formării 
statului naţional român unitar, realizarea acestui vis secular, rezultat al 
luptei maselor largi populare, a muncitorimii, ţărănimii, intelectualităţii, 
a cercurilor înaintate ale burgheziei, operă a întregului popor. în con
ştiinţa naţiunii noastre, amintirea actului istoric de la 1 decembrie 1918 
este permanent vie şi are o profundă semnificaţie, deoarece aşa cum 
se subliniază în Programul partidului : „Unirea Transilvaniei cu România 
a constituit înfăptuirea firească a năzuinţelor seculare de unitate a 
poporului nostru, a visului pentru care au luptat şi s-au jertfit nenu
mărate generaţii de înaintaşi, împlinirea unei necesităţi obiective a însăşi 
dezvoltării istorice" s 

Este de asemenea o înaltă datorie prezentarea în muzeu a istoriei 
mişcării noastre muncitoreşti şi a partidului său politic marxist-leninist, 
forţe active în momente hotărîtoare ale dezvoltării poporului român, în 
marile bătălii revoluţionare, naţionale şi internaţionale. 

în vara acestui an s-au organizat în toate muzeele de istorie ample 
expoziţii şi manifestări cultural-educative cu prezenţa emoţionantă a 
celor care au participat la organizarea şi înfăptuirea victorioasă a insu
recţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste. Nu există sat, 
judeţ, oraş, loc de pe întinsul patriei, care să nu poarte vie amintirea 
acestor evenimente. Trebuie dezvoltată temeinic şi pe mai departe cerce
tarea muzeografică a acestei perioade ; trebuie strînse şi ocrotite cu 
sfinţenie vestigiile care atestă inaugurarea unei epoci de profunde trans
formări revoluţionare în societatea românească, noua istorie a patriei 
noastre. Valorile de muzeu şi obiectele de expoziţie înfăţişează istoria 
împlinirii idealurilor de dreptate socială şi naţională pentru care au 
luptat nenumărate generaţii de înaintaşi, a cuceririi depline a indepen
denţei şi suveranităţii naţionale a României, a dreptului sacru al poporu
lui român de a f i stăpîn în propria sa ţară. 

Subliniind bogăţia creaţiei istorice contemporane, în Raportul pre
zentat la al XI-lea Congres tovarăşul Nicolae Ceauşescu arăta : „Pretu
tindeni se pot constata roadele activităţii neobosite a celor ce muncesc, 
care-şi făuresc, prin efortul braţelor şi minţii lor, o viaţă tot mai demnă, 
tot mai înfloritoare. La fiecare pas se văd minunatele creaţii ale poporu
lui, rezultatele afirmării în viaţă a principiilor socialismului" *. Muzeul 
de istorie are datoria de a pune în centrul preocupărilor sale cercetarea 
atentă, minuţioasă a profundelor schimbări intervenite în societatea 
românească ca urmare a programului impetuos al forţelor de producţie 
Principiul călăuzitor al cercetării muzeografice trebuie să îl constituie 
faptul că făurirea conştientă de către popor a propriei sale istorii este 
o necesitate obiectivă. Formarea şi creşterea patrimoniului muzeului de 
istorie contemporană trebuie să aibe în centrul preocupării sale activi
tatea desfăşurată de Partidul Comunist Român, care încă de la început 

2 Ibidem, p. 622. 
3 Ibidem, p. 625—626. 
'' Ibidem, p. 19. 
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şi-a asumat răspunderea istorică de a conduce destinele patriei pe calea 
făuririi noii orînduiri sociale. Muzeografii sînt datori să demonstreze, 
odată mai mult, priceperea, grija şi dragostea lor în selectarea şi conser
varea acestor vestigii. 

Prin determinarea sa complexă, de integrare a cercetării funda
mentale cu activitatea practică socială, muzeul de istorie dobîndeşte noi 
valenţe în etapa următoare, ştiut fiind faptul că la temelia dezvoltării 
continue a conştiinţei maselor se află primul Program al partidului, care 
porneşte de la retrospectiva istoriei poporului român, a luptelor sale 
pentru progres social, împotriva dominaţiei străine, pentru apărarea 
fiinţei şi libertăţii sale, pentru o viaţă mai bună. 

Sintetizînd luptele eroice desfăşurate de secole de forţele sociale 
cele mai înaintate, de masele populare pentru înaintarea poporului 
nostru pe calea progresului, pentru cucerirea independenţei şi formarea 
statului naţional unitar, pentru eliberare socială şi construirea noii socie
tăţi, muzeul de istorie devine astfel depozitarul celor mai importante 
argumente de puternică forţă educativă emoţională, patriotică şi inter-
naţionalistă. 

Muzeul de istorie trebuie să convingă cu argumente indubitabile 
că marile realizări obţinute în perioada de construire conştientă a socie
tăţii demonstrează justeţea politicii marxist-leniniste a Partidului Comu
nist Român, faptul că acest partid a pornit de la realităţile concret 
istorice, sociale şi naţionale ale ţării noastre, găsind căile cele mai 
potrivite pentru înaintarea victorioasă pe calea făuririi orinduirii 
sociale noi. 

„Toată această istorie glorioasă — arăta tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu în Raportul prezentat la Congres — constituie un bogat tezaur 
de învăţăminte cu caracter ştiinţific, revoluţionar, dă un puternic fun
dament ideologic, teoretic Programului, întregii activităţi a partidului 
nostru, constituind, totodată, o contribuţie la patrimoniul universal al 
teoriei şi practicii re\ roluţionare" 5 . 

în lumina documentelor Congresului al XI-lea al Partidului Comu
nist Român, muzeul de istorie va trebui să devină acel înalt for de 
educaţie comunistă, care să contribuie la înarmarea oamenilor muncii 
cu o concepţie înaintată, dezvoltînd spiritul militant, abnegaţia, patrio
tismul şi atitudinea consecvent revoluţionară, de promovare a noului, 
internaţionalistă. El va contribui prin forme multiple de influenţare 
cultural-educativă şi politico-ideologică la formarea omului nou, a 
omului animat de spiritul profund umanist pe care i-1 transmit mărtu
riile originale create prin eforturile, inteligenţa şi talentul oamenilor 
acestor pămînturi de-a lungul istoriei. 

Muzeul de istorie, ca factor important de cultură în viaţa spiri
tuală a naţiunii noastre socialiste, trebuie să-.şi exercite multilateral şi 
eficient funcţia sa de instrucţie şi educaţie a maselor, de creştere a con
ştiinţei acestora. 

în lumina documentelor adoptate de cel de al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, ocrotirea patrimoniului cultural-naţional 
devine o necesitate imperioasă a progresului spiritual al ţării, constituie 

5 Ibidem, p. 83. 
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parte componentă a întregii activităţi de înflorire a civilizaţiei socialiste 
şi comuniste în ţara noastră. De aceea Marea Adunare Naţională, la 
propunerea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 
adoptat legea ocrotirii Patrimoniului Cultural Naţional, adevărată cartă 
muzeografică naţională. 

Avînd sarcina de a prezenta valorile de muzeu şi-obiectele de expo
ziţie care ilustrează societatea umană pe pămîntul României din cele mai 
îndepărtate timpuri, formarea şi lupta poporului român pentru apărarea 
fiinţei lui , apariţia şi dezvoltarea clasei muncitoare, lupta întregului 
popor condus de cei mai buni f i i ai săi, comuniştii, pentru libertate 
socială şi naţională, pentru edificarea societăţii socialiste şi comuniste, 
Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România are asigurate toate 
condiţiile pentru realizarea înaltei misiuni care-i revine. Dezvoltarea 
patrimoniului său va urmări, în primul rînd, consolidarea principalelor 
probleme pe care retrospectiva istoriei poporului nostru cuprinsă în 
Programul P.CR. le învederează ca o deplină confirmare a tezelor mar
xiste, potrivit cărora istoria este prezentarea dezvoltării forţelor şi rela
ţiilor de producţie. 

Este o sarcină de onoare pentru fiecare specialist care lucrează în 
domeniul muzeologiei de a participa şi contribui la sporirea şi comple
tarea colecţiilor muzeului, pentru a putea expune mărturii convingătoare 
şi reprezentative prin autenticitatea lor. 

în centrul preocupărilor noastre complexe de cercetare, de orga
nizate a expoziţiei, îmbogăţire a patrimoniului, în cadrul activităţii cu 
publicul, a acţiunilor cultural-educative va trebui să punem aprecierea 
Programului Partidului Comunist Român că : „întreaga istorie a poporu
lui român se înfăţişează ca istoria unor necontenite lupte de clasă, a 
bătăliilor purtate de masele populare pentru libertate şi dreptate socială, 
pentru apărarea fiinţei naţionale şi neatîrnare, pentru progres şi civi
lizaţie" «. 

Integrat trainic în structura vieţii spirituale a naţiunii noastre 
socialiste muzeul de istorie proiectează spre orizonturile de mîine ale 
civilizaţiei comuniste un puternic mesaj de adevăr şi umanism. 

Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România şi, alături de 
el, toate celelalte muzee ale României vor acţiona ferm pentru reali
zarea tuturor hotărîrilor istoricului Congres al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, pentru traducerea consecventă în viaţă a spiritului 
Cartei ideologice fundamentale a partidului, Programul făuririi societăţii 
socialiste multilateral dezvoltate şi al înaintării spre comunism. 

6 Ibidem, p. 620. 
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„RETRAGEREA LA PĂDURE", 
NU „RETRAGEREA LA MUNTE" 

Acad. CONSTANTIN C. G I U R E S C U 

m ales această temă în cadrul secţiei „Procesul de formare a 
poporului român", fiindcă mi se pare că are o deosebită însemnă
tate. Sînt anumite formule care se repetă din generaţie în generaţie; 

a apucat să le spună o mare personalitate sau se găsesc în lucrări de 
seamă şi pe urmă continuă a f i spuse fără ca să se procedeze la o cerce
tare mai amănunţită a lor. 

Una din aceste formule este „retragerea noastră la munte" în t impul 
întunecatului mileniu al migraţiilor, adică atunci cînd s-a format poporul 
nostru. 

Au contribuit la această formulă întîi cronicele : „descălecat din 
Maramureş", „descălecat din Făgăraş", ceea ce implică desigur ideea de 
munte : „Acolo am stat, în Transilvania, de unde pe urmă ne-am 
revărsat peste munţi în Muntenia şi Moldova". 

Au contribuit la această formulă învăţaţi români şi străini. De 
pildă, Thunmann, care era un prieten al poporului nostru, a susţinut 
continuitatea, dar care a spus : „Românii au fost adăpostiţi în munţi, 
acolo s-au ascuns în întreaga perioadă a invaziilor şi de acolo s-au 
coborît mai tîrziu". A spus-o şi marele slavist Schafarik, în lucrarea sar 

tot aşa : „Au stat în munţi şi de acolo s-au coborît la şes". 
Dintre străini, şi un american la jumătatea secolului trecut — e 

vorba de James Noyes, în lucrarea sa apărută la New York în 1857 — 
repeta formula : „Românii au fost obligaţi să-şi găsească refugiu în 
fortăreaţa Carpaţilor. Acolo şi-au dus ei limba şi instituţiile, pregă-
tindu-se să se întoarcă iarăşi în cîmpiile fertile, unde valurile contra
dictorii ale civilizaţiei şi barbarismului s-au întîlnit adesea unul cu 

Miletici la fel. Cel care a scris Istoria împăratului Aurelianr 

L. Homo, un învăţat de clasă înaltă, spune : „S-au apărat mai ales în 
regiunile muntoase ale Transilvaniei şi ale Olteniei". 

Dacă viu la scriitorii noştri, Haşdeu, în Istoria critică, afirmă în 
legătură cu începutul poeziilor noastre, cu „frunză verde' : „S-a născut 
dimpreună cu naţionalitatea română pe teritoriul Daciei în marile păduri 
ale Carpaţilor, acolo unde străbunii noştri s-au format şi s-au dezvoltat 
in curs de veacuri mai înainte de a se pogorî din munte şi a se răspîndt 
pe cîmpie". 

celălalt". 
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La fel Xenopol : „Coborîrea românilor de la munte la cîmp ; le 
venea greu să părăsească o viaţă, ce e drept, grea şi plină de lipsuri, dar 
care cel puţin le asigura existenţa". 

Nu vreau să vă obosesc citind întreaga listă de învăţaţi români şi 
străini care au prezentat această teorie a „retragerii la munte". Vreau 
să vă spun însă că această formulă trebuie înlocuită cu alta : „retragerea 
la pădure", pentru că muntele fără pădure nu înseamnă nimic. Cei care 
cunoaşteţi şi iubiţi muntele v-aţi putut da seama ce înseamnă piatra 
seacă, stînca goală. Nu e loc nici de ascuns, nu e loc nici de trai acolo. 
Dacă e pădure e altceva, şi daţi-mi voie să insist asupra marilor avan
taje pe care le prezintă pădurea nu numai ca loc de adăpost, dar şi de 
luptă. O remarca cronicarul polon Dlugosz cînd, vorbind de ajutorul pe 
care l-au dat moldovenii regelui Poloniei la 1422, în lupta cu cavalerii 
"teutoni, spune : „S-au retras la pădure pentru ca adăpostiţi de frunziş, 
după cum e firea neamului lor, să poată lupta" — şi într-adevăr au 
avut succes, i-au bătut pe teutoni şi s-au întors cu o pradă bogată. 

Ce înseamnă pădurea ? Nu numai loc de adăpost, nu numai loc 
de luptă şi de apărare. Cum bine ştiţi, noi, avînd o armată mai mică, 
nu puteam să ne comparăm cu marile armate ale puterilor de prin-
prejur şi atunci voievozii noştri au utilizat pădurea. Luaţi toate luptele 
însemnate începînd cu Posada, Vasluiul — pe care o să-1 comemorăm 
peste cîteva săptămîni —, Crasna, lupta de la Războieni, lupta de la 
Călugăreni a lui Mihai Viteazul, toate s-au dat la adăpostul pădurii. 

Dar pădurea înseamnă şi posibilitate de trai, posibilitate de hrană. 
Nu mă refer la pădurea de brad. Aceea e o pădure tristă : sub brad nu 
-creşte nimic sau foarte puţin. Mă refer la pădurea de foioase, adică aceea 
caracteristică dealului şi şesului. Cine a văzut această pădure de stejar, 
iag, ulm, corn, de amestec, de „şleau", cum se spune în limbaj forestier, 
acela îşi dă seama ce imense posibilităţi sînt. 

întîi, noi avem avantajul că în această pădure de foioase se cuprind 
adevărate masive de pomi sălbatici, merişuri, perişuri. Staţia Periş o 
spune, e un Periş şi în Transilvania ; toţi călătorii străini sînt minunaţi 
de mulţimea pomilor sălbatici, adică cu fructe, care, bine coapte şi păs
trate în timpul iernii, devin comestibile. Dar, şi acest lucru e mai puţin 
cunoscut, nucul la noi a fost un arbore care creşte în mod natural în 
pădure ; de aci nuceturile, Nucetul — vechiul nume al Coziei, fiindcă 
mai era un Nucet în Dîmboviţa, mai vechi ; Cozia a trebuit să ia alt 
nume spre a se diferenţia. Corneturile şi cornăţelele de care este plin 
pămîntul românesc în Muntenia, Moldova, Transilvania, Dobrogea, peste 
tot ; coarnele bine coapte, păstrate pentru iarnă, constituie iarăşi un 
aliment. 

în sfîrşit, e vorba de ulei. Afară de nuci, afară de alune, era j i ru l . 
Puţină lume ştie astăzi că înaintaşii noştri întrebuinţau uleiul de j i r , 
uleiul de alună şi de nucă. Pe atunci cine putea să cumpere ulei de 
măsline ? Foarte puţini, cîţiva boieri, cîţiva mari feudali. Cei mai mulţi 
n-aveau posibilitatea să cumpere produse din Mediterană. 

Vedeţi dar cîte posibilităţi de hrană erau, plus că în poienele pădu
rilor se făcea agricultură, se adăuga vînatul pădurii, şi anume vînat 
care trăieşte în special în pădurile de deal şi de şes : iepurele, căpriorul, 
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iar la şes, la bălţi, păsările acvatice — acestea constituiau un adaos 
important. 

Adăugaţi apoi diferitele seminţe, diferiţii bureţi, diferitele ierburi 
— şi nu ştiţi ce bogată este terminologia ţăranului nostru cind e vorba 
de produsele pădurii. Să luaţi, de pildă, numai acest sector al frunzelor 
comestibile : grîuşorul, ştevia, dragaveiul, leurda etc. — sînt fel de fel 
de asemenea frunze. 

Vă spun toate acestea pentru ca să atrag atenţia asupra posibilită
ţilor de hrană pe care le-a oferit pădurea. Ar f i trebuit să adaug adinea
uri şi scoruşul, scorăgeturile, marile păduri de scoruşuri ; în codrul Sco-
•-ăgetului s-au ascuns Horia şi Cloşca în iarna 1784/1785 ; aici i-au prins 
cătanele. 

în sfîrşit, citez şi viţa sălbatică, lăurusca, cu nume latin labrusca, 
păstrat în cursul evului mediu, fiindcă această viţă sălbatică cu fructe 
comestibile se găseşte în pădurile noastre. Nu mai vorbesc de fructele 
celelalte : fragi, smeură (muntele Smeurătul de lîngă satul nostru de 
obîrşie, Chiojd), măceşele, afinele şi celelalte. 

Mă rezum. Pădurea de foioase din regiunea de deal şi de şes a 
constituit un loc ideal de adăpost şi de hrană pentru înaintaşii noştri. 
De aceea nu-i o surprindere cînd constaţi că în această regiune de deal 
există o desime de populaţie. Cele mai multe sate ale noastre au fost în 
această regiune de deal şi deal înalt. De asemenea, au fost sate de-a 
lungul rîurilor în regiunea şesului. Dar odată constatat acest lucru, odată 
înlocuită formula „retragerea la munte" prin „retragerea la pădure" 
concluziile le puteţi trage singuri dumneavoastră. 

Ce înseamnă asta ? Că oriunde a fost pădure — la şes, la deal — 
poporul românesc a putut trăi şi dezvolta în acest întunecat mileniu al 
migraţiilor şi n-o să vă surprindă că cea mai veche pădure cunoscută 
în ţara noastră şi cel mai vechi nume de judeţ cunoscut în ţara noastră 
nu e la munte, ci este în Cîmpia munteană. Vlaşca şi Vlăsia. Cînd au 
venit triburile slave au găsit în imensa pădure care separa cele două 
stepe — stepa Bărăganului de stepa Burnasului — o masă importantă 
romanică, au găsit pe înaintaşii noştri şi i-au spus Vlaşca Zemlea, adică 
ţara vlahilor sau ţara românilor. Ea este la şes, la cîmpie. Şi au mai găsit 
şi pădurea Vlăsiei, care, după părerea multor filologi, înseamnă acelaşi 
lucru — pădurea românilor. 

Iată deci cum se schimbă perspectiva. Nu e nevoie să te retragi 
la munte ca să durezi. Lasă că şi la munte te retragi numai acolo unde 
muntele e acoperit de pădure, dar te retragi mai ales în pădurile de la 
deal şi de la şes, care îţi oferă şi posibilitatea de hrană. 

N-o să vă surprindă deci cînd, după o experienţă milenară, poporul 
român a ajuns să spună : „codrul — frate cu românul". Ε adevărat, ne-a 
fost ca un frate. Mihai Eminescu, într-una din poeziile sale — e un text 
mai puţin cunoscut, păstrat în manuscrisele de la Academie — califică 
pădurea sau codrul drept „cetate". O arăt în lucrarea pe care am pre
dat-o editurii Ceres, Istoricul pădurii româneşti. „Codrul — frate cu 
românul" a fost o realitate. 
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îmi pare râu însă că trebuie să adaug : de 125 de ani românul 
η-a mai fost frate cu codrul ; aş putea spune mai curînd că a fost frate 
vitreg. S-a tăiat mult mai mult decît trebuia şi nu pot decît să aplaud 
din toată inima cuvîntul pe care 1-a rostit tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 
preşedintele statului nostru, cînd, la întrunirea şi consfătuirea pe care a 
avut-o cu forestierii, a spus : „Trebuie să se isprăvească cu acest sistem 
de a se tăia mai mult decît poate produce pădurea anual". Aceasta este 
soluţia, dacă vrem să păstrăm pădurea, care este nu numai o bogăţie, 
dar şi o frumuseţe şi un izvor de sănătate, pentru cei care au să vină 
după noi. 
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DATE NOI ARHEOLOGICE DE PE TERITORIUL 
MOLDOVEI PRIVITOARE LA FORMAREA 

POPORULUI ROMAN 

Prof. dr. doc. M I R C E A PETRESCU-DIMBOVIŢA 
directorul Institutului de Istorie şi 
şi Arheologie „A. D. Xenopol"-Iaşi 

In cadrul şedinţei plenare de astăzi, care prefaţează sesiunea ştiinţifică 
a celui mai înalt for muzeistic în domeniul istoriei din ţara noastră 
cum este Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România, ne-am 

propus ca la amabila invitaţie a conducerii acestui muzeu să prezentăm, 
într-o formă succintă, principalele rezultate ale cercetărilor arheologice 
din ultimii trei ani privitoare la formarea poporului român la est de 
Carpaţi. Ne-am limitat la aceşti trei ani, întrucît cu alt prilej ne-am 
referit în scris la datele relativ la această problemă, date obţinute prin 
cercetările arheologice pină în 1971 inclusiv. Pentru aceasta în cele ce 
urmează, ţinînd seama de criteriul cronologic şi de repartiţia teritorială 
a obiectivelor arheologice cercetate, vom căuta să scoatem în evidenţă 
contribuţia acestor noi cercetări la lămurirea problemelor majore ale 
perioadei sec. I I I — X din zona respectivă : continuitatea populaţiei băşti
naşe, relaţiile ei cu lumea romană, precum şi neamurile în migraţie şi 
legăturile lor cu populaţia autohtonă. 

• 

în legătură cu prima problemă, a continuităţii populaţiei autohtone, 
înainte de a ne referi la rezultatele cercetărilor prMtoare la sec. I I I — X , 
menţionăm că prin săpăturile recente de mare amploare din aşezările 
dacice din sec. I î.e.n. şi I e.n. de la Răcătău şi Brad-Bacău, efectuate cu 
succes de specialiştii de la muzeele din Bacău şi Roman, s-au adus dovezi 
preţioase privitoare atît la stadiul de dezvoltare social-economică destul 
de avansat al societăţii dacice la răsărit de Carpaţi, cît şi la nivelul înalt 
al culturii din această vreme în spaţiul respectiv. 

în continuare, pe baza cercetărilor efectuate în aşezările şi necropo
lele de la Dumbrava-Iaşi, Medeleni, Cucorăni-Botoşani, Văleni-Roman şi 
Zvoriştea-Suceava s-au adăugat informaţii noi privitoare la locuirea da
cică şi daco-carpică din sec. I — I I I de pe teritoriul Moldovei. 

Prin cercetările din aceşti ul t imi ani s-a ajuns ca numărul mormin
telor dezvelite în necropola daco-carpică la Văleni să depăşească cifra 
de 600. Aceasta face ca necropola respectivă să poată f i considerată ca 
cea mai mare dintre cele dacice cercetate pină în prezent pe teritoriul 
României, prezentînd o deosebită importanţă atît pentru cunoaşterea 
riturilor funerare ale populaţiei dacice din această epocă, cît şi pentru 
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permanenţa puternică a acestei populaţii de agricultori şi crescători de 
vite în sec. I I — I I I e.n. în zona de la est de Carpaţi, rămasă în afara 
ocupaţiei romane. în orice caz, prin noile săpături arheologice din aşezări 
şi necropole, datînd din sec. I î.e.n. şi pină în sec. al III-lea e.n. inclusiv, 
s-a reuşit să se amplifice cunoştinţele cu privire la cultura materială 
şi viaţa spirituală a dacilor din vremea respectivă la est de Carpaţi, 
adîncindu-se în acelaşi timp posibilităţile pentru identificarea elemen
tului dacic în secolul următor, al IV-lea, corespunzător culturii Sîntana 
de Mureş-Cerneahov. 

Pentru această din urmă etapă s-au efectuat săpături mai mari în 
aşezările de la Valea Seacă-Bîrlad şi Dodeşti-Vaslui, precum şi în necro
polele de la Valea Seacă-Bîrlad, unde s-au dezvelit circa 300 de mor
minte, Leţcani-Iaşi, Bogdăneşti-Fălciu şi Miorcani-Botoşani, obţinîndu-se 
noi date cu privire la continuitatea populaţiei dacice în sec. al IV-lea e.n. 

în stadiul actual al cercetărilor arheologice din Moldova, nesăpîn-
du-se în întregime nici o aşezare din această vreme, nu se pot trage 
încă concluzii mai ample cu privire la structura acestor aşezări, îndeo
sebi în ceea ce priveşte dispunerea locuinţelor în planul aşezărilor. în 
orice caz, prezintă interes faptul că prin continuarea săpăturilor în aşe
zarea de la Dodeşti-Vaslui s-au descoperit noi resturi de locuire din 
sec. al IV-lea e.n., aparţinînd culturii Sîntana de Mureş, suprapuse peste 
altele daco-carpice din sec. I I — I I I e.n., ceea ce poate constitui un indiciu 
de continuitate a populaţiei băştinaşe în cuprinsul aceleiaşi aşezări. 

La rîndul lor, unele noi resturi de cultură materială descoperite în 
aşezările şi necropolele din sec. al IV-lea de pe teritoriul Moldovei con
stituie, după cei care le-au studiat în mod special, dovezi cu privire la 
elementul autohton din cultura Sîntana de Mureş. Este vorba, în primul 
rînd, de ceramică lucrată cu mîna de tradiţie dacică şi apoi de unele 
forme de vase lucrate cu roata, care prin particularităţile lor de formă 
şi decor aparţin populaţiei autohtone. 

în ce măsură alte obiecte din cuprinsul aşezărilor pot f i sau nu 
puse pe seama populaţiei autohtone, rămîne să se precizeze mai bine în 
viitor prin studii speciale şi aprofundate. în această privinţă prezintă 
un interes deosebit descoperirea unor noi ateliere de prelucrat piese de 
os la \^alea Seacă-Bîrlad, ajungîndu-se pînă în prezent, prin săpăturile 
efectuate de muzeul din Bîrlad în această aşezare, s i se dezvelească 
16 asemenea ateliere, ceea ce face dovada existenţei aici a unui centru 
meşteşugăresc specializat pentru asemenea obiecte. 

în ceea ce priveşte perioada următoare corespunzătoare ultimelor 
decenii ale sec. al IV-lea şi prima jumătate a sec. al V-lea, descoperirile 
din cuprinsul aşezării de la Dodeşti-Vaslui, situată pe locul alteia mai 
vechi aparţinînd culturii Sîntana de Mureş, precum şi cele din staţiunea 
descoperită în 1974 la Sîrca-Iaşi, pot constitui o dovadă, cel puţin sub 
formă de ipoteză de lucru, că nu toată populaţia locală şi-a părăsit aşe
zările la năvala hunilor, mai ales în cazul în care în aceste aşezări sînt 
prezente forme de cultură materială de tradiţie mai veche derivate din 
acelea ale culturii Sîntana de Mureş. Aceste urme, prin analogie cu cele 
descoperite la Bratei în Transilvania, Ipoteşti şi Cîndeşti în Muntenia, 
precum şi din alte locuri, pot f i interpretate, cu prudenţa impusă de 
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caracterul încă limitat al cercetărilor arheologice pentru perioada r e s 
pectivă din Moldova, drept indicii relativ la persistenţa populaţiei locale 
în acest teritoriu în vremea corespunzătoare invaţiei hunilor. 

Avîndu-se în vedere importanţa problemei, se impune să se inten
sifice cercetările arheologice în acest teritoriu pentru identificarea cu 
certitudine a mai multor aşezări şi necropole din vremea respectivă, în 
scopul cercetării lor prin săpături mai intensive. în felul acesta se poate 
spera să se aducă, pe cale arheologică, contribuţii mai substanţiale relativ 
la populaţia autohtonă din acest spaţiu, pentru care din izvoarele scrise 
există doar menţiunea lui Zosimos, potrivit căreia Teodosius I a obligat 
în 381 pe carpo-daci, care, cu un grup de skiri, au atacat imperiul, să se 
reaşeze la nord de Dunăre. 

în schimb, pentru etapa următoare, corespunzătoare sec. V — V I , 
cercetările recente de la Botoşana-Suceava au oferit mai multe date, pe 
baza cărora s-a încercat să se definească mai bine aspectul de cultură 
Costişa-Botoşana, care prin caracteristicile lui de locuinţă, ceramică, 
obiecte de podoabă etc. se consideră de către cei care l-au studiat ca 
aparţinînd populaţiei autohtone dintr-o perioadă imediat anterioară pă
trunderii slavilor în acest teritoriu. 

De asemenea, săpăturile recente din aşezările din sec. V I — V I I de 
la Botoşana-Suceava. Dodeşti-Vaslui şi din alte locuri au contribuit la 
unele preciziuni în ceea ce priveşte aşezările din epoca respectivă, pre
cum şi relativ la caracteristicile culturii materiale din cuprinsul lor. 

în continuare, prin descoperirile din aşezările deschise apropiate ca 
tip de cele ale etapei precedente de la Băiceni-Iaşi, Dodeşti-Vaslui şi 
din alte locuri, precum şi din aşezările întărite cu valuri, şanţuri şi 
palisade de la Fundul Herţei-Botoşani şi Dersca-Dorohoi au sporit dove
zile cu privire la continuitatea populaţiei locale în sec. V I I — X , cores
punzătoare etapei de coabitare cu slavii, înregistrîndu-se noi elemente 
care permit separarea mai nuanţată a componentelor locală şi slavă a 
culturii materiale din etapa respectivă. în acest context, în încercarea de 
separare a elementului autohton, prezintă interes identificarea în mai 
multe aşezări din Moldova din \ T e m e a culturii Hlincea a unor resturi 
ceramice de tip proto-Dridu, anterioare culturii Dridu propriu-zise, care, 
prin particularităţile lor de tehnică, de formă şi decor, se deosebesc de 
acelea lucrate cu mîna de tradiţie mai veche slavă cu care apar împreună. 

Identificarea acestor elemente preliminare ale culturii Dridu şi pe 
teritoriul Moldovei poate constitui un argument în sprijinul tezei autoh
tonismului acestei culturi în regiunea carpato-dunăreană. 

în sprijinul acestei teze, în afară de ceramică, s-au adus şi alte 
argumente privind atît locuinţele, cît şi inventarul din cuprinsul lor. în 
felul acesta s-a lărgit baza pentru identificarea elementului autohton din 
etapa proto-Dridu, precum şi pentru urmărirea lu i în continuare în con
diţiile tranziţiei de la această etapă la aceea cu care s-a încheiat proce
sul de cristalizare al culturii Dridu în sec. X — X I . 

în ceea ce priveşte această din urmă cultură, prin cercetările din 
ultima vreme din Moldova s-a înmulţit numărul descoperirilor, dove-
dindu-se în stadiul actual al cercetărilor o frecvenţă mai mare a lor în 
jumătatea de sud a acestui teritoriu. 

www.mnir.ro



20 MIRCEA PETRESCU-DIMBOVI^A 

Din punct de vedere etnic, considerăm că preliminarele locale ale 
acestei culturi din vremea coabitării cu slavii nu pot f i trecute cu 
vederea sau chiar negate, întrucît ele există nu numai în Moldova, ci 
şi în Muntenia şi Transilvania. 

* 
în ceea ce priveşte cea de a doua problemă, relaţiile populaţiei 

autohtone cu romanii, prin cercetările efectuate în castrul roman şi aşe
zarea civilă de la Barboşi-Galaţi s-au adus elemente noi privitoare la 
relaţiile romanilor cu populaţia dacică în sec. I I — I I I , precum şi unele 
dovezi paleocreştine, primele de acest fel descoperite pînă în prezent 
la Bărboşi. 

în ceea ce priveşte relaţiile populaţiei autohtone cu romanii, prin 
cercetările arheologice din necropolele daco-carpice de la Văleni-Roman 
şi Zvoriştea-Suceava s-au găsit produse romane din import sau imitaţii 
locale după unele din aceste produse, care fac dovada unor relaţii destul 
de strînse economice şi culturale dintre populaţia dacică şi lumea romană 
din acest teritoriu în vremea corespunzătoare provinciei Dacia, în 
sec. I I — I I I e.n. 

în legătură cu această problemă a raporturilor dintre autohtoni 
şi lumea romană, prezintă interes unele formulări mai nuanţate, mai 
elastice, privitoare la frontierele dintre Imperiul roman şi barbari, asu
pra cărora a atras atenţia în mai multe rînduri regretatul profesor Ion 
Nestor, prin care se ia poziţie faţă de interpretarea mai veche şi uneori 
rigidă dată frontierelor Imperiului roman, în sensul că ar f i separat în 
mod absolut pe romani de aşa-zişii barbari. în acest scop s-a invocat 
şi contribuţia cercetărilor arheologice, îndeosebi din regiunile Rinului şi 
ale Dunării mijlocii, accentuîndu-se asupra valabilităţii rezultatelor ob
ţinute prin aplicarea unor metode foarte minuţioase pëntru alte regiuni 
din preajma frontierelor Imperiului roman, cum ar f i , de exemplu, din 
răsăritul provinciei Dacia. 

în lumina acestor date considerăm că, în stadiul actual al cercetă
rilor, n-ar f i indicat să se separe în mod absolut şi pretutindeni, sub 
raport economic şi etno-cultural, romanii de dacii de dincolo de frontierele 
provinciei Dacia, atît în timpul ocupării şi mai ales după 271, odată cu 
retragerea aureliană, cînd nu au mai existat asemenea frontiere între 
teritoriul fostei provincii Dacia şi regiunile din imediata, ei vecinătate. 

Relativ la această din urmă problemă, menţionăm că din cercetă
rile arheologice din ul t imi i ani din aşezarea de la Dodeşti-Vaslui şi din 
necropolele de la Miorcani-Botoşani, Leţcani-Iaşi şi Barcea-Tecuci, apar
ţinînd culturii Sîntana de Mureş, au sporit dovezile cu privire la con
tactele populaţiei băştinaşe cu lumea romană. 

De asemenea, prin cercetările recente de la Botoşana au fost sem
nalate produse de origină romano-bizantină în aşezările grupului Costişa-
Botoşana din sec. V — V I , care se adaugă la altele cunoscute mai demult, 
precum şi la descoperirile de monede bizantine de bronz de la Justinian, 
aduse prin schimburi sau alte căi pînă în nordul Moldovei în perioada 
de înflorire a circulaţiei lor din vremea acestui împărat. 
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în fine, prin alte descoperiri recente de obiecte şi monede din aşe
zările culturii Dridu din Moldova se atestă contactul în sec. I X — X cu 
Bizanţul, care a avut şi el un rol la nord de Dunăre în procesul de 
geneză şi de cristalizare al culturii Dridu. 

* 
în fine, relativ la ultima problemă a neamurilor în migraţie şi legă

turile lor cu populaţia autohtonă, prin cercetările recente din necropolele 
culturii Sîntana de Mureş menţionate mai sus, pe lîngă o mai bună 
cunoaştere a elementelor de bază dacice şi romane, s-au adus unele pre-
ci/iuni privitoare şi la componentele gotice şi sarmatice ale acestei 
culturi, completîndu-se în acest fel informaţiile anterioare obţinute înde
osebi prin cercetările din necropola de la Leţcani-Iaşi, în cuprinsul căreia 
s-a descoperit cu cîţiva ani înainte o fusaiolă de lut ars cu o inscripţie 
runică în alfabetul Futark, descifrată de profesorul Krause din Gôttingen. 

De asemenea, prin săpăturile efectuate recent în aşezări de la Boto
şani, Suceava, Fundul Herţei, Dersca-Botoşani, Bacău-Curtea Domnească, 
Dodeşti-Vaslui, Davideni-Neamţ şi în alte locuri au sporit dovezile din 
perioada stabilirii slavilor pe teritoriul Moldovei, şi a coabitării şi apoi 
asimilării acestora cu populaţia autohtonă din a doua jumătate a sec. 
al VI-lea pînă în sec. al X-lea. Cu acest prilej au fost identificate unele 
elemente de cultură materială slavă arhaică de tip Korceak-Jitomir, 
Penkofka sau Kolocin, precum şi de tip balto-slav Tuşemlea-Kolocin. 

Dintre săpăturile efectuate în ultima vreme, o menţiune aparte me
rită acelea din horodiştea de la Fundul Herţei din sec. V I I I—X , a cărei 
cercetare este aproape încheiată, oferind date suplimentare privitoare la 
sistemul exterior de fortificaţii constituit din şanţuri şi palisade în jurul 
nucleului central, fortificat şi el cu şanţuri, valuri şi palisade. 

De asemenea, cu ocazia acestor cercetări s-a precizat că, în afară de 
locuirea concentrată pe horodiştea propriu-zisă, a existat o alta mai spo
radică şi în zona exterioară acesteia pînă la ultima palisadă. Aceste ob
servaţii obligă ca, în cazul cercetării unor astfel de aşezări întărite, săpă
turile să nu se limiteze numai la horodiştea propriu-zisă, ci să se extindă 
şi în zona ei exterioară pentru a se urmări atît locuinţele, cît şi eventual 
prezenţa unor fortificaţii suplimentare. 

Acestea sînt rezultatele cercetărilor arheologice din Moldova din 
ultima vreme privitoare la perioada formării poporului român. Interpre
tarea judicioasă a acestor rezultate, ca şi a altora mai vechi, în strînsă 
legătură şi cu datele istorice, lingvistice şi etnologice va contribui, desi
gur, la o mai bună înţelegere a procesului de etnogeneză a poporului 
român la est de Carpaţi. 
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CONCEPŢIILE MILITARE ALE LUI NICOLAE BALCESCU, 
COROLAR AL ACŢIUNII SALE PENTRU UNITATEA 

ŞI INDEPENDENŢA NAŢIUNII ROMÂNE 

General-maior E U G E N B A N T E A , 
directorul Centrului de Studii şi Cercetări 

de Istorie şi Teorie Militară 

In gîndirea şi fapta practică a celei mai fermecătoare figuri a renaşterii 
româneşti de la mijlocul veacului trecut relaţia enunţată de t i t lu l 
comunicării este de o evidenţă pleonasmică şi adine încrustată în 

conştiinţa publică. De aceea, mai mult decît a o releva ca atare, aş deplasa 
accentul pe o implicaţie a ei. Anume tocmai pe surprinzătoarele, la prima 
vedere, rezonanţe actuale ale concepţiilor militare cristalizate de Nicolae 
Bălcescu. Actualitate decurgînd tocmai din faptul că soluţiile pentru care 
el a militat erau corolarul unor năzuinţe, cerinţe, necesităţi perene ale 
colectivităţii naţionale, anume postulatele independenţei şi unităţii na
ţionale, fie ele azi împlinite şi consolidate în ansamblu, dar aflătoare în 
răspîntiile acestei lumi a litigiilor şi contencioaselor care este ultima 
treime a sec. al XX-lea 

Actuală este în primul rînd viziunea bălcesciană a determinării 
fundamentale a fenomenului militar, modalitatea de abordare a proble
melor războiului şi armatei. El a afirmat ca o dominantă a concepţiei 
sale că vederile sale militare decurg din opţiunea sa politică, că analiza 
militară făcută de el şi concluziile de ordin practic recomandate sînt o 
funcţie a nevoilor dezvoltării politice a poporului român. întregul con
ţinut al acestor idei era explicit fundamentat pe viziunea revoluţionară 
a celor mai înaintaţi paşoptişti. Strălucit exponent al lor, Bălcescu a 
văzut în preconizata dezvoltare a unui organism militar românesc pro
priu o pîrghie instrumentală indispensabilă izbăvirii şi propăşirii naţiunii 
române, împlinirii ţelurilor arzătoare care se puneau atunci : ţeluri în 
care el îmbina naţionalul şi socialul într-o indisolubilă sudură, într-un 
spirit care, pe o treaptă superioară şi cu înţelegerea superioară pe care 
ne-o conferă epoca şi caracterul orînduirii noastre, rămîne mult actual. 
„Românismul nu se va putea dezvolta şi scăpa de atîţi vrăjmaşi ce-1 
apasă — scria el lu i Ion Ghica din Pesta în iulie 1849 — pînă cînd 
ambele principate nu vor f i libere şi nu vor organiza puterea lor armată 
[...] cu care să-şi tragă cu sabia hotarăle sale naţionale. Puterea publică a 
unui stat organizat este singura garanţie a sa. Dumnezeul meu politic 
de mai multă vreme este puterea, este Iehova, Dumnezeul armatelor. 
Este de trebuinţă a populariza între români aceste idei şi a întoarce 

1 Cf. Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, Editura politică, 
Bucureşti, 1975, p. 21—22, 829. 
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toată ţinta lor naţională către armă numai, căci numai cu dînsa se vor 
mîntui şi vor f i mari şi puternici" 2 . într-o scrisoare adresată lui A l . C. 
Golescu a , în anul 1850, Bălcescu nota : „La mission d'un gouvernement 
révolutionnaire est très simple : propager et armer la révolution, voilà 
son affaire. C'est-à-dire verser la révolution comme conviction dans 
l'âme du peuple, et après cela, lui mettre l'arme en main et lui dire : 
maintenant que tu as une croyance, sois prêt à mourir pour elle" 4 . 

Necesitatea creării unor forţe armate româneşti era văzută de stră
lucitorul militant pentru libertate şi independenţă pe un plan mai larg, 
al căilor şi modalităţilor salvgardării existenţei naţiunii române, făuririi 
statului naţional deplin unitar, asigurării unor largi căi de afirmare şi 
propăşire a românimii. Mereu răsună în intervenţiile lui precizarea că 
ţelurile fundamentale naţionale şi sociale ale emancipării noastre vor 
putea fi atinse în principal prin propriile eforturi, că ele nu vor f i 
nicicum un „dar" venit din afară, că eforturile îndelungate făcute pentru 
statornicirea existenţei şi propăşirii ţării condiţionează o anumită con
ştiinţă de sine, indispensabilă menţinerii achiziţiilor naţionale. în Românii 
supt Mihai Voevod Viteazul, relevînd tragedia obiectivă a domnitorului 
unificator şi făcînd constatări generalizatoare pe marginea unei anumite 
măsuri diplomatice a voievodului, Bălcescu deplînge, privind ţările ro
mâne, acele ,,[...] oscilaţii nenorocite, dar neapărate, cînd un stat mic 
se află între altele mai mari şi smîncit de dînsele. Asta este soarta 
nenorocită a naţiilor care se bizuiesc în străini, iar nu în ele însăşi ; astfel 
a fost şi va f i soarta ţărilor române, cită vreme nu se vor împuternici 
prin unitatea naţională. Străinul e totdeauna vătămător unei naţii şi 
facerile lui de bine chiar sînt rele mari" 5 . „[...] niciodată o naţie nu se 
poate mîntui decît prin sine însăşi" 8 — scria în studiul Spătarul loan 
Cantacuzino. 

Văzînd în viitoarea putere armată a viitoarei Românii unitare un 
instrument de bază al cuceririi şi asigurării suveranităţii ei, N. Bălcescu 
avea în vedere polarizarea forţelor internaţionale ale vremii ; el făcea 
o ierarhizare între pericolele reprezentate de cele trei imperii vecine care 
asupreau colectivitatea naţională românească şi îi devastau potenţele 
creatoare. Anume, sesizînd clar ceea ce am numi azi direcţiile principale 
de efort, el desemna în Austria şi Rusia, cu armatele lor agresive, expan
sioniste, jefuitoare, contrarevoluţionare, principalele forţe ostile stră
duinţelor româneşti de eliberare naţională şi socială, de ascensiune pe 
treptele civilizaţiei materiale şi spirituale. 

Dar fierbintea dragoste, împinsă pînă la uitare de sine, a lui Nico-
lae Bălcescu pentru poporul său a fost departe de exclusivism naţional, 
străină de orice şovinism. Dimpotrivă, este pilduitor cum, într-o epocă 
în care abia se cristaliza, încă în sfere restrînse, concepţia proletară 

2 N. Bălcescu, Scrieri militare alese, Editura militară a Ministerului Forţelor 
Armate ale R.P.R., Bucureşti, 1957, p. 584. 

3 Cf. Horia Nestorescu-Bălceşti, Nicolae Bălcescu — Bibliografie, Editura 
enciclopedică română şi Editura militară, Bucureşti, 1971, p. 82. 

'· Ion Ghica, Amintiri din pribegia după 1848, vol. I I , Craiova, 1940, p. 219 ; 
Ν. Bălcescu, Opere, vol. IV, ed. G. Zâne, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 
1964, p. 280. 

5 N. Bălcescu, Opere, vol. I I , Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1953, p. 194. 
6 Ibidem, p. 94. 
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asupra corelaţiei dintre patriotism şi internaţionalism, într-o viziune pe 
care Bălcescu nu o avea, militantul paşoptist romjn îmbina, pe o bază 
revoluţionar-democrată, patriotismul cu respectul faţă de alte popoare, 
cu dorinţa de propăşire a tuturor naţiunilor. „Vrem să fim o naţie una, 
puternică şi liberă prin dreptul şi datoria noastră, pentru binele nostru 
şi al celorlalte naţii, căci voim fericirea noastră şi avem o misie a îm
plini în omenire' ' 7 — exclama el în Mersul revoluţiei în istoria 
românilor. 

Şi, referindu-ne la un citat reprodus mai sus, trebuie precizat că 
acolo „străinul" temut de Bălcescu trebuie înţeles ca mari puteri străine 
expansioniste, reacţionare, retrograde — în primul rînd Rusia şi Aus
tria —, şi în nici un caz naţiuni în întregul lor sau elemente de altă 
origine convieţuind în spaţiul geografic populat majoritar de români. 

în acest spirit istoricul şi omul politic, corelînd opţiunea sa cu 
realităţi istorice şi geografice, punea pe prim plan făurirea unei strînse 
prietenii şi alianţe cu o naţiune mică vecină, cea ungară, periclitată în 
esenţă de aceleaşi forţe externe ostile existenţei poporului r o m â n 8 . 

Din punct de vedere militar această orientare şi-a găsit expresia 
în înfriguratele eforturi depuse de un şir de revoluţionari români, în 
frunte cu N. Bălcescu, plecaţi din Ţara Românească după înfrîngerea 
revoluţiei, de a înjgheba în Transilvania un corp militar român de 
voluntari, care, într-un prim moment, trebuia să sprijine masiv lupta 
armată a revoluţiei maghiare împotriva trupelor invadatoare ţariste şi 
habsburgice, să fie o garanţie armată a asigurării egalităţii în drepturi 
a românilor din Transilvania, pentru ca apoi, cu sprijinul noului stat 
ungar progresist revoluţionar, forţele militare voluntare române să treacă 
munţii spre a propulsa în celelalte ţări române pe cale armată emanci
parea naţională şi socială. „[...] les deux nations hongroise et roumaine, 
par leur position topographique, par la similitude de leurs intérêts et 
surtout par le danger dont toutes les deux sont menaceés du côté du 
panslavisme, doivent s'entr'aider réciproquement et combattre aujourd'hui 
sous le même drapeau contre le panslavisme pour la défense de la 
liberté" 9 — se consemna în convenţia, ale cărei formulări fundamentale 
se datorau lu i N. Bălcescu, convenţie contractată între revoluţionarii 
români şi cei unguri, din păcate prea tîrziu, şi aceasta nu din culpa 
revoluţionarilor români. Acelaşi document era încheiat prin precizarea 
solemnă, aparţinînd vădit lui N. Bălcescu şi C. Bolliac, că legiunea m i l i 
tară română „se angajează să lupte pentru libertate şi inde
pendenţă, dar niciodată împotriva naţionalităţii vreunui popor, principiu 
care îi este tot atît de scump ca şi bravei şi mărinimoasei naţiuni 
ungare" 1 0 . 

Dealtminteri, ca şi în alte privinţe, episodul este semnificativ pen
tru relevarea legăturii dintre gîndire şi acţiune în activitatea lui Nicolae 
Bălcescu. Tratativele şi documentul ni-1 prezintă, într-adevăr, în postura 

7 N. Bălcescu, Opere, tomul I, partea a I l -a , ediţia G. Zâne, Bucureşti, 1940, 
p. 104—105. 

8 Pentru detalii vezi Dan Berindei, Ν. Bălcescti, Editura Tineretului, Bucu
reşti, 1969, p. 166 şi urm. 

9 Ion Ghica, Amintiri din pribegia după 1948, vol. I I , p. 124. 
10 Ibidem. 
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unuia din ctitorii diplomaţiei româneşti moderne, căci ceea ce a dezbătut 
şi formalizat el cu exponenţii statului ungar a fost efectiv o manifestare 
in nuce a vocaţiei suveranităţii româneşti de a contracta de-sine-stătător 
relaţii internaţionale, şi anume într-un domeniu vital ca acel al coope
rării militare independente, împotriva oricărei impietări străine. 

Atît analiza istorică, cît şi opiniile emise cu privire la prezent de 
patriotul revoluţionar vehiculau intens opţiunea că statul român unitar 
şi democratic pentru care milita trebuie să-şi structureze astfel organis
mele militare încît în cazul unor confruntări armate să poată angaja 
practic în bătălie întreaga naţiune. Ţinînd seama de diferenţele de epocă 
orînduire socială, ideologie şi peisaj tehnologic faţă de situaţia de la 
mijlocul sec. al XIX-lea, se poate spune că în esenţă N. Bălcescu preco
niza pentru colectivitatea românească, ca modalitate fundamentală a 
apărării armate, ceea ce azi numim război al întregului popor, spărare 
naţională generalizată. în primul şi substanţialul său studiu special de 
istorie militară, Puterea armată şi arta militară de la întemeierea princi
patului Valahiei pînă acum, avem în acest sens celebra şi concisa con
cluzie : „Românii, de la întemeierea principatului lor, au simţit tre
buinţa ce are un stat de o armată permanentă, armată care să fie gata la 
orice minut a reîmpinge pe vrăjmaş din orice parte s-ar iv i . Ei pricepură 
[...] şi [...] că o asemenea armată nu se poate privi decît ca o avantgardă 
a norodului, şi că toată baza sistemei militare trebuie a sta într-o bună 
întocmire de o numeroasă rezervă naţională ; pentru aceea au organizat 
ei de la început armata, miliţia şi ridicarea gloatelor, încît la dînşii tot 
românul se năştea cu datoria de a f i soldat şi a apăra statul la vreme 
de nevoie, şi cînd vrăjmaşul călca pămîntul românesc, toată ţeara tre
buia să fie în arme" 1 1 . 

Este caracteristic că, împotriva prejudecăţilor vremii, N . Bălcescu 
socotea posibil, legitim şi dezirabil ca şi femeile să se avînte în războiul 
popular. Ne-o arată, de exemplu, inspiratele sale rînduri din Mişcarea 
românilor din Ardeal în 1848 privind participarea transilvănencelor la 
revoluţia şi acţiunile armate conduse de Avram Iancu : „Femeile nu ră
măsese în urmă nici cu curajul, nici cu simtimentele naţionale ; ele 
luară parte la toate primejdiile soţilor lor. Din vîrful munţilor ele arun
cau o ploaie de bolovani, cari răreau rîndurile vrăjmăşeşti. Cîntecele lor 
nu erau ca mai înainte cîntece de dor şi plăcere, ci cîntări pline de 
patriotism şi de simtiment naţional" 1 2 . 

Ideile formulate la el, cu bogăţie de argumente şi patos, pentru 
pregătirea militară a întregii naţiuni se întemeiau pe cîteva raţiuni, din
tre care principalele erau : caracterul revoluţionar naţional şi social al 
cauzei pe care urma să o deservească „sistema" militară a statului român 
republican şi democratic, caracter care, implicînd cea mai largă adeziune 
de mase, permitea şi ca ele să fie maxim atrase la acţiunea de apărare 
armată. De asemenea, istoricul şi militantul paşoptist avea în vedere 
disponibilităţile absolute demografice şi materiale ale poporului nostru. 

1 1 N. Bălcescu, Opere, tomul I, partea I-a, ediţia G. Zâne, p. 49. Vezi şi 
C. I. Gulian, Gîndirea social-politică a lui Nicolae Bălcescu, Editura pentru litera
tură, Bucureşti, 1954, p. 63. 

1 2 N. Bălcescu, Opere, tomul I, partea I , partea a I l -a , ed. G. Zâne, p. 129. 
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în privinţa ultimelor el avertiza pertinent : „Mărirea oştirii numai că nu 
ne-ar putea folosi nimic, ci încă ar f i o nenorocire pentru stat. Oştirile 
permanente au îndoitul defect de a f i prea costisitoare şi de a răpi fără 
folos atîtea braţe agriculturii şi industriei 1 3 . Pe lîngă aceasta, mijloacele 
noastre nu ne-ar ierta a ţine în picioare o oştire atît de numeroasă pe 
cît am avea trebuinţă. Toată speranţa noastră este dar în organizarea 
rezervelor naţionale" 1 4 

Totodată cerinţa unei pregătiri militare generale a populaţiei şi a 
utilizării, la nevoie, a unei maniere de război popular generalizat de
curgea pentru N. Bălcescu şi din realităţile ambianţei politico-statale în 
care era plasat spaţiul geografic locuit de naţiunea română, din marile 
decalaje cantitative existente între disponibilităţile noastre şi cele ale 
oprimatorilor şi agresorilor virtuali sau reali. 

Raportînd la actualitate, sub aspect relativ, al unor proporţii şi 
corelaţii, într-o formă schimbată a rămas cîte ceva din esenţa circum
stanţelor care au zămislit opiniile în materie ale lu i Bălcescu. Ceea ce 
şi face ca, dincolo de unele laturi depăşite ale lor, principial recoman
dările sale privind soluţia rezistenţei armate de masă faţă de agresiunile 
străine să aibă solide corespondenţe de temei în prezent, poate mai multe 
decît în trecutul apropiat. 

Este limpede în acest sens că noua statuare legislativă a apărării 
naţionale, efectuată sub impulsul politicii şi doctrinei militare a Parti
dului Comunist Român, răspunde nevoilor şi trăsăturilor stadiului de 
dezvoltare socialistă atins de ţara noastră. în acelaşi timp analiza cir-
cumstanţiată a prevederilor cuprinse în legea apărării naţionale vădeşte 
că ea s-a inspirat din cele mai valoroase tradiţii de faptă şi gândire din 
trecutul militar al neamului, în cuprinsul căror tradiţii un aport notabil 
a lăsat minunatul fruntaş paşoptist. 

în strînsă conexiune cu concepţia apărării de masă se aflau con
cluziile bălcesciene asupra factorilor de tărie militară, concretizaţi cu 
precădere la realităţile poporului nostru. Sub acest aspect fruntaşul 
revoluţionar a pus deseori în evidenţă însemnătatea excepţională a în
cărcăturii morale a luptătorilor şi, deşi nu s-a putut ridica pînă la în
ţelegerea materialist-istorică a vieţii sociale şi, în subsidiar, a fenome
nului militar, a intuit şi descifrat pătrunzător diverse izvoare ca şi im
plicaţii ale factorului moral-politic. Astfel, determinînd cauzele invo
luţiei intervenite după sec. al XVI-lea în organismul militar şi arta m i l i 
tară românească, în cazul concret al moldovenilor, el arăta în studiul 
care face „pendant" celui amintit înainte, anume în Puterea armată şi 
arta militară la moldoveni în timpul măririi lor, că „Moldovenii căzînd 
cu totul supt suzeranitatea Porţii, domnii, nemaiavînd a apăra libertatea 
şi independenţa patriei ce [pe care — E.B.] le pierduseră, lăsară a scădea 
şi a se demoraliza armata. Războaiele lor încetind atunci a mai f i naţio-

1 3 N. Bălcescu nu neagă aici necesitatea menţinerii unei armate permanente, 
ci combate o supradozare a ei, considerarea ei drept element exclusiv al puterii 
armate a statului. Mai trebuie avut în vedere că pe vremea sa în armatele 
permanente durata serviciului militar era foarte mare raportată nu numai la 
parametrii actuali, ci şi la factori biologici rămaşi neschimbaţi. 

1 1 N. Bălcescu, Opere, tomul I , partea I, ed. G. Zâne, p. 85. 
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nale, ei pierdură acel entuziasm care face pe tot poporul nebiruit, cînd 
el ştie că se luptă pentru naţionalitatea şi libertatea sa" 1 S . 

Pe acelaşi plan trebuie considerată relevarea dependenţei tăriei 
militare de structura socială a statului, de gradul de echitate a ei, de 
gradul de libertate şi justiţie socială. N. Bălcescu explică decăderea gene
rală a ţărilor române de la sud şi est de Carpaţi prin agravarea aser
v i r i i ţăranilor (de reţinut corelaţia, chiar dacă unele aspecte ale dinamicii 
istorice au fost oarecum absolutizate de autor), prin agravarea exploa
tării exercitate asupra maselor producătoare. In Despre starea soţială a 
muncitorilor plugari in principatele române în deosebite timpuri el con
semna : „De atunci poporul se făcu nesimţitor la glasul domnului şi al 
boierilor, nu mai vru a se jertfi pentru o patrie unde nu i s-a lăsat 
drepturi şi pentru o libertate de care el nu se poate bucura, şi ţeara, în 
loc de a se realţa, merse cu grăbire spre scădenie. Timpuri nenorocite 
o compleşiră în urmă" 1 6 . Şi mai departe : „Căci vai de acele naţii unde 
un mic număr de cetăţeni îşi întemeiază puterea şi fericirea lor pe 
robirea gloatelor ! Ele pier !" 1 7 . 

De asemenea, în Despre împroprietărirea ţăranilor, pledînd pentru 
lichidarea exploatării feudale sau semifeudale şi transformarea ţăraniloi 
din aserviţi în proprietari ai pămînturilor muncite de ei — cerinţa fun
damentală a propăşirii social-economice a ţărilor române pe atunci —, 
N. Bălcescu sublinia în felul următor consecinţele militare ale unei schim
bări revoluţionare — în limitele epocii — a relaţiilor agrare : „Oamenii 
de stat, istoricii, atît vechi cît şi noi, toţi se unesc a zice că dintre naţii 
acelea ai căror locuitori posedă pămînturi au nemărginite avantagiuri 
asupra celor ai căror locuitori nu sînt decît simpli a r endaş i 1 8 ; acelea 
apără mai bine pămîntul naşterii lor, sînt mai bine pătrunse de simţă-
mîntul naţional, se împotrivesc cu mai multă energie năvălirilor străine, 
într-un cuvînt acelea se unesc mai mult la interesele sacre ale patriei" 1 9 . 

Desigur, luate în ceea ce conţin ca esenţă şi traduse în limbajul 
actualităţii, aceste postulate conferă şi o fundamentare istorică implica
ţiilor de ordin militar ale imenselor eforturi prezente de rapidă dezvol
tare şi mutaţii ascendente economico-sociale, realizate într-o etapă ma
tură a orînduirii noastre, care a lichidat exploatarea şi asuprirea de 
clasă şi acum integrează şi dinamizează poporul român, laolaltă cu naţio
nalităţile conlocuitoare, sub conducerea Partidului Comunist Român, în 
parcurgerea treptelor făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate. 

în sfîrşit, rezonanţă actuală neslăbită o are modalitatea în care 
N . Bălcescu a sluiit tratarea istoriei în general, a celei militare în spe
cial 2 0 . Pe acest tărîm el a reunit mereu exigenţa faţă de adevărul ştiin
ţific cu o abordare militantă, revoluţionară, a definit funcţia educativă 

1 5 N. Bălcescu, Opere, tomul I , partea I, ed. G. Zâne, p. 179. 
10 Ibidem, p. 165. 
17 Ibidem, p. 198. 
1 8 Sub acest termen Bălcescu înţelegea pe ţăranii lipsiţi de pămînt şi aserviţi 

într-un fel sau altul proprietarului semifeudal. 
1 9 N. Bălcescu, op. cit., p. 271—272. 
2 0 O analiză mai detaliată la M. Ioanid şi E . Bantea, Probleme militare in 

opera lui Nicolae Bălcescu, în Studii şt referate despre N. Bălcescu, vol. I , 
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1953, p. 120 şi următoarele. 
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a istoriei, a cerut să se utilizeze datele ei pentru potenţarea calităţilor 
militare ale naţiunii române. Chintesenţa concepţiei sale în această pr i 
vinţă este exprimată şi în primele rînduri ale operei la elaborarea căreia 
l-au găsit şi ultimele clipe de viaţă : „Moştenitori ai drepturilor pentru 
păstrarea cărora părinţii noştri s-au luptat atîta în veacurile trecute, fie 
ca aducerea aminte a acelor timpuri să deştepte în noi simtimentul dato-
rinţei ce avem d-a păstra şi d-a mări pentru viitorime această pre
ţioasă moştenire !" 2 1 . 

Nu rămîne de adăugat decît că cercetătorii şi truditorii întru istoria 
ostăşească a naţiunii române au azi de fructificat valori infinit sporite 
în virtutea înzecirii „moştenirii', a uriaşului adaus făcut ei de poporul 
român în era sa socialistă de viaţă şi propăşire. 

L E S CONCEPTIONS M I L I T A I R E S D E N I C O L A S BĂLCESCU, C O R O L L A I R E 
DE SON A C T I O N POUR L'UNITÉ E T L'INDÉPENDANCE D E L A NATION 

R O U M A I N E 

R é s u m é 

Ce qu'il y a de surprenant, à première vue, ce sont les résonances actuelles 
de ces conceptions. Bălcescu a mis en évidence la détermination révolutionnaire 
de ses formulations en matière militaire, il y unissait le national et le social en 
une indissoluble soudure. Expliquant la nécéssité des forces armées de la future 
Roumanie indépendante et unie il insistait que l'émancipation sociale et nationale 
des Roumains serait accomplie d'abord par leurs propres efforts et ne saurait 
pas résulter que du jeu de la bienveillance des grandes puissances. Quant à 
celles-ci, il hiérarchisait le péril qu'elles représentaient pour l'identité nationale 
roumaine-considérant que la Russie et l'empire autrichien sont les plus maléfiques. 
De ce point de vue ont découlé ses efforts de forger une alliance militaire révo
lutionnaire roumano-hongroise contre le panslavisme. L'héritage scientifique, poli
tique et idéologique de Bălcescu est aussi décelable dans la doctrine militaire 
roumaine actuelle de la défense nationale intégrale. 

2 1 N. Bălcescu, Opere, vol. I I , Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1953, p. 25. 
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PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL, 
FACTOR AL CONŞTIINŢEI ISTORICE 

Prof. V A S I L E DRĂGUŢ, 
directorul Direcţiei Patrimoniului 

Cultural-Naţional şi 
R A D U F L O R E S C U , 

din partea Direcţiei Patrimoniului 
Cultural-Naţional 

In cuvîntul de deschidere al acestei sesiuni s-a amintit că, de curînd, 
derivînd din Programul partidului, a fost adoptată Legea care regle
mentează situaţia patrimoniului cultural-naţional al Republicii noastre. 

Aş adăuga : elaborată sub directa îndrumare şi supraveghere a condu
cerii superioare, această lege nu face decît să consacre, în primul rînd, 
aspectul şi funcţia de factor al conştiinţei istorice, a fiinţei noastre spiri
tuale a acestui patrimoniu. 

Fără îndoială, şi repet un adevăr general cunoscut şi acceptat, 
caracterul de factor al conştiinţei istorice, al conştiinţei colective în 
general îl are patrimoniul cultural-naţional prin însăşi natura bunurilor 
care-1 compun. Valori întruchipate într-un suport material exprimînd o 
personalitate dată, dintr-o epocă şi dintr-o cultură dată, bunurile care-1 
constituie sînt purtătoarele unor mesaje care înfruntă timpul şi istoria 
şi care trec din generaţie în generaţie, aş spune, anticipînd asupra celor 
cîteva gînduri pe care doresc să le prezint, sporind şi poteţînd în decursul 
acestor treceri mesajele generaţiilor trecute către prezent şi către 
viitorime. 

Fără îndoială, există o intenţie iniţială de comunicare, de transmi
tere a unui gînd, a unei intenţii sau a unui mod de a înţelege lumea 
peste generaţii, peste limite de spaţiu şi timp pe care orice bun material 
de cultură o implică. Distingem, poate, cea mai veche intenţie de acest 
fel atunci cînd apar primele bunuri materiale de cultură în materiale 
perene. Primul menhir, acea modestă dală gravată ridicată deasupra 
tumulului de la Hamangia a constituit prima încercare de a transmite 
dincolo de limitele generaţiei şi dincolo de limitele comunităţii în care 
a fost creat ceva, un conţinut de conştiinţă, o credinţă şi un gînd, poate 
chiar mai multe : o imagine reprezentativă pentru cel ale cărui rămăşiţe 
pămînteşti zăceau sub mormînt. 

Această primă intenţie se manifestă, fără îndoială, mult mai preg
nant în forme din ce în ce mai majore ale creaţiei, în forme din ce în ce 
mai încărcate cu semnificaţie istorică. Aş aminti în acest sens un docu
ment binecunoscut, pisania lui Petru Rareş de la mănăstirea Probota, în 
care domnul vorbeşte despre dorinţa sa de a face un locaş de amploare 
împărătească şi aş lega această inscripţie de recenta contribuţie a profe
sorului V. Vătăşianu, care vedea în programul picturii religioase exte-
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rioare a bisericilor moldoveneşti expresia gîndirii politice şi ideologice 
a aceluiaşi voievod Petru Rareş. 

Fără îndoială — şi de-a lungul secolelor faptul e confirmat —, 
orice mare creaţie, orice mare ctitorie cată să vorbească generaţiilor 
peste timp, peste spaţiu, să statornicească nişte valori perene pe care 
să le poată transmite cît mai departe, undeva unde, pentru moment, 
nici nu putem să ne imaginăm ceva. Dar pe măsură ce creaţia se adună 
şi se statorniceşte, tocmai prin faptul că se poate statornici, că în formele 
acestea de patrimoniu are stabilitate şi durată, ajunge să constituie un 
model. In această perspectivă m-aş întoarce din nou înapoi la cele cîteva 
documente medievale care amintesc felul în care ctitori, domnii Mol
dovei şi ai Ţării Româneşti trimiteau pe meşterii pe care-i foloseau la 
modele, la lucrări realizate în timpul predecesorilor lor care să servească 
drept exemplu şi călăuză pentru lucrările pe care le comandau. Este, 
fără îndoială, altă formă în care patrimoniul devine factor de con
ştiinţă istorică. 

Izvor de inspiraţie, model, paradigmă cu valoare clasică, bunul 
de cultură serveşte creatorului ca să se ancoreze, să-şi caute parametrii 
ancestrali ai identităţii sale şi să se diferenţieze prin elementul de ori
ginalitate pe care-1 aduce. 

Dacă în lumea intenţiilor direct exprimate de bunurile din patri
moniul cultural-naţional lucrurile se pot încadra mai mult sau mai 
puţin sub aceste două mari categorii, există o lume la fel de bogată 
care uneori ne scapă şi care este aceea a celor chemaţi să valorifice 
acest patrimoniu. 

M-aş mărgini la un singur exemplu pentru a ilustra cît de vechi 
şi cît de importante pot să fie aspectele acestei forme a conştiinţei isto
rice legate de patrimoniu. Aş aminti numai că răsunetul nemaipomenit şi 
valoarea pentru conştiinţa naţională românească în curs de structurare, 
din perioada cuceririi independenţei de stat, a descoperirii, către sfîrşi-
tul secolului trecut, a monumentului de la Adamclisi este vie şi astăzi 
şi poate tocmai acest lucru ne împiedică să vedem că — dincolo de 
erorile de săpătură făcute de Tocilescu, dincolo de erorile de reconsti
tuire, care poate că au persistat pînă astăzi, dincolo de toate aceste 
lucruri care pot f i încă aduse în discuţie şi comentate — descoperirea 
a constituit un act de cultură major în măsura în care a tulburat con
ştiinţa contemporaneităţii, a provocat un flux de idei şi de preocupări 
şi a contribuit la regăsirea unei identităţi, atît de discutată atunci cînd 
teoriile roessleriene erau încă foarte actuale. Aş adăuga că preocupările 
care au continuat în legătură cu acest monument — şi cu alte monu
mente înrudite sau contemporane — nu au făcut decît să exprime r id i 
carea la un nivel încă mai înalt al acestor exigenţe legate de necesita
tea de regăsire, de recunoaştere a unei identităţi culturale şi sociale. 

Orice investigaţie ştiinţifică în domeniul acesta nu exprimă decît 
nevoia unei generaţii de a găsi un nou punct de sprijin în trecut, o 
nouă legătură şi, în acelaşi timp, un nou termen de diferenţiere. Ne 
recunoaştem în strămoşi şi ne diferenţierii de ei pe această cale. Acesta 
este motivul pentru care fiecare generaţie resimte nevoia propriilor ei 
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sinteze istorice, aş spune, nevoie mai acută în domeniul istoriei culturii 
decît în acela al istoriei pragmatice, a datelor şi evenimentelor. 

Din acest punct de vedere, poate, patrimoniul cultural-naţional al 
nostru, al ţării noastre, al poporului nostru, îmbracă o valoare deosebită. 
Şi aceasta nu numai pentru că are aspectul unui ansamblu de valori de 
un preţ mare, caracterizate de trăsături originale, care ne sînt proprii 
şi care ne definesc în perspectiva istoriei, ci şi datorită unor circum
stanţe istorice. 

Una dintre aceste circumstanţe are un caracter mai general. Trăim 
o perioadă bîntuită de mari transformări atît în habitat, în obişnuinţele 
de fiecare zi ale oamenilor, în felul în care este organizat teritoriul şi 
locuirea, cît şi în conştiinţă. Sociologii au acreditat, pentru a defini 
această situaţie, termenul de tranzienţă. In aceste împrejurări, patrimo
niul constituie factor de stabilitate şi de regăsire. Dar există o circum
stanţă istorică proprie soartei istorice a poporului nostru — lipsa sau 
sărăcia documentelor scrise, care să ne îndreptăţească şi să ne ajute în 
identificarea vechilor etape prin care am trecut, a vicisitudinilor care 
ne-au afectat dezvoltarea, a moştenirii strămoşeşti. Din acest punct de 
vedere patrimoniul nostru cultural vine să ne facă un serviciu imens 
nu numai ştiinţei, nu numai cercetării, ci conştiinţei de sine a fiecăruia 
dintre noi şi conştiinţei de sine a colectivităţilor. El suplineşte această 
informaţie care s-a transmis sărac prin tradiţia scrisă, completată de 
aceea orală, printr-o tradiţie de cultură. El vine să ne permită să recon
stituim evenimente şi procese care s-au pierdut de mult în negura vre
murilor pe baza urmelor materiale pe care acestea le-au lăsat în sau 
deasupra pămîntului. Mai mult decît atît, ne permit, aşa cum exemplul 
deja citat al profesorului V. Vătăşianu ne-o arată, să reconstituim intenţii 
şi înţelesuri pe care nici un alt document, nici o altă mărturie nu le-a 
făcut să ajungă pînă la noi. 

In încheiere aş cere îngăduinţa să mă refer la importanţa legii de 
curînd apărute în acest an. Două sînt aspectele asupra cărora legea 
insistă şi care interesează în mod deosebit această latură de factor de 
conştiinţă istorică a patrimoniului. 

Unul este acela al evidenţei bunurilor, lucrare care va sta la baza 
cunoaşterii ştiinţifice integrale a zestrei noastre culturale, constituind 
în acelaşi timp un important instrument în politica de valorificare cul-
tural-educativă a monumentelor şi muzeelor, contribuind astfel la poten
ţarea de factor de conştiinţă istorică a patrimoniului. 

Aş vrea să subliniez aici doar o singură latură deosebit de intere
santă a acestui aspect, şi anume nu atît faptul că prin el asigurăm trans
miterea către generaţiile viitoare a valorilor pe care astăzi le cunoaştem 
şi le preţuim, a celor care vor veni de acum înainte datorită strădaniei 
creatorilor şi cercetătorilor, ci, în primul rînd, pentru că acest aspect 
ne permite pe căi indirecte, e adevărat, dar nu mai puţin importante, o 
mai bună cunoaştere a acestor valori şi o reevaluare sistematică a lor. 
Pe aceste baze legea deschide perspective noi. Ea asigură, astăzi, cunoaş
terea într-un cadrul stabil şi sistematic a acestui patrimoniu şi păstrarea 
lu i . Pentru moment ştim ce este şi ştim cum să-1 păstrăm. Avem spri
j inul forţei de stat în acest sens şi avem garanţia că patrimoniul consti-
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tuit cu sudoarea creatorilor din nenumărate generaţii şi păstrat cu efor
tul oamenilor luminaţi şi îndrăgostiţi de cultura noastră nu va pieri 
prin neglijenţă şi nepăsare. Aceasta este baza pentru forme de valori-
rificare, pe care, aş îndrăzni să spun, pentru moment nici nu le pu
tem imagina. 

Aş vrea să amintesc doar trei sectoare în care această acţiune de 
valorificare superioară a patrimoniului se poate realiza. 

Una este aceea a mijloacelor de comunicaţie în masă, care pot 
găsi în patrimoniul cultural-naţional temei pentru acţiuni variate şi de 
răsunet profund. Alta este şcoala, învăţămîntul de toate gradele, care 
prin formele cele mai variate, ieşind din cadrul clasei şi al programei, 
pot să îmbogăţească conştiinţa tineretului cu toată gama de valori pe 
care o cuprinde. 

în sfîrşit, ultima şi poate nu cea mai puţin importantă în contextul 
vieţii moderne este aceea a preocupărilor extraprofesionale şi a partici
pării publicului la opera de păstrare şi valorificare a patrimoniului. 
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IN MUZEELE DE ISTORIE 
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director-adjunct al Direcţiei aşezămintelor 

culturale din C.C.E.S. 

m să încerc să-mi chivernisesc timpul în aşa fel, încît în zece minute 
să spun tot ceea ce un muzeograf conştient are de spus unor alţi 
muzeografi setoşi să volorifice inteligent, activ, combativ şi convin

gător tezaurul nostru naţional, tezaurul de argumente de care dispunem. 
Aş dori, în primul rînd, să fac o precizare. Noi, cei care lucrăm în 

frontul culturii, am simţit din plin în documentele congresului parti
dului nostru un cuvînt de mobilizare special pentru muzeografi. Pre
vin numai asupra a două dintre tezele majore care au fost prezentate 
în preambulul istoric — ni se reaminteşte cu curaj în legătură cu fac
torul conştiinţă istorică că am avut o istorie dramatică, că am avut o 
istorie specială şi că am făcut faţă cu strălucire ca un elev genial, 
inteligent, persistent şi calm marilor solicitări venite de la cel mai exi
gent dintre profesori : multimilenara noastră existenţă. 

în al doilea rînd, ni s-a dat dispoziţie, am fost implicaţi, cu alte 
cuvinte, să tălmăcim tematic specificul şi rosturile acestei istorii. De 
aceea, un orizont tematic este, în ultimă instanţă, un front, un orizont 
tematic este o demonstraţie unitară naţională, la care contribuie fiecare 
muzeu în parte şi fiecare expoziţie în parte pentru a se realiza viziunea 
unitară a istoriei neamului nostru. 

în al treilea rînd, este foarte important că, la nivelul specificului 
nostru istoric, ne reamintim de ţ ă r ă n i m e şi nu aş limita această 
discuţie, nu-mi permit s-o limitez, doar la ţăranul antrenat din plin în 
lupta de clasă, asta am făcut-o mereu, cel puţin din circumstanţă, în 
expoziţiile noastre de bază, ci la ţăranul ctitor de ţară, la ţăranul care 
săvîrşeşte miracolul pe care-1 intuia antevorbitorul, colegul Radu Flo-
rescu, acela al transmiterii patrimoniului, fiindcă, în ultimă instanţă, 
succesiunea de sinteze care realizează impresionantul nostru proces de 
continuitate milenară ce duce de la neolitic la indo-europeni, de la daci 
la daco-romani şi de la daco-romani la romanitatea noastră se petrece 
datorită MÀRIEI sale ŢĂRANUL din impostaza sa neolitică pînă în ziua 
de astăzi, cînd se integrează într-un nou front de concepţie şi acţiune. 

Vedeţi, aşadar, istoria începe să fie interesantă, iar muzeograful, 
umilă furnicuţă de multe ori lăsată la rubrica tăcerii de către cercetător, 
devine un ingenios regizor. 
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Aşadar, cred o dată mai mult că orizontul nostru tematic devine 
un orizont angajat, un orizont care va trebui să prezinte convingător, 
folosind inteligent argumentul patrimonial, această pasionantă epopee a 
supravieţuirii noastre, a afirmării noastre, a capacităţii noastre de a găsi 
de la o epocă la alta posibilităţi organizatorice proprii, care ne-au ajutat 
să nu fim măturaţi , indiferent dacă ne-am refugiat la munte, pădure, la 
şes sau dacă am stat şi la munte şi la şes „în calea tuturor răutăţilor". 

Aş adăuga mai departe, dincolo de orizontul strict istoric, că anga
jarea noastră tematică, orizontul tematic care se deschide activităţii 
noastre este, în ultimă instanţă, polarizat, apelînd şi la alte discipline. 

Dacă vrem să recunoaştem continuitatea noastră şi s-o demonstrăm, 
n-o putem face numai istoric. A venit vremea să folosim cu foarte 
multă competenţă argumentul etnografic, să-1 introducem în circuitul 
expoziţiilor noastre şi să recunoaştem că actul creator popular contem
poran poartă mesaje multimilenare, care trebuie să fie valorificate, să 
fie descifrate. 

Dar ceea ce trebuie să spun ca muzeograf este încă un lucru. Se 
pare că orizontul nostru tematic este un orizont de sincerităţi, fiindcă va 
trebui să explicăm oamenilor de ce nu avem catedrale de talia Nôtre-
Dame-ului şi de ce a trebuit să sîngerăm la Dunăre, apărînd renaşterea 
italiană şi creaţiile Angliei elisabetane, mîncînd mămăligă de mei şi 
adăpostindu-ne în bordeie, împotriva tuturor năvălitorilor care au tre
cut pe aici. 

Am impresia însă că a venit momentul să gîndim noi, muzeografii, 
la două fronturi tematice, care din punct de vedere meotodologic se 
sprijină reciproc. Există un front tematic mai conservator, mai greu 
de modificat, cu funcţie de artilerie grea, bine amplasat, bine servit pe 
ţară, cel al expoziţiei de bază şi există un front tematic care se cere 
anvizajat cu ochi mai noi, mai vioi, căruia îi putem imprima ri tmici
tatea şi nervul dictat de marile schimbări şi de marile probleme contem
porane — e vorba de expoziţiile temporare. La nivelul expoziţiilor tem
porare privite serios, expoziţii îndrăzneţe, de sinteză, care să aducă ar
gumentul arheologic alături de cel istoric ori etnografic, să paginăm 
cele mai importante momente din istoria patriei noastre. 

Mă gîndeam, de exemplu, cît de interesantă ar f i o expoziţie care 
să reprezinte civilizaţia lutului la noi şi care, plecînd din neolitic, să 
meargă pînă la olarul actual, folosind şi texte de referinţă pentru a ne 
explica nouă şi altora că am dialogat, rînd pe rînd, cu experienţe egeice, 
mesopotamiene, anatoliene şi mediteraneene, rămînînd însă noi înşine, 
tocmai prin acel miracol al satului şi al ţăranului, despre care se pome
neşte în documentele noastre. 

Vedeţi dumneavoastră, noi avem un patrimoniu cu un specific 
anume. Noi n-am fost lăsaţi de nimeni să ridicăm piramide şi nici n-am 
avut intenţia să facem acest lucru. Geniul nostru creator a şerpuit pe 
alte făgaşe. 

Nu avem tezaurele lu i Tutankamon, dar avem miracolul plasticii 
neolitice, avem geniul lemnului, avem verva plasticii noastre proprii, 
avem un miracol Brîncuşi, care se trage din izvoare dacice şi aşa mai 
departe. 
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Va trebui în orizontul nostru tematic să sesizăm şi interferenţele 
permanente între cultura noastră populară şi creaţia cultă, permanenta 
receptivitate a noastră la apelul intern şi extern, care ne-au permis să 
ne generăm elemente de civilizaţie şi cultură proprie, valorificînd tezaurul 
nostru popular. 

Iată, aşadar, cîteva cuvinte spuse cu mult respect pentru dumnea
voastră, concretizînd elemente de deschidere tematică, care, după păre
rea mea, devin obligatorii pentru noi, muzeografii, şi, aş spune, o invi 
taţie la colaborare între diferite muzee. 

Poate că mai avem încă o obligaţie, aceea de a încerca în cadrul 
politicii noastre de valorificare tematică a patrimoniului să acordăm 
o mai mare atenţie actului creator contemporan. Să nu ne trezim la un 
moment dat în paradoxala situaţie de a prezenta mai bine epoci care 
s-au petrecut acum două mii de ani în urmă şi de a lăsa pentru anii în 
care ne-am investit sîngele şi viaţa noastră amintirea unei arhive de 
mucava, fotocopii şi reproduceri. Indiscutabil, se cere să aducem per
manent muzeele noastre la zi în măsura în care muzeul a ajuns un for 
major de dezbatere a unor probleme în care este implicat, în ultimă 
instanţă, şi dreptul nostru la existenţă. 

în fine, aş adăuga un lucru care va f i înţeles nu numai de muzeo
grafi, cu tot respectul meu faţă de marile valori ale ştiinţei româneşti 
care se află aici. Poate că vom înţelege cel puţin noi, dacă nu vor înţe
lege alţii, că aşa cum marea operă ştiinţifică a chirurgiei este operaţia 
in sine şi nu tratatul care-1 lasă în legătură cu transplantul nu ştiu că
ror organe, marea operă în care muzeograful îşi pune amprenta perso
nalităţii sale profesionale şi dreptul său de autor este expoziţia datorată 
gîndirii sale tematice, capacităţii sale de a exprima — şi numai dum
neavoastră, muzeografii, ştiţi cît de greu se poate face acest lucru — 
marile adevăruri, lăsînd exponatele să vorbească. 

Nu ştiu de ce acum, cînd mă apropii de sfîrşitul cuvîntului meu, 
mă gîndesc în special la marea sarcină a noastră, a celor care lucrăm 
în sectorul de istorie veche, care avem încă atîtea lucruri de demonstrat 
şi, o dată mai mult, îmi apare extrem de prezentă printre noi, în pofida 
instituţiei morţii pe care o sfidează, personalitatea profesorului Ion Nes
tor, care a crescut atîtea generaţii şi pe care noi, arheologii şi muzeo
grafii, îl simţim aproape în pasionantul proces de demonstrare a conti
nuităţii noastre, şi vă rog să nu uitaţi şi să plecaţi cu acest ult im adevăr 
rostist din inimă, continuitatea exprimînd un proces unitar de dezvoltare 
şi implicînd fiecare brazdă de pămînt românesc. 
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tiinţa istorică românească a demonstrat convingător continuitatea 
dacică şi daco-romană în provincia cucerită de Traian. Totuşi, cer-

* cetarea nu se poate opri la realizările de pînă acum ; dimpotrivă, 
ea are datoria să valorifice consecvent nu numai noile descoperiri arheo
logice, care se înscriu în sfera problemei continuităţii, ci şi sursele docu
mentare mai dinainte cunoscute, dar insuficient explorate şi exploatate 
din acest punct de vedere. Rîndurile de faţă au tocmai un asemenea scop. 

Vom începe cu mărturia pe care credem că o aduce o inscripţie 
in cinstea lui L. Licinius Sura, descoperită chiar la Roma 1 şi care, în 
partea ce ne interesează, glăsuieşte : „...[cum ?] Imp(erator) Caesar Nerva 
Traianus /Aug(ustus) Germanicus/ Dacicus gentem Dacor(um) et regem 
Decebalum bello superavit ; sub eodem duce leg(atus) pro pr(aetore), ab 
eodem donatus hastis puris VIII, vexillis VIII, coronis maralib(us) II, 
vallaribus II, classicis II, auratis //...". 

Ε uşor de văzut că aici este vorba de participarea lui L. Licinius 
Sura la luptele cu dacii şi de distincţiile militare pe care le-a primit 
pentru faptele sale de arme. Se pune însă, evident, problema dacă ilus
trul personaj şi-a cîştigat aceste merite numai în primul război al lui 
Traian cu dacii, cînd participarea lui e confirmată de Cassius Dio- sau 
în ambele războaie. 

întrucît epigrafa cuprinde, în partea pe care n-am mai reprodus-o, 
o înşiruire de funcţii şi magistraturi exercitate de L. Licinius Sura, edi
torii volumului al VI-lea din CIL, E. Bormann şi G. Henzen, au tras pe 
bună dreptate concluzia că în partea iniţială, mutilată, a inscripţiei tre
buie să se f i aflat şi menţionarea magistraturii consulare ocupate de cel 
onorat, şi anume consulatul al doilea sau al treilea. Ei adaugă că Lic i 
nius Sura a fost consul pentru a doua oară în anul 103, iar pentru a 
treia oară în anul 107 ; în acest caz, inscripţia s-ar putea referi tot atît 
de bine la ambele războaie ale lu i Traian cu dacii sau numai la primul 
dintre ele. 

în comentariul succint pe care-1 consacră inscripţiei, H. Dessau 
arată că Sura a fost consul pentru a doua oară în anul 102 3 (ceea ce 

1 C I L , V I , 1444 ; Dessau, I L S , 1 022. 
2 L X V I I I , 9. 

3 Cf. W. Liebenam, Fasti consulates Imperii Romani, Bonn, 1909, p. 18—19 şi 73. 

Conf. dr. H A D R I A N D A I C O V I C I U , 
directorul Muzeului de Istorie al Transilvaniei, 

Cluj-Napoca 
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n-ar anula echivocul cronologic) şi precizează că distincţiile militarè cu 
care Sura a fost dăruit trebuie să-i f i fost acordate in două rînduri, căci 
pentru o singură expediţie nu se acordau mai mult de patru hastae, 
patru vexilla şi patru coronae. Prin urmare, inscripţia menţiona consu
latul al treilea al lui Sura şi se referă la ambele războaie dacice ale 
lui Traian. 

Dacă lucrurile stau aşa, expresia gentem Dacorum et regem Dece-
balum bello superavit dobîndeşte o mare însemnătate. Ea poate f i tra
dusă prin „a învins neamul dacilor şi pe regele Decebal" 4. 

S-ar putea aduce obiecţia că verbul superare înseamnă, uneori, şi 
,.a omorî", că în acest sens el este utilizat de Verpiliu, de exemplu în
tr-o expresie ca aliquem jerro superare (,,a da cuiva o lovitură mortală", 
,,a ucide pe cineva cu fierul, cu sabia") 5 . Sensul acesta este însă mult 
mai rar şi, în cazul amintit, el aparţine, evident, limbajului poetic, care 
nu se regăseşte în stilul laconic şi precis al documentelor epigrafice. 
De altminteri, traducerea : „Traian... a omorît, a ucis" nu se potriveşte 
nici în cazul lu i Decebal, care-şi luase singur viaţa, nici în cazul neamu
lui dac ; expresia „a ucide un popor" este nefirească şi limba latină 
avea numeroase modalităţi mai apte să sugereze, dacă aceasta ar f i fost. 
realitatea, nimicirea unui neam întreg : oecidione occidere, ad interne-
cionem caedere, ab stirpe tollere, a stirpe evertere, expresii folosite de 
autori de prim rang ca Titus Livius, Cicero, Suetoniusβ. In schimb, 
verbul superare este întîlnit la asemenea autori (Caesar, Suetonius) toc
mai cu sensul de „a învinge", „a bate", „a infringe" în război, iar Cor
nelius Nepos foloseşte, pentru a vorbi despre supunerea Asiei, expresia 
superare bello Asiam, adică o formulare identică celei din inscripţia care 
ne preocupă 7 . 

Aşadar, inscripţia dedicată lui L. Licinius Sura vorbeşte despre în-
frîngerea dacilor şi nu despre nimicirea sau exterminarea lor. în acest 
sens, ea poate fi considerată ca un argument suplimentar — cu atît mai 
valoros cu cît e luat dintr-un izvor contemporan cu evenimentele — în 
favoarea tezei continuităţii dacilor sub stăpînirea romană. 

• 

Este binecunoscut textul lui Pseudo-Vopiscus referitor la părăsirea 
Daciei sub Aurelianus 8 : „cum vastatum Illyricum et Moesiam deper-
ditam videret, provinciam Transdanuvianam Daciam a Traiano constitu-
tam sublato exerciţii et provincialibus reliquit, desperans earn posse re
ţineri, abductosque ex ea popidos in Moesia conlocavit appellavitque 
suam Daciam quae nunc duas Moesias dividit". La prima vedere, acest 
pasaj nu se deosebeşte prin nimic esenţial de relatările corespunzătoare 

'' S-ar putea folosi şi verbele „a subjugat", „a supus", dar utilizarea verbului 
„a învins" ni se pare preferabilă ; în adevăr, Decebal curmîndu-şi viaţa, nu poate 
fi vorba de subjugarea sau de supunerea lui. 

5 L . Quicherat-A. Daveluy, Dictionnaire latin-fraçais, Paris, 1861, s.v. stipcro. 
6 H. Goelzer, Nouveau dictionnaire français-latin, ed. a V-a, Paris, s.v. 

exterminer. 
7 L . Quicherat-A. Daveluy, loc. cit. 

8 SHA, Aurel, 39, 7. 

www.mnir.ro



CONSIDERAŢII ASUPRA P R O B L E M E I CONTINUITĂŢII 41 

ale lui Eutropius9 şi Rufius Festus10, care şi ei vorbesc despre o evacuare, 
măcar parţială, a locuitorilor provinciei traiane. Totuşi, acum aproape 
20 de ani, s-a făcut încercarea 1 1 de a se interpreta altfel textul lui 
Pseudo-Vopiscus şi, cu toate carenţele ei, această încercare merită re
flecţie. 

Noua interpretare porneşte de la folosirea oarecum specială a ter
menului provinciales într-un alt pasaj 1 2 al aceluiaşi Pseudo-Vopiscus : 
„jures provinciales repetundarum ac peculatus reos ultra militarem mo-
dum est persecutus, ut eos ingentibus suppliciis cruciatibusque puniret". 
Cum în această frază e vorba de delicte specifice funcţionarilor, autorul, 
care mai dă şi alte exemple mai mult sau mai puţin convingătoare, 
ajunge la concluzia că prin provinciales, în sensul tehnic al cuvîntului, 
trebuie să se înţeleagă numai cetăţenii romani cu reşedinţă provizorie 
într-o provincie, adică funcţionarii de stat romani avînd o misiune în 
provincia respectivă 1 S . 

Pentru a formula concluzii mai precise, autorul se sprijină apoi pe 
următorul text din Ulpianus 1 4 : „provinciales eos accipere debemus, qui 
in provincia domicilium habent, non eos, qui ex provincia oriundi sunt". 
Combinîndu-1 cu pasajele amintite din Pseudo-Vopiscus, el ajunge la 
concluzia că provinciales retraşi din Dacia traiană sub Aurelianus erau 
iudices, iudiciales, principales, în genere magistraţi şi funcţionari ai sta
tului roman, evident în număr foarte limitat ; aceşti provinciales nu pu
teau f i masa locuitorilor provinciei, deoarece, în vremea lui Aurelianus, 
majoritatea acestora trebuie să f i fost născuţi în Dacia şi, deci, erau 
oriundi Daci, nu provinciales. 

Formulată în felul acesta, demonstraţia, deşi ingenioasă, nu ni se 
pare convingătoare. Trecem peste faptul că autorul ei face deseori con
fuzie între funcţionarii superiori, pentru care transferul dintr-o provin
cie într-alta e o regulă, şi funcţionarii inferiori, în cazul cărora regula 
nu se aplică, sau între funcţionarii superiori trimişi în Dacia de la Roma 
şi magistraţii superiori locali. Este însă evident că textul lui Ulpianus se 
referă la provinciales în sensul larg al cuvîntului, adică în sensul de 
locuitori ai unei provincii şi nu în sensul, foarte restrîns, de funcţionari. 
De asemenea, trebuie notat faptul că interpretarea foarte restrînsă a ter
menului provinciales din expresia sublato exercitu et provincialibus nu 
se potriveşte deloc cu expresia care urmează : abductosque ex ea populos 
in Moesia conlocavit, deşi autorul încearcă să justifice cuvîntul populos 
prin numărul mare — circa 10.000 — de funcţionari r e t r a ş i 1 5 . Totuşi, e 
îndoielnic că pentru 10.000 de oameni izvorul ar f i folosit termenul 
populi ; pe de altă parte, dacă funcţionarii erau, cum zice însuşi autorul 
demonstraţiei, sistematic transferaţi, Aurelianus nu avea de ce să-i aşeze 
pe toţi în Moesia. 

9 I X , 15, 1 : abductosque Romanos ex urbibus et agriş Daciae in media 
Moesia collocavit. 

1 0 V I I I : translatis eXinde Romanis. 
1 1 Dem. Şt. Marin, I „provinciales" ritirati dalia Dacia sotto Aureliano, în 

„Revue des études roumaines, I I I — I V , 1957, p. 170—219. 
1 2 SHA, Aurel., 39, 5. 
1 3 Dem. Şt. Marin, op. cit., p. 192. 
14 Lib. 34 ad edictum. 
1 5 Dem. Şt. Marin, op. cit., p. 214—215. 
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Ar exista însă o altă cale, care ar putea concilia interpretarea pro
pusă pentru termenul provinciales cu restul pasajului din Pseudo-Vopis
cus. în adevăr, textul zice : „...provinciam... Daciam... sublato exercitu et 
provincialibiis reliquit, desperans earn posse reţineri, abductosque ex ea 
populos in Moesia conlocavit..." şi s-ar putea traduce astfel : ..evacuînd 
armata şi pe funcţionari, a părăsit provincia... Dacia..., desperînd de a o 
mai putea păstra, iar populaţiile duse din ea le-a aşezat în Moesia...". Cu 
alte cuvinte, ar f i vorba de latura oficială, obligatorie, a e\'acuării — 
evacuarea armatei şi a administraţiei — şi de latura ei spontană : pleca
rea unei părţi a populaţiei ca o consecinţă a retragerii militare şi admi
nistrative. Această traducere permite interpretarea consecventă a terme
nului provinciales în sens restrîns în întreg textul lui Pseudo-Vopiscus, 
dar o conciliază în acelaşi timp şi cu realităţile arheologice din Dacia, 
care nu permit să se vorbească de plecarea numai a armatei şi a cîtorva 
mii de slujbaşi. 

Aceleaşi realităţi arheologice, dimpreună cu textul discutat (în care 
nimic nu lasă să se întrevadă că ar f i vorba de o evacuare totală), de
monstrează că numai o parte a populaţiei civile a părăsit provincia tra-
iană, mulţi dintre locuitorii ei rămînînd pe loc, adesea chiar în vechile 
lor aşezări urbane sau rurale. 

• 

într-un interesant articol, o cercetătoare italiană 1 0 încearcă să aducă 
o nouă dovadă a continuităţii daco-romane. După ce enumeră o serie de 
cuvinte pe care goţii le-au împrumutat din limba latină (assarjus -= as-
sarius, as ; drakma = drachma, drahmă ; unkja = uncia, uncie ; arka 
= arca, arcă ; militon = militare, a face serviciu militar ; spaikulatur 
= speculator, gardă, sentinelă etc.) şi arată că ele n-au pătruns în gotică 
mai devreme de sec. al III-lea e.n., autoarea ajunge la următoarea con
cluzie : „...cuvintele latine examinate ne atestă că, în timpul şederii lor 
în Dacia, goţii au avut relaţii comerciale cu latinii, au luptat cu ei pe 
aceleaşi cîmpuri de bătălie şi au luat creştinismul de la misionari de 
limbă latină. Şi aceasta nu numai că înseamnă că goţii trăiau în contact 
cotidian cu latinii, dar se poate considera ca o altă dovadă a continuităţii 
romane în Dacia" 1 7 . 

Explicaţia, din păcate, nu convinge. Nu se poate explica în ce fel 
au învăţat goţii de la locuitorii fostei provincii Dacia termenii specifici 
mili tari sau un cuvînt ca drakma, cînd asemenea monede sigur n-au cir
culat, în sec. al IV-lea, printre daco-romanii de la nord de Dunăre. Mai 
mult, deoarece împrumuturi le lingvistice ar trebui să fie reciproce (în 
limbile romanice apusene există destule cuvinte de origine veche germa
nică, în timp ce în româneşte asemenea termeni lipsesc), raţionamentul 
autoarei riscă să se apropie de binecunoscuta teză roesleriană, potrivit 
căreia absenţa cuvintelor vechi germanice din limba română ar pleda 
pentru evacuarea totală a Daciei traiane, pentru inexistenţa unei popu
laţii romanizate în fosta provincie. 

1 6 Vittoria Corazza, Un'altra prova délia continuité dacoromâna : le parole 
latine in Ulfila, în Acta Historica, Roma, V I I I , 1968, p. 41—48. 

17 Ibidem, p. 48. 
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Bineînţeles, lucrurile nu stau aşa şi materialul adunat de cercetă
toarea italiană poate f i utilizat pentru sprijinirea tezei juste a continui
tăţii daco-romane, dar raţionînd în alt mod. 

In adevăr, pătrunderea termenilor latini în gotică înseamnă, fără 
îndoială, convieţuire, este rezultatul unei convieţuiri. Aceasta nu s-a pe
trecut însă în Dacia traiană, ci la sud de Dunăre, în sec. al IV-lea e.n., 
cînd mulţi goţi s-au stabilit acolo, devenind foederati ai imperiului. Aşa 
se explică termenii mili tari latini din limba gotică, aşa se explică terme
nul drakma, aşa se explică, mai ales, cuvîntul gotic (semnalat de au
toare 1 8 ) aikklesjo = biserică, evident derivat din grecesul éxxXnaia-

Se ştie că limba română a păstrat, sub forma „biserică", vechiul 
termen latinesc basilica şi Constantin Daicoviciu a subliniat astfel i m 
portanţa acestui fapt : „Se întîmplă, însă, că în lumea romană..., pe la 
sfîrşitul secolului IV, în locul denumirii de basilica a început să se i m 
pună şi să se generalizeze treptat termenul de ecclesia (de origine greacă, 
dar pătruns foarte curînd în limba latină din lumea creştină nord-afri-
cană), înlocuind peste tot (cu excepţia unor zone) denumirea de basilica. 
Important este faptul că această inovaţie a pătruns şi în romanitatea din 
Peninsula Balcanică, de unde l-au luat albanezii sub forma de qeshë. 
în schimb, inovaţia η-a pătruns nici în dialectele româneşti din Balcani 
(aromâni etc.) şi, fireşte, nici în limba daco-romanilor din fosta provin
cie Dacia. 

Explicaţia, cauza, nu poate f i decît una : nici strămoşii noştri şi nici 
cei ai aromânilor... nu se aflau, la introducerea inovaţiei, în Peninsula 
Balcanică, în cadrul Imperiului roman, ci în afara graniţelor oficiale ale 
acestuia, la nordul Dunării, în ţinuturile Daciei traiane..." 1 9 . 

Aşadar, tocmai prezenţa unor termeni latineşti în limba goţilor şi 
absenţa termenilor gotici în limba română dovedesc că poporul nostru 
nu s-a format la sud de Dunăre, aşa cum susţin adepţii teoriei roesle-
riene. Ε drept că goţii s-au aşezat şi în Dacia traiană, dar prezenţa lor 
aici se manifestă sub forma unor tabere instalate în mijlocul autohtonilor 
şi nu printr-o veritabilă populare a fostei provincii romane. 

C O N S I D E R A T I O N S SUR L E P R O B L E M E D E L A CONTINUITÉ 

R é s u m é 

L'étude approfondie de la continuité daco-romaine peut bénéficier non seule
ment de documents archéologiques, mis au jour par des fouilles, mais aussi de 
nouvelles interprétations des sources connues depuis longtemps. C'est en ce sens 
que la présente étude met en discussion le problème, sous trois aspects. 

18 Ibidem, p. 47. 
1 9 C. Daicoviciu, în „Steaua", nr. 7, 1967, p. 113. 
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La premiere partie examine l'inscription CIL, VI, 1444 (= Dessau 1022) en 
l'honneur de L . Licinius Sura, afin de démontrer qu'un certain passage de cette 
inscription se réfère à la défaite, et non pas à l'extermination des Daces. 

En ce qui suit, on met en discussion le point de vue de Dem. Şt. Marin, 
selon l'avis duquel le terme provinciales de l'expression sublato exercitu et pro-
vincialibus utilisée dans Pseudo-Vopiscus (SHA, Aurel., 39, 7) se réfère seulement 
aux fonctionnaires de la province de Dacie et non pas à ses habitants. De ce fait, 
même si l'hypothèse ne peut pas être péremptoirement démontrée, le texte de 
Pseudo-Vospiscus peut être utilisé en quelque mesure pour argumenter la continuité 
durant la période post-aurelienne. Dans le même but peut être aussi utilisée la 
circonstance sur laquelle attire l'attention Vittoria Corazza dans son étude : certains 
termes latins ont pénétré dans la langue des Gotts; d'autre part, dans la langue 
roumaine n'existent pas des mots d'origine gothique. 
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CONSIDERAŢII R E F E R I T O A R E L A SCHIMB IN CURSUL EPOCII 
NEOLITICE PE TERITORIUL ROMÂNIEI 

E U G E N COMŞA 

Aprofundarea cercetărilor privind diferite domenii de activitate a comunită
ţilor din cursul epocii neolitice, de pe spaţii mai vaste, pune specialiştilor pro
bleme dintre cele mai interesante cu implicaţii importante de ordin istoric şi teoretic. 

Analiza datelor arheologice (care în ultimele două decenii — datorită cerce
tărilor migăloase desfăşurate pe tot întinsul ţării — au contribuit la îmbogăţirea 
în chip deosebit a documentării, atît din punct de vedere calitativ, cît şi mai ales 
cantitativ) în strînsă corelaţie cu datele de caracter etnografic (folosite în chip 
judicios), referitoare la comunităţi aflate pe o treaptă de evoluţie social-economică 
şi culturală corespunzătoare nivelului la care se aflau oamenii neolitici din regiu
nile noastre, permite trecerea la o altă treaptă de cercetare şi anume la sinteti
zarea şi pe cît posibil teoretizarea datelor privitoare la unele probleme mai com
plicate, ca de exemplu, în cazul de faţă, la problemele schimbului la comunităţile 
din epoca neolitică de pe teritoriul României. In expunere — pe temeiul celor două 
categorii de date — ne vom referi de astă dală, în principal, la diferite aspecte 
teoretice, deoarece cu alt prilej am analizat problematica schimbului în funcţie de 
categoriile de materii prime întrebuinţate de membrii comunităţilor neolitice '. 

In cercetarea arheologică de la noi, în decursul unei perioade relativ îndelun
gate s-a încetăţenit concepţia după care, în regiunile noastre, schimbul a început 
să se manifeste de-abia la sfîrşitul epocii neolitice sau mai curînd la începutul 
perioadei de tranziţie la epoca bronzului, atunci cînd s-a desfăşurat pătrunderea pe 
teritoriul ţării noastre, dinspre stepele nordpontice, a triburilor de crescători de 
vite, reprezentate în principal prin seria numeroaselor morminte de ocru. Astfel 
s-ar fi produs şi pe meleagurile noastre desprinderea triburilor de păstori din masa 
celorlalte comunităţi. Drept consecinţă, între populaţia locală sedentară şi cea 
nomadă pătrunsă, în chip firesc, s-au produs contacte intense şi schimburi. Se 
spunea că, în acest cadru, cultivatorii ofereau produsele lor (respectiv grîne), iar 
crescătorii de vite le dădeau în schimb : lapte, carne şi piei. Cercetările arheolo
gice amănunţite din ţara noastră şi din teritoriile vecine permit să arătăm că nu 
avem nici un temei să considerăm situaţia amintită ca fiind valabilă pentru comu
nităţile neolitice din această parte a Europei, deoarece este pe deplin dovedit că, 
în ţinuturile carpato-balcanice, evoluţia social economică s-a desfăşurat pe o cale 
cu totul deosebită şi că toate comunităţile neolitice, sedentare, de la noi, practicau 
o activitate economică mixtă, reprezentată de cultivarea primitivă a plantelor şi 
creşterea animalelor. Erau produse cantităţi de grîne corespunzătoare numai nece-

1 Eugen Comşa, Schimbul la comunităţile din epoca neolitică de pe teritoriul ţării 
noastre, în „Revista muzeelor", I I I , 1966, 5, p. 440—444. 
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sarului membrilor comunităţii pentru răstimpul dintre două recolte. De asemenea, 
era crescut un număr apreciabil de animale (bovine şi ovicaprine), după cum o 
atestă miile de oase de animale, de la indivizi mulţi, de diferite tipuri, descope
rite în toate aşezările neolitice (cercetate mai intens), ceea ce asigura pe deplin 
necesarul de lapte, carne şi piei. Acestea din urmă putînd fi completate pe calea 
practicării vînătorii. în funcţie de cele relatate, comunităţile locale nu au avut 
nevoie (subliniem, încă din neoliticul timpuriu) de : carne, lapte şi piei, pe care să 
le dobîndească de la comunităţile pătrunse din afară. De altfel, nici comunităţile 
ajunse în regiunile noastre, dinspre stepele nordpontice, nu au fost exclusiv no
made, în ultima vreme, specialiştii au dovedit că şi acele comunităţi practicau nu 
numai păstoritul, ci pe scară mai redusă se ocupau şi cu cultivarea plantelor, 
fiind de fapt semistabile. Prin urmare, nici aceste comunităţi, prin specificul ali
mentaţiei lor, nu au avut nevoie în vederea realizării necesarului de hrană, de 
ajutorul comunităţilor sedentare de cultivatori. 

Pe baza argumentelor aduse credem că nu se mai poate susţine că temeiu
rile apariţiei schimbului au fost acelea semnalate, ci altele asupra cărora vom 
insista în cele ce urmează. 

Rezultatele cercetărilor arheologice amănunţite, din ultimele decenii, ne duc 
la concluzia că în realitate au intrat în relaţii de schimb (de diferite tipuri), pe 
meleagurile noastre, nu numai comunităţile de cultivatori cu acelea de crescători 
de vite, ci în general toate comunităţile care vieţuiau în acelaşi mediu geografic 
şi mai cu seamă acelea din zone geografice deosebite2 (de exemplu : acelea din 
rîmpie cu acelea din regiunile de dealuri), caracterizate prin zăcăminte, respectiv 
materii prime diferite, chiar dacă membrii acelor comunităţi aveau ocupaţiile 
principale aceleaşi sau deosebite. Este evident că factorul natural a jucat primul 
rol numai în perioada de apariţie a schimbului, în cursul epocii neolitice rolul 
principal a fost preluat de nivelul de dezvoltare social economică a comunităţilor. 

După părerea noastră, primele manifestări de schimb au apărut pe teritoriul 
ţării noastre probabil încă din paleoliticul mijlociu 3 , sigur din paleoliticul superior4, 
datorită necesităţii fireşti a unui grup sau altui grup omenesc de a avea o anumită 
„materie primă" (de ex. : silex, obsidiană etc.), care lipsea din zona sa de acti
vitate, pentru realizarea uneltelor necesare vînătorii şi prelucrării pieilor. în cursul 
paleoliticului este evident că avem de a face cu rudimente de schimb, cu formele 
sale cele mai simple. Mai tîrziu, în perioada de trecere la epoca neolitică, dezvol
tarea inegală a comunităţilor a fost de asemenea un factor important în extinderea 
schimburilor şi contactelor reciproce. Pentru exemplificare amintim că în acea 
perioadă în zone întinse din Europa Centrală au început să se răspîndească (mai 
tîrziu şi în regiunile noastre) comunităţile culturii ceramicii liniare, care ocupau 
terenuri tot mai vaste pentru cultivare, în timp ce în ţinuturile situate mai la 
nord (pînă la ţărmul Mării Baltice) trăiau populaţii de vînători, pescari şi cule
gători, aflate pe o treaptă de dezvoltare corespunzătoare sfîrşitului mezoliticului. 
între populaţiile celor două zone s-au produs contacte şi schimburi. După toate 
probabilităţile şi pe teritoriul ţării noastre, în perioada de început a neoliticului, 
s-au produs situaţii similare atunci cînd s-a început răspîndirea comunităţilor celor 

2 Cităm observaţiile lui Mikluho Maklai sintetizate astfel : „Ca urmare a condiţiilor 
naturale, in funcţie de poziţia geografică, produsele satelor de pe Insule, de pe ţărm şi din 
regiunile de munte trebuie să fie deosebite. Consecinţa directă o constituie avantajele schim
bului" (Mikluho Maklai, Opere, voi. ΙΠ, Moscova, 1950, p. 439). 

3 Ne gindim la piesele de silex musteriene descoperite în nordul Moldovei, între 
Prut şi Şiret. 

4 Unelte aurignaciene descoperite prin săpături din zona hidrocentralei de la Bicaz 
(C. S. Nicolăescu-Plopşor şl M. Petrescu-Dîmboviţa, Principalele rezultate ale cercetărilor 
arheologice de la Bicaz, în Materiale, V, 1959, p. 52. 
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mai vechi ale culturii Criş. Ţinem să subliniem că astfel, încă de atunci, a început 
în regiunile carpato-balcanice practicarea schimbului primitiv. Pe baza analogiilor 
etnografice acesta era caracterizat prin : 

— caracterul său colectiv, schimbul făcîndu-se între comunităţi. Produsele 
primite fiind apoi împărţite între membrii comunităţii ; 

— schimbul era nemijlocit, adică obiectele sau materialele erau schimbate 
direct unele cu altele. 

— obiectele erau schimbate după bunul plac, fiind considerate ca simple 
obiecte de folosit5. 

O dezvoltare tot mai intensă a schimbului se constată la noi, în timpul 
epocii neolitice, paralel cu procesul îndelungat de trecere treptată la viaţa sedentară, 
deci în corelaţie strînsă cu modul de trai. 

în cele ce urmează, în funcţie de concluziile rezultate din interpretarea 
materialelor arheologice şi de observaţiile etnografice, vom încerca să analizăm şi 
să precizăm : obiectul schimbului, căile şi distanţele schimbului, tipurile de schimb 
din epoca neolitică de la noi şi importanţa schimbului. 

în epoca dată erau transmise pe calea schimbului la noi : materii prime 
(silex, obsidiană, aramă, aur, valve de scoici şi altele), grafit '', culori, sare 7 şi 
obiecte gata făcute. Observaţiile arheologice permit să precizăm că în cursul epocii 
neolitice în ţinuturile studiate se pot defini două perioade clare în privinţa 
schimbului. 

I. L a începutul epocii se poate remarca faptul că oamenii din diferite zone 
încă nu cunoşteau în suficientă măsură zăcămintele primare sau secundare de 
silex şi erau nevoiţi să-şi procure bulgării de rocă din locuri diverse, utilizînd de 
aceea diferite tipuri de cremene. Ulterior, după descoperirea zăcămintelor de roci 
utile, de calitate, din fiecare zonă, se observă un fel de unificare, oglindită de 
preferinţa pentru un anumit tip de rocă. Bulgării de silex, de exemplu, în stare brută, 
obţinuţi din zăcăminte erau folosiţi de către cei care le-au extras sau erau 
transmise. în aceeaşi stare, pe calea schimburilor altor comunităţi învecinate, 
uneltele fiind realizate în fiecare aşezare în parte. Un şir de ani am studiat 
problema ariilor de răspîndire (în mare măsură) pe cale de schimburi, a diverselor 
tipuri de silex din ţara noastră. Este demn de remarcat că aria de răspîndire a 
unui tip de silex corespunde de regulă cu arealul unei culturi, dovadă evidentă a 
unei corelaţii dintre ele 8 . în anumite cazuri se remarcă tendinţa comunităţilor 
unor culturi de a ocupa ţinuturile în care se aflau zăcămintele de silex sau de alte 
materii utile. Subliniem că în general în perioada analizată schimburile se făceau 
pe distanţe relativ mici, de cîteva zeci de km. 

I I . în cea de a doua parte a epocii se constată o intensificare a schimbu
rilor. Analiza materialelor duce la concluzia că erau transmise în cadrul schimbu
rilor atît materiile prime menţionate, cit şi — de la un moment dat — unelte şi 
obiecte gata făcute, realizate în anumite „ateliere" sau „centre" specializate din 
preajma zăcămintelor de silex sau de alte roci utile. Tot atunci a început şi 

5 M.E.S., voi. 30, p. 333—334. 
" Grafitul se găseşte in zăcăminte în zona Stara Zagora. Este posibil să fi ajuns şi 

la nord de Dunăre sub formă de „batoane" pregătite anume, similare celor descoperite în 
diferite aşezări gumelniţene din Bulgaria. 

' Se semnalează tot mai multe date despre descoperiri neolitice în preajma zăcămin
telor de sare, a cursurilor de apă sărată din nordul Munteniei şi a lacurilor cu apă sărată 
din Cîmpia Română. 

' Eugen Comşa, Vber die Verbreitung und Herkunft einiger von den Jungsteinzeltliche 
Menschen auf dem Gebiete Rumăniens verwendeten Werkstoffe, în : „A. Mora Ferenc Muzeum 
Evkônyve". 1966—1967, 2. Szeged, 1968, p. 25—33. 
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răspîndirea obiectelor mărunte făcute din aramă (mai întîi podoabe mici şi de-abia 
apoi diferite unelte : sule, undiţe şi topoare) şi mai tîrziu din aur (numai podoabe). 
Subliniem că distanţele pe care se transmiteau pe cale de schimburi astfel de 
obiecte tipizate erau de cîteva ori mai lungi decît în perioada precedentă. Amintim 
pentru exemplificare că obiectele de aramă utilizate de purtătorii culturii Gumel-
niţa au fost lucrate — după toate probabilităţile — în zona zăcămintelor de cupru 
de lîngă Stara Zagora, de Ia sud de Balcani 9 , iar de acolo, gata făcute, erau 
transmise, pe o distanţă de cîteva sute de km, pînă la comunităţile gumelniţene 
din preajma Carpaţilor Meridionali. 

Avînd în vedere faptul că majoritatea aşezărilor neolitice de la noi sînt 
înşirate de-a lungul rîurilor este de presupus că şi schimburile se făceau mai cu 
seamă în locuri (legate prin cărări) situate în preajma respectivelor cursuri de 
apă. Trebuie să fi existat şi alte cărări care de-a lungul marginii pădurii sau a 
văilor secundare făceau mai uşoară legătura între grupurile de comunităţi din 
vecinătatea diferitelor văi principale. Se cuvine să menţionăm că trecerea peste 
Carpaţi (care în epoca studiată nu au constituit o barieră între comunităţile intra 
şi extracarpatice) şi transmiterea unor materii prime dintr-o zonă în alta s-au făcut 
cu destulă uşurinţă în tot cursul neoliticului. 

Dacă ţinem seama de observaţiile etnografice rezultă că schimbul primitiv 
s-a manifestat în general pe întreg globul pămîntesc, la comunităţile slab dez
voltate, deci şi la un nivel de cultură corespunzător celui atins de comunităţile 
neolitice de la noi, în diferite forme : 

— Cea mai timpurie formă a fost aceea de schimb intîmplător, care s-a 
manifestat aproape exclusiv între comunităţi. Incepînd din epoca neolitică el s-a 
răspîndit ca manifestare economică, treptat, peste tot, mai ales în zonele de contact 
ale regiunilor locuite de comunităţi cu activitate productivă diferită şi în vecină
tatea zăcămintelor de roci utilizate de oamenii din vechime. 

— O formă intermediară a fost aceea a schimbului de daruril0, care la 
început s-a împletit cu schimbul întîmplător, iar mai tîrziu cu schimbul regulat. 
Caracteristicile schimbului de daruri sînt : a) are loc mai ales între locuitorii 
unor ţinuturi cu activitate economică deosebită ; b) erau oferite în dar obiecte sau 
materii prime existente în plus faţă de necesarul comunităţii care le aducea ; 
c) erau dăruite mai cu seamă produse sau materiale locale, specifice ; d) adesea 
erau oferite (în cantitate mai mică) şi produse obţinute pe aceeaşi cale de la alte 
comunităţi ; e) obiectele date în dar nu aveau aceeaşi valoare ; f) de multe ori la 
darul primit nu se oferea un dar în schimb 

— Seria s-a încheiat, după părerea noastră, cu schimbul primitiv regulat. în 
anumite cazuri nu se poate şti de fapt cu ce fel de schimb avem deaface, deoarece 
deosebirea dintre schimbul de daruri şi schimbul primitiv regulat nu este prea 
mare 1 2 . Acesta din urmă, în multe regiuni, s-a dezvoltat direct din schimbul de 
daruri, care, cu timpul, au devenit tradiţionale (în principal între comunităţile 
înrudite ale unei culturi şi adesea între comunităţile periferice ale diferitelor cul
turi) şi se efectuau în chip organizat, periodic de-a lungul anumitor căi de comu-

a Zăcăminte descoperite şi cercetate in ultimii cîţiva ani de specialişti sovietici în 
colaborare cu cei bulgari în sud-estul Bulgariei. 

1 0 Ragnar Numelin, The beginning of diplomaty. A sociological study of intertribal and 
international relations, Copenhaga, 1950, cap. I X — X . 

" M.E.S., vol. 30, p. 333—334. 
1 3 Treptat s-a ajuns la o formă intermediară (intre schimbul de daruri şl schimbul 

regulat) în care. intr-un loc anume, după oferirea darului, cel care-1 oferea indica ce ar 
dori să primească in schimb. Date menţionate în recenzia lui L . Fainberg despre lucrarea : 
Kalervo Obreg, Indian tribes of Northern Mato Grosso, Washington, 1933, publicată în „Sov. 
Etn.", 1956 , 2, p. 170—171. 
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nicaţie, in locuri precise cunoscute de membrii comunităţilor interesate 1 3. Men
ţionăm că spre deosebire de schimbul de daruri, în cadrul schimbului primitiv 
regulat a intervenit treptat, tot mai des, elementul de valoare simplă, exprimată 
numai prin valoarea de întrebuinţare a obiectelor sau materialelor ce se schimbau. 
Acestei forme de schimb îi atribuim şi toate manifestările care se leagă de procu
rarea materiilor prime necesare pregătirii uneltelor sau anumitor categorii de 
podoabe, ca şi seriile de obiecte (unelte, podoabe etc.) din toate aşezările aparţi
nînd culturilor neoliticului tîrziu, documentate pe teritoriul ţării noastre. în cadrul 
comunităţilor studiate etnografic, schimbul primitiv regulat se prezenta sub două 
aspecte : prin schimb direct şi prin schimb „mut". 

Schimbul direct se efectua între comunităţi înrudite sau prietene sau în 
anumite cazuri chiar între membrii aceloraşi comunităţi, în cuprinsul aşezărilor 
sau în locuri stabilite anume. 

Schimbul „mut" avea loc adesea între triburile vrăjmaşe l'\ dar acelaşi fel 
de relaţii îl putea provoca teama unui atac sau necunoaşterea limbii. 

în încheiere vom schiţa cîteva concluzii cu privire la rolul jucat de schimb 
în cursul epocii neolitice, în regiunile noastre : 

— Schimbul a reprezentat una din importantele forţe motrice în dezvoltarea 
social-economică a comunităţilor din regiunea Dunării de Jos. 

— S-a ajuns cu timpul la schimburi care pe baza practicii transformate în 
obicei se făceau pe anumite direcţii şi de-a lungul anumitor căi. 

— Pe calea schimburilor (ca printr-un fel de „osmoză"), tot timpul s-au 
transmis dinspre sud spre nord (pînă în regiunile noastre şi mai departe) şi în 
sens invers, toate „invenţiile" din domeniul uneltelor (respectiv progresele referi
toare la diversele ocupaţii, inclusiv metode), ca şi diferitele cunoştinţe despre 
întrebuinţarea metalelor. 

— Cu timpul comunităţile din anumite zone deveneau „furnizorii" prin
cipali de materii şi materiale pentru schimb. 

— Orice tip nou de unealtă avea nevoie de un nume propriu (care se 
transmitea, ca şi astăzi, o dată cu obiectul din ţinutul de origină sau i se da un 
nume nou local) şi de denumirea muncii care se executa. Se poate astfel, pre
supune că schimburile, încă din epoca neolitică, au contribuit — în oarecare 
măsură — la îmbogăţirea limbilor (înrudite) din zonele noastre. 

— Este demn de remarcat, pe plan mai larg, că pe aceleaşi căi ca ale 
schimbului erau transmise spre regiunile noastre şi invers, în cursul epocii neoli
tice, în mod continuu, anumite obiceiuri şi manifestări magice religioase (deci 
elemente din domeniul ideologiei) o dată cu reprezentările lor materiale, oglindite 
de figurine de marmură şi de aur. 

— Pe calea schimburilor, pe plan local, mai ales în a doua parte a epocii, 
toate comunităţile obţineau cantităţile necesare de materii prime. 

— In felul acesta ele nu mai erau obligate să economisească materiile 
obţinute, ci le puteau prelucra în diferite forme, realizînd uneori pe lîngă tipurile 
de unelte vechi tradiţionale şi unele noi sau „perfecţionate". 

— Cantităţile suficiente de materie primă au permis (în condiţiile transmi
terii de la comunitate la comunitate prin schimb, numai a surplusului) 1 3 răspîn-
direa lor la distanţe din ce în ce mai mari. 

1 3 Un astfel de schimb poale fi atribuit comunităţilor locale din Australia (Etnografia 
continentelor, I , Bucureşti, 1957, p. 97). 

" Ragnar Numelin, op. cit., cap. I X — X . 
l s De exemplu : „Dacă cîţiva locuitori al unui sat de pe ţărm pleacă în alte sate de pe 

mal, de pe insule sau la locuitorii din munţi, atunci el iau tot ceea ce au In plus şl duc 
acele obiecte cu dlnşii drept dar" (Mikluho Maklai, Opere, ΠΙ, p. 75). 
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— în apropierea zăcămintelor de roci (de ex. : silex) s-a ajuns la specia
lizarea unor membri ai comunităţilor în prelucrarea rocilor respective (silex, 
gresie silicifiată), cu consecinţa directă. 

— Formarea unor „ateliere", în cadrul cărora — probabil sezonier, se pro
duceau anumite categorii de obiecte, nu numai pentru necesarul comunităţii, ci şi 
pentru schimb (de ex. : de prelucrare a topoarelor de silex, în aria culturii Gumel-
niţa, la Căscioarele 1 6 ; a vîrfurilor triunghiulare de suliţă, de silex, în aria culturii 
Sălcuţa, la O r l e a 1 7 ; a unor centre de olărie, în aria culturii Cucuteni la Valea 
Lupului 1 8 ) . 

— Astfel ie începea, pentru prima oară, în cadrul schimbului din regiunile 
noastre, folosirea unui nou mijloc de schimb, pe lîngă materiile prime transmise 
pînă atunci, a unor obiecte finite, fapt cu implicaţii importante (deoarece consi
derăm că acest element reprezintă prima „verigă", căreia pe acelaşi fir evolutiv 
i se vor adăuga multe altele, ca în final, cu cîteva milenii mai tîrziu, să se ajungă 
la obiectele-monedă). 

Prin cele expuse cu privire la schimb am încercat să aducem o modestă 
contribuţie la aprofundarea unor probleme din categoria celor deosebit de impor
tante (destul de puţin studiate la noi) referitoare la multiplele aspecte ale orga
nizării şi activităţii social-economice ale comunităţilor neolitice de pe teritoriul 
României. 

CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉCHANGE A L'ÉPOQUE NÉOLITHIQUE 
SUR L E T E R R I T O I R E D E L A R O U M A N I E 

R é s u m é 

Partant d'une série de données archéologiques et ethnographiques (ces-
dernières portant sur des communautés arrivées à un degré analogue de dévelop
pement que les comunautés néolithiques qui nous importent), l'auteur pense que 
les premiers ébauches de relations d'échange ont dû s'esquisser dès le paléolithique. 
L'épanouissement graduel de la vie sédentaire devait multiplier au cours du 
néolithique ces relations, tout d'abord liées étroitement aux conditions du milieu 
géographique fournissant les matières premières (silex, obsidienne, etc.) et ensuite 
aussi conditionnées par le stade de développement socio-économique. 

Au cours du néolithique, plusieurs espèces d'échanges ont eu lieu dans les 
régions qui nous occupent. Comme de juste, les première ont été fortuits, au hasard 
des différents besoins d'un communauté. Les échanges de dons entre diverses com
munautés sont un autre aspect de ce phénomène. Enfin, vers la fin de l'époque 
s'installent les échanges primitifs régulier (périodiques, organisés suivant une 
tradition dans certains endroits prévus et suivant des voies également prévues). 

C'est par l'intermédiaire de l'échange qu'un flux continu eut lieu entre le 
Sud et le Nord, faisant circuler, dans les deux sens, toutes les inventions se 
rattachant à l'outillage, les progrès intervenus dans l'exercice de diverses activités, 
ainsi que les connaissances sur l'emploi donné aux différents métaux. 

™ Silvia Marinescu-BSlcu, Un „atelier" néolithique pour la taille de haches en silex, 
In AR, X V I I , 1965, 1, p. 48—53. 

" C. S. Nioolăescu-Plopşor, Un atelier neolitic pentru confecţionarea vîrfurilor de să
geată „Grindul lui îancu Muşat" — Orlea, In SCIV, X I , 1360, 2, p. 367—371. 

1 1 Dinu Marin, Şantierul arheologic Valea Lupului, In Materiale, I I I , 1357, p. 161—165. 
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DOUA MORMINTE OCROMANE DIN REGIUNEA DE SUD 
A MOLDOVEI 

ION T. DRAGOMIR 

în vara anului 1974, cu prilejul unor lucrări de taluzare şi de săpături 
efectuate în gropi de împrumut, întreprinse pe teritoriul a două comune din 
jud. Galaţi, din regiunea de sud a Moldovei, au fost depistate întîmplător două 
morminte cu ocru, distruse aproape în întregime de către descoperitori. Din ele se 
păstrează unele fragmente osteologice, puternic înroşite de ocru şi cîteva obiecte ce 
fac parte din inventarele lor. 

I. Primul mormînt a fost descoperit pe teritoriul comunei Fundeni, satul 
Lungoci, la punctul „Lutărie", situat pe malul stîng al Şiretului, la circa 300 m 
sud-vest faţă de podul de la Năneşti şi 100 m sud faţă de cimitirul uman al 
satului. Pe baza informaţiilor descoperitorilor şi a cercetărilor întreprinse la faţa 
locului reiese că scheletul era orientat cu capul la est şi picioarele la vest, în 
poziţie întinsă, culcat pe spate cu mîinile de-a lungul corpului, avînd oasele puternic 
înroşite datorită ocrului '. 

Dintre oasele scheletului nu s-au putut strînge decît mici fragmente din 
calota craniană şi din maxilarul inferior, din membrele superioare şi cele infe
rioare, din coloana vertebrală şi din bazin. Pe fragmentul unei tibii se văd pete 
de culoare verzuie, imprimate de la oxidarea obiectelor de cupru sau de bronz, 
existente în inventarul mormîntului. 

Patul mormîntului, situat la aproximativ 1,70—1,80 m în pămînt galben 
nisipos, se prezenta sub aspectul unei pete mari înroşite de ocru, de formă rec
tangulară cu colţurile rotunjite. 

Din inventarul mormîntului s-au recuperat următoarele obiecte : a) o brăţară 
masivă din aur fin, circulară în secţiune, în greutate de 256,34 gr, de tipul cu 
capete îngroşate, neîmpreunate, fără ornament, descoperită la antebraţul mîinii 
drepte, de formă ovală, cu diametrul mare de 0,758 m şi diametrul mjc de 

1 In primele zile ale lunii august 1974, cîţiva tineri din satul Lungoci, pendinte de corn. 
Fundeni, jud. Galaţi, scoteau pamînt galben pentru lipit din gropile de împrumut, situate la 
punctul denumit „Lutărie", unde s-a descoperit un mormînt străvechi cu ocru roşu, al cărui 
inventar conţinea obiecte de podoabă din aur. Fără îndoială, prezenţa obiectelor de aur din 
inventarul mormîntului ocroman a stîmit acestor tineri o curiozitate de aspect dăunător, sol-
dîndu-se cu distrugerea completă a scheletului. 

In urma celor Intîmplate, sesizaţi fiind, pe data de 3 august ne-am deplasat împreună 
la faţa locului. Datorită cercetărilor întreprinse la locul descoperirii, s-a găsit o parte dintre 
obiectele mormîntului, răvăşite In pămîntul galben de aruncătură. Ε vorba de o lamă de 
silex, cîteva podoabe de colier, circulare, perforate central, din valve de scoici de rîu, foarte 
friabile, o sulă de bronz cu vîrful îndoit, anumite fragmente de oase din schelet, precum şl o 
verigă sau verighetă de aur, care făcea parte din colierul mormîntului. Astfel s-au putut 
stringe piesele de aur găsite de către descoperitori, reîntregindu-se In acest fel inventarul 
mormîntului. S-a recuperat o brăţară masivă din aur Un, In greutate de 256,34 g, precum şi 
43 de verighete (plus una descoperită de noi fac 44 de piese) din aur fin, în greutate totală 
de 36,13 g. Actualmente întregul tezaur de obiecte de podoabă din aur se găseşte depus in 
seiful B.N.R.S.R., filiala Galaţi. 
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Fig. 1. — Obiecte din inventarul mormîntului cu ocru, 
descoperit la Fundeni, jud. Galaţi. 

0,642 m (fig. l / l ) ; b) un colier alcătuit din 44 de verigi sau verighete, circulare, 
din aur fin, neornamentate, cîntărind 0,76—0,85 gr fiecare, în greutate totală de 
36,13 g, găsite în regiunea gîtului, cu diametrul de 0,167 m, înşirate distanţat 
pe un şnur gros din textile (fig. 1/2) ; c) o lamă de silex, de culoare gri-cenuşie, 
cu urme de ocru roşu (fig. 1/3) ; d) trei podoabe de colier întregi, circulare, per
forate central şi altele în stare fragmentară, foarte friabile, din valve de scoică 
de rîu, înroşite de ocru (fig. 1/4—6) şi e) o sudă de bronz, în secţiune circulară, 
cu vîrful îndoit (fig. 1/7). 
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După tipologia obiectelor şi caracterul lor predominant, de podoabe corpo
rale, mormîntul de ocru de la Lungoci aparţine unei tinere persoane feminine 
(probabil, dintr-o familie conducătoare de trib), specifice triburilor de păstori 
venite din stepele nord-pontice. în ceea ce priveşte bogăţia şi valoarea documentar-
ştiinţifică a pieselor de inventar, mormîntul se înscrie printre primele de acest 
fel, descoperite pînă acum pe teritoriul patriei noastre. Chiar dacă o parte din 
obiectele de inventar ale mormîntului (lama de silex, podoabele de colier sau de 
şirag din valve de scoici şi sula de bronz) corespunde cronologic perioadei de 
tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului, documentată fie de prezenţa 
ocrului roşu, cît mai ales, de componenţa caracteristică a inventarului funerar şt 
a materialului din care sînt făcute obiectele, totuşi, pe baza tipologiei pieselor de-
aur (fig. 2/1—2) şi îndeosebi a brăţării de formă ovală, circulară în acţiune, cu 
capetele îngroşate şi neîmpreunate, fără decor, care le imită pe cele de bronz, 
încercăm să datăm acest mormînt în perioada mijlocie a epocii bronzului, deşi 
acum dispunem de puţine analogii precise existente pe teritoriul României. în 
ceea ce priveşte provenienţa pieselor din aur, credem că analizele fizico-chimice 
ar putea, eventual, să ne conducă la obţinerea unor date mai precise. 

II . Cel de al doilea mormînt a fost descoperit tot în vara anului 1974, în 
sudul Moldovei, la Şendreni, pe malul stîng al Şiretului, într-o movilă denivelată,, 
în partea de est a Centrului Mecanic Agricol, în imediata apropiere de şoseaua 
naţională Galaţ i -Brăi la 2 . Descoperit în mod întîmplător, mormîntul de inhumaţie-
de la Şendreni avea scheletul complet distrus şi răvăşit de lama unui buldozer 
ce executase lucrări de nivelare, fapt care nu ne-a dat posibilitatea să putem 
stabili poziţia şi orientarea scheletului. O parte din oasele acestuia, care au fost 
recuperate, păstrează pe ele urme de ocru roşu. 

Inventarul funerar al acestui mormînt conţine următoarele piese : a) un vas-
mic de lut ars (fig. 3/1) ; b) patru fragmente de mărgele tubulare din foiţă de-
bronz (fig. 3/2—5) ; c) patru mărgele lucrate din cochilii de dentalium (fig. 3/6—9) 
şi d) o mică aşchie de silex, de culoare gri (fig. 3/10). Atît mărgelele de bronz şi 
de dentalium, cît şi piesa de silex sînt similare cu unele obiecte descoperite îm 
marea necropolă de inhumaţie cu ocru roşu de la Brăi l i ţa 3 , avînd analogii per
fecte şi în alte necropole sau morminte cu ocru, descoperite izolat, de pe teritoriul 
Moldovei şi al Munteniei. 

Vasul de ofrandă este modelat din pastă de bună calitate, de culoare-
gălbuie-cărămizie în exterior şi castaniu-cenuşie în interior, netezit uniform pe-
ambele feţe. Este de forma unui pahar, cu gîtul înalt cilindric, gura trompetiformă,. 
avînd buza lată, aproape plat-orizontală, uşor profilată. Umărul este teşit, corpul 
tronconic, cu pereţii arcuiţi şi fundul plat. Suprafaţa vasului este neornamentată 
(fig. 3/1). Dimensiuni : vasul măsoară în înălţime 0,080 m ; înălţimea gîtul ui 0,040 ; 
lăţimea buzei 0,010 m ; diam. maxim al corpului 0,075 m ; diam. gurii Cu buza 
0,074 m şi diam. fund 0,040 m. 

Ţinînd seama de conţinutul inventarului funerar în totalitatea lui, şi îndeo
sebi de forma şi pasta vasului, mormîntul cu ocru de la Şendreni se încadrează 
cronologic în perioada epocii bronzului timpuriu, avînd strînse analogii cu unele 

1 Mormîntul cu ocru de la Şendreni a fost descoperit de către loan Limbidis, restau
rator la Muzeul judeţean de istorie Galaţi, căruia ţinem să-i mulţumim şi pe această cale. 
Piesele din inventarul mormîntului se păstrează în colecţiile aceluiaşi muzeu. 

8 N. Harţuche şi I . T . Dragomir, Săpăturile arheologice de la Brăiliţa, în Materiale, I I I , 
1957 ρ 139—144 ; I . T. Dragomir, Necropola tumulară de la Brăiliţa, in Materiale, V, p.671—692, 
fig. 5/3—18 ; Ν. A. Harţuche şi F . Anastasiu, Brăiliţa. Aşezări şi cimitire omeneşti datind din 
epoca neolitică pină in pragul orlndulrii feudale, Brăila, 1968, p. 18—23, fig. 42. 
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Fig. 2. — Colier de inele şi brăţară din aur fin aparţi
nînd mormîntului cu ocru de la Fundeni, jud. Galaţi. 

morminte din necropola de inhumaţie cu ocru de la Brăiliţa, datate în aceeaşi 
perioadă timpurie a epocii bronzului. 

Referitor la obiceiul sau ritul funerar de a se presăra şi a se depune ocru 
roşu în mormintele străvechi, atribuite exclusiv triburilor de păstori nomazi din 
aria mormintelor cu ocru roşu din motivele de la sfîrşitul epocii neolitice şi 
începutul epocii bronzului, actualmente, în lumina ultimelor cercetări şi a desco
peririlor arheologice, acest rit funerar puternic înrădăcinat în concepţia oamenilor 
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preistorici, pe o perioadă de timp foarte îndelungată, nu mai corespunde unei 
datări cronologice certe, deoarece în inventarul mormintelor cu ocru noi descope
rite, precum şi în altele descoperite anterior, figurează numeroase obiecte arheologice 
datind din perioade istorice mult mai tîrzii, ajungînd pînă în perioada mijlocie a 
epocii bronzului. Aşadar, ocrul are numai o importanţă strict ritual-funerară, prac
ticată îndeosebi de triburile de păstori nord-pontice, începînd din perioada de 
tranziţie şi poate chiar mai de timpuriu, adică din perioada culturii Cucuteni A 
şi pînă tîrziu în perioada timpurie şi mijlocie a epocii bronzului, aşa cum de fapt 
ne dovedesc o serie de morminte, descoperite în ultima vreme, fie fortuit, fie prin 
săpături sistematice. Dacă încercăm să analizăm profund această problemă, se 
poate observa că majoritatea riturilor funerare, din epocile străvechi sau vechi 
şi chiar din perioadele actuale, nu pot constitui un mijloc precis de datare crono
logică, dacă nu se iau în consideraţie şi obiectele care le însoţesc şi fac parte din 
inventarul mormintelor. Fără îndoială, atît ritul funerar, cît şi poziţia şi orien
tarea scheletelor mormintelor străvechi îşi au importanţa lor deosebită, care poate 
fi aplicată exclusiv în cazul mormintelor lipsite de inventar, bineînţeles, şi atunci 
numai ca mijloc de datare aproximativă. în această situaţie înmormîntările cu 
ocru roşu din movile sau din cimitire plane nu mai pot constitui o cultură de 
sine stătătoare, ci rămîn un simplu rit -funerar, practicat de către triburile de 
păstori nomazi nord-pontice pe o perioadă de timp foarte îndelungată. 

în acest sens, colegul N. Harţuche, reluînd în discuţie problema mormintelor 
cu ocru din perioada de tranziţie la epoca bronzului, a elaborat recent o comu
nicare pe care a sustinut-o cu prilejul sesiunii ştiinţifice, organizată de către 
Muzeul de arheologie din Constanţa, în toamna anului 1974, în care încearcă să 
facă o reconsiderare cronologică asupra mormintelor cu ocru, axată îndeosebi pe 
inventarul anumitor morminte, descoperite pe teritoriul jud. Brăila, la Baldoveneşti, 
Brăiliţa, Lişcoteanca, Rîmnicelu, Horia-Făurei, precum şi cu altele de pe teritoriul 
Munteniei, Dobrogei şi Moldovei '. 

Este bine cunoscut faptul că pentru zona de nord-est a Munteniei perioada 
de tranziţie la epoca bronzului este reprezentată de culturile Folteşti şi Cerna
voda I I , pentru sudul Munteniei şi Dobrogea de culturile Cernavoda I I şi I I I , iar 
pentru Moldova de cultura Folteşti. Se pune totuşi întrebarea : ce se petrece în 
această zonă după dispariţia culturilor corespunzătoare perioadei de tranziţie ? 
Desigur, în afara acestor zone pe care le-am enumerat, culturile epocii de tran
ziţie au contribuit în mod eficient la formarea acelor culturi „clasice", specifice 
epocii bronzului timpuriu şi mijlociu, reprezentate de culturile : Glina, Monteoru 
si Tei, care aici, în regiunea de care ne ocupăm, lipsesc. De pildă, în această zonă, 
între sfîrşitul perioadei de tranziţie şi perioada bronzului tîrziu, reprezentată de 
culturile Noua şi Coslogeni, apare un gol care fireşte trebuie explicat pe baza unor 
noi interpretări documentar-ştiinţifice. Soluţionarea acestei probleme credem că îşi 
găseşte deznodămîntul în acea cronologie defectuoasă de pînă acum, referitoare 
la încadrarea greşită a numeroase morminte cu ocru, care au fost atribuite com
plexului înmormîntărilor cu ocru roşu, fără să se facă o analiză mai atentă a pie
selor din inventarul funerar al mormintelor. Firul călăuzitor al încadrării crono
logice era dirijat aproape exclusiv de prezenţa ocrului roşu şi numai într-o mică 
măsură s-au întreprins studii asupra obiectelor de ofrandă din inventarul mormin
telor ocromane, chiar dacă uneori inventarul conţinea piese care se diferenţiau 

4 Vezi : N. Harţuche, Noi contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului in estul Munteniei 
ţi Dobrogea, Comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de Arheologie din Constanţa, 
octombrie, 1974 ; idem, Bronzul timpuriu si mijlociu in nord-estul Munteniei (referat pentru 
doctorat, dactilografiat In 32 de pagini, inedit). 
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din punct de vedere cronologic, aşa după cum se întîmplă cu cele două morminte 
cu ocru puse în discuţie cu acest prilej, descoperite în sudul Moldovei, la Fundeni 
şi Şendreni, din jud. Galaţi. Printr-o aprofundare minuţioasă a inventarelor mor
mintelor cu ocru s-a constatat că unele morminte, datorită pieselor lor caracte
ristice, aparţin acestei culturi ocromane, însă multe dintre ele nu se pot încadra 
în nici una dintre culturile contemporane din perioada de tranziţ ie 5 . în actuala 
situaţie există un dezechilibru cu privire la încadrarea cronologică a acestor mor
minte, care se cifrează la un număr destul de mare. 

Spre exemplu, în jud. Brăila s-au descoperit peste 43 de astfel de morminte, 
unele izolate, altele în necropole şi anume : 18 la Baldovineşt i 6 , 14 la Brăiliţa ', 

Fig. 3. — Obiecte din inventarul mormîntului cu ocru, descoperit la Şendreni, 
jud. Galaţi. 

9 la Lişcoteanca 8 şi cîte unul la Rîmnicelu 9 şi Horia-Făurei 1 0 ; pe valea Călmăţuiu-
lui, în cadrul jud. Buzău, la Smeieni 1 1 şi G h e r ă ş e n i 1 2 s-au descoperit alte două 
necropole (aceasta din urmă inedită) ; pe cursul Şiretului inferior, la Fundeni şi 
Şendreni, în sudul Moldovei, sînt prezente două morminte, fără să mai amintim 
de descoperirile mai vechi, de la Stoicani u , Cor lă t en i w , Glăvăneşt i , 1 5 , Bogonos16, 

3 Ibidem. 
" Ν. Harţuche şl F . Anastaslu, Brăiliţa..., cap. X, p. 40—57 ; idem, Contribuţii la pro

blema inmormîntărilor cu ocru de pe teritoriul R.S.R. in lumina ultimelor cercetări, în Sesiu
nea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor de istorie din 1964, vol. I , Bucureşti, 1971, p. 127—150 ; 
N. Harţuche, Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului in jud. Brăila, îri SCIV, 1, 1973, p. 15 
şi urm. 

7 N. Harţuche şl F . Anastasiu, Brăiliţa..., cap. V. 
8 N. Harţuche, Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului..., p. 19 ; fig. 3/4 ; 4/2,5 şi 6 ; 

idem, Noi contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului in estul Munteniei şi Dobrogea. 
» Idem, în SCIV, 1, 1973, p. 18, fig. 3/1 ; 43: 
» Ibidem. 
" Ν. Simache şi V. Teodorescu, Săpăturile arheologice de la Smeieni, Buzău, în Ma

teriale, VIII , 1962, p. 273 şl urm. 
a Gh. Diaconu, Despre descoperirile arheologice de la Gherăşeni—Buzău, în „Studii şi 

cercetări de istorie buzoianâ", 1973, p. 7 şi nota 2. 
1 3 M. Petrescu — Dîmboviţa, Cetăţuia de la Stoicani. IV. Mormintele cu ocru, in Mate

riale, I , 1953, p. 116—132, fig. 53/1,3—4. 
" I . T . Dragomir, Necropola tumulară de la Brăiliţa, în Materiale, V, p. 6B8. 
1 5 SCIV, I , 1950, 1, p. 29. 
1 8 SCIV, I , 1950, 2, p. 115. 
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Holboca 1 1 , Valea Lupulu i 1 8 , B r o ş t e n i 1 9 ş.a. In Dobrogea sînt cunoscute pînă acum 
peste 20 de morminte, la Hirşova 2 0 , Hamangia (Ceamurlia) 2 1 , Hagieni 2 2 etc. Majo
ritatea dintre ele au fost descoperite în mod fortuit. După poziţia şi orientarea 
scheletelor, după procentajul relativ redus al mormintelor acoperite cu ocru, şi 
îndeosebi pe baza pieselor componente ale inventarelor funerare destul de sără
căcioase, alcătuite din vase ceramice, modelate din pastă inferioară, lipsite de 
ornament şi foarte rar din pastă bună cu decor, din catarame-discuri de os şi 
vîrfuri de săgeţi de silex, cu baza concavă, pisăloage de piatră, un krummeser 
descoperit la Baldoveneşti, inele de os şi mărgele de piatră, fără să intrăm în 
amănunte, putem conclude că aceste morminte nu pot aparţine decît populaţiilor 
de păstori nomazi, venite din stepele norpontice, ca şi predecesorii lor din eneolitie 
şi perioada de tranziţie. Sub aspect cronologic, mormintele acestor păstori desco
perite în zona amintită se pot data începînd cu perioada bronzului timpuriu şi 
pînă la începutul bronzului final, aşa după cum ne dovedesc anumite piese prezente 
şi în inventarul funerar al celor două morminte cu ocru de la Fundeni şi Şen
dreni. Numărul acestor morminte, depăşind cifra de o s u t ă 2 3 , are darul de a 
completa golul cronologic de care am amintit mai înainte. 

Populaţiile de păstori nordpontici, ajunse pe teritoriul patriei noastre, şi 
avînd nivel cultural scăzut, documentat mai ales de inventarul sărăcăcios al 
mormintelor, se înţelege că nu au putut afecta prea mult culturile epocii bron
zului din zona carpato-dunăreană. Cu toate acestea, există dovezi sigure care ple
dează în favoarea anumitor contacte de schimburi sau de relaţii culturale, fie ele 
numai sporadice, între purtătorii culturilor „clasice", ale epocii bronzului (Mon-
teoru, Tei, Şnekenberg), cu populaţiile venite din stepă, argumentate de prezenţa 
anumitor obiecte de provenienţă răsăriteană, descoperite în morminte şi aşezări 
aparţinînd culturii Monteoru, cum ar fi spre exemplu : vîrfurile de săgeţi de silex 
cu baza concavă, cataramele-discuri de os şi chiar sceptrele zoomorfe, de piatră,, 
specifice triburilor de păstori răsăriteni 2 4 ş.a. 

Nu este exclus ca în viitorul apropiat pe baza unor studii minuţios între
prinse asupra tuturor mormintelor cu ocru, descoperite pe întregul teritoriu al 
patriei noastre, să se poată ajunge la o soluţionare corespunzătoare preconizată de 
anumiţi cercetători din ţara noastră în ultima vreme. în acest sens pledează şi cele 
două morminte cu ocru descoperite în sudul Moldovei, la Fundeni şi Şendreni,. 
pe valea Şiretului, datate cronologic în perioada timpurie şi mijlocie a epocii bron
zului, care îşi aduc modesta lor contribuţie, privind rezolvarea aceleiaşi probleme 
de caracter litigios. 

·' SCIV, ΠΙ, 1952, p. 108. 
1 8 M. Dinu, Şantierul arheologic de la Valea Lupului, în Materiale, V, 1959, p. 250—254,. 

fig. 6—8. 
1 8 Ν. Harţuche, Noi contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului în estul Munteniei şi 

Dobrogea (în manuscris). 
3 0 S. Morintz şi D. Şerbănescu, Cercetări arheologice la Hirşova, în SCIVA, 1, 1974, p. 47 

şl urm. ; D. Galbenu, Descoperiri arheologice la Hirşova, Comunicare ţinută în sept. 1970 la 
Sesiunea de comunicări de la Constanţa. 

3 1 S. Morintz, Probleme ale epocii bronzului In Dobrogea, în „Pontica", 5, 1972, p. 53—58. 
1 1 N. Harţuche, Contribuţii la repertoriul arheologic al Dobrogel, în „Pontica", 4, 1971, 

p. 249, fig. 1/1,2. 
2 3 Ν. Harţuche, Noi contribuai la cunoaşterea epocii bronzului in estul Munteniei şi 

Dobrogea. 
Μ VI. Dumitrescu, Les figurines pierre trouvés à Sălcuţa et Fedeleşeni (Roumanie) et 

le commerce entre l'Egipte et le Bas Danube pendant la période énëollthique, în „Istros", I , 
1934, nr. 2, p. 7, fig. 5 ; idem, Hăbăşeşti, monografie arheologică, p. 544 ; G. Gallus şi T. Hor-
warth, Un peuple cavalier prescythique en Hongrie, „Dissertationae Pannonicae", 1939, seria I I , 
9, pl. L X X V , p. 65—66 ; Ν. I . Merpert, O svlaziah severnovo pricernomoria, Balcan V rannei 
Bronzovo veko, în R. S., 105, p. 15 şi nota 36 ; M. Brudiu, Despre două sceptre de piatră des
coperite In sud-estul Moldovei, în manuscris. Sceptrul de la Vaja-Ciuc, din Transilvania, a fost 
descoperit în anul 1867 şi a intrat în colecţiile Muzeului Brukenthal din Sibiu în anul 1906 ~ 
N. Harţuche, Bronzul timpuriu şl mijlociu, în nord-estul Munteniei. 

www.mnir.ro



60 ION T. DRAGOMIR 

D E U X T O M B E S OCROMANES DÉCOUVERTES A U SUD D E L A M O L L D A V I E 

R é s u m é 

Les tombes ont été découvertes pendant l'été de 1974, à la suite des travaux 
de terre, de dénivellation notamment, que l'on a effectués en deux communes du 
département de Galaţi, au sud de la Moldavie. Les tombes mentionnées ont été 
presqu'entièrement détruites par les découvreurs ; il en restent seulement quelques 
objets de leur inventaire. 

1) La première tombe à été découverte sur le territoire de la commune de 
Fundeni, de village Lungociu, à l'endroit nommé „Lutărie", sur la rive gauche 
•de Siret. En base des informations des découvreurs et des rechercher effectuées 
sur le terrain, il en résulte que le squelet de la tombe était orienté la tête vers 
l'est et les pieds vers l'ouest, dans une position étendue, ayant les os fortement 
teints par l'action de l'ocre. 

De l'inventaire de la tombe on à réussit à sauver les objets suivants : 
a) un bracelet massif d'or fin, pesant 256,34 gr, du type aux extrémités 

non-jointes et présentant des grossissements, sans aucum autre ornement ; b) un 
collier comprenant 44 anneaux d'or fin, pesant chacum 0,76—0,85 gr, ayant un 
poids total de 36,13 g ; c) une lame en silex, couleur gris foncé ; d) trois bijoux 
•circulaires de collier en valves de coquillages de rivière ; e) un poinçon de bronze. 

La typologie des objets et leur prédominant caractère de bijoux et objets 
•de parure conduisent à la conclusion que la tombe appartenait à une personne 
féminine, faisant partie d'une famille de chef de tribu. 

Pour ce qui est de la richesse et de la valeur documentaire-scientifique des 
pièces de l'inventaire, la tombe-ocre de Fundeni, du village de Lungociu, s'inscrit 
parmi les premières de ce type qui furent découvertes sur le territoire de Rou
manie, et datant de l'époque moyenne de l'âge de bronze. 

2) La deuxième tombe à été découverte sur le territoire de la commune de 
•Şendreni, à la proximité de la chausée nationale Galaţi—Brăila—Tecuci, à l'est du 
Centre mécanique agricol. 

Il ne nous a pas étét possible de déterminer la position du squelet parce que 
les os, toujours teints en ocre, ont été complètement détruits. De l'inventaire de 
cette tombe il nous reste : a) un petit vaisseau de céramique en pâte couleur 
brique, de forme sphéroïdale, au col allongé et bord très évasé) ; b) quatre perles 
de coquilles de dentalium ; c) quatre perles de forme tubulaire recouvertes d'une 
couche très fin de bronze, en état fragmentaire; d) un copeau de silex, couleur grise. 

Tenant compte de la typologie du vaisseau de céramique, la tombe à ocre 
•de Şendreni peut être datée au début de l'âge de bronze. 

Cette découverte oblige à une nouvelle interprétation quant au rite funé
raire de sapoudrer et de déposer de l'ocre dans les tombes. Ce coutume a été 
exclusivement attribué aux tribus des berges nomades, de la fin de l'époque 
néolitique et le commencement de l'époque du bronze. 

Actuellement, à la lumière des dernières recherches et découvertes archéo
logiques, le rite sous-mentionné, fortement enraciné dans la conception des hommes 
préhistoriques, ne peut plus être attribué seulement à l'époque néolitique mais aussi 
à des époques beaucoup plus proches comme l'époque moyenne de l'âge du bronze. 

La récente découverte des deux tombes ocromanes, au sud de Moldavie, 
apporte de nouvelles contributions documentaires et scientifiques sur l'hitoire 
ancienne de notre pays. 
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CARUL SOLAR ANTIC DE L A BUJORU, JUD. TELEORMAN 

C O R N E L I U B E D A 

1. Condiţiile descoperirii şi recuperării. In ziua de 26 aprilie 1974, pe tere
nurile aflate în imediata apropiere a sediului C.A.P. Bujoru, jud. Teleorman, cu 
ocazia decopertării, pentru uşurarea lucrărilor de irigaţii, a unei movile, a fost 
descoperit şi recuperat parţial un depozit de obiecte antice de bronz l . 

Descoperirea a fost făcută de cooperatorul Marin Popa, care, odată deco-
pertată movila de un tractor cu lamă, a arat locul cu plugul tras de cai. E l a 
găsit un car miniatural de bronz, cu roţile detaşate. Prin grija inginerului legu
micol Traian Dobrişan şi a preşedintelui C.A.P., Florea Ghena, obiectele au fost 
depuse la sediul unităţii, cu intenţia de a se preda Muzeului de Istorie din 
Alexandria. 

A doua zi, 27 aprilie, profesorul Dobre Ghena, directorul şcolii din comună, 
cu un grup de elevi, a recuperat şi alte obiecte : un cal miniatural, aplice, frag
mente de podoabe plurispiralice, 2 raţe, o bară mică de bronz, circulară, cu două 
orificii verticale, un obiect de podoabă (sau poate nasture), toate de bronz, un 
cuţitaş de fier, fragmente ceramice. Informat de profesori din localitate, am 
preluat depozitul în ziua de 13 iunie 1974 ; acesta a intrat în patrimoniul muzeului 
din Alexandria, unde se află expus în prezent. 

In urma informaţiei noastre, Institutul de Arheologie din Bucureşti a efec
tuat în cursul lunii septembrie o săpătură de salvare, la care am participat parţial. 
Au fost recuperate fragmente ceramice simple sau cu decor, precum şi oseminte 
umane, ceea ce a confirmat că movila avea caracter funerar. Am socotit necesare 
aceste amănunte pentru a înlătura confuziile create în urma publicării în presă, 
în perioada august-decembrie, a unor informaţii eronate privind condiţiile şi 
paternitatea descoperirii şi recuperării depozitului 2. 

In ziua preluării depozitului, am cercetat şi zona descoperirii, uşor de recu
noscut după culoarea roşcată a pământului, tare pe raza de peste 1 m în jur ; 
cu acest prilej am recuperat şi fragmente ceramice, unul de culoare cărămizie, 
cu decor format dintr-o bandă de puncte incizate, în interior cu linii punctate 
paralele şi oblice, altul cu un brîu cu caneluri în apropierea buzei vasului din 
care făcea parte fragmentul. 

1 Descoperirea este prezentata în articolul Carul solar antic de la Bujoru, publicat de 
noi în ziarul „Teleormanul", an. vn, nr. 1942, 21 septembrie 1974. 

2 In revista „Magazin", an. XVTI, nr. 884, 14 septembrie 1974 ; ziarul „România liberă", 
an. X X X I I , nr. 9284, 14 septembrie 1974 şi an. ΧΧΧΠ, nr. 9364, 2 decembrie 1974 ; „Buletinul 
sinteză Informativă", nr. 8, august 1974, editat de Oficiul de informare şi documentare în, 
ştiinţele sociale şi politice ; scurte ştiri au apărut şi în ziare centrale. 
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Fig. 1 — Carul r i tual — vedere de ansamblu. 
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Am fost informaţi că în ziua descoperirii au fost găsite 2 vase, înalte de 
0,30—0,40 m, sparte de cei prezenţi. Movila respectivă, care era înaltă de circa 
1,50 m şi cu diametrul de vreo 20 m se afla situată la 350 m est de şoseaua 
Alexandria-Giurgiu ; distanţa pînă la marginea comunei Bujoru este de 1 km, iar 
pînă la comuna învecinată, Bragadiru, 4 km : cam tot la aceeaşi distanţă se află 
fluviul Dunărea. Pe linie cu locul movilei, spre est, se află situată, la vreo 2 km, 
movila „Căciulan", iar în partea opusă, pe dealul „Gorgan", o altă movilă la 
4 km. Zona face parte din Lunca Dunării, uneori inundabilă. 

2. Inventarul depozitului. Depozitul a fost depus, împreună cu corpul de
functului şi cu vase, într-o movilă special amenajată, cu caracter funerar. Locul 
a fost, după unele indicii, special amenajat. N-ar fi fost exclus ca în apropiere 
să fi fost o locuinţă. Depozitul este format din 13 obiécte, din bronz şi din fier ; 
carul conţine elemente din ambele metale. 

a) Piesa cea mai importantă din depozit este un car miniatural din bronz, 
(fig. 1), lung de 0,26 m şi lat de 0.155 m ; piesa, cu caracter votiv, are 4 roţi 
subţiri, desprinse de car, cu cîte 4 spiţe fiecare, în formă de T. L a capătul 
butucului fiecărei roţi se afla cîte o rată de bronz. Carul votiv este prevăzut la 
cele 2 extremităţi cu cîte 2 capete de raţă, stilizate. Deasupra carului, al cărui 
corp (fig. 2—3), de formă ovală, seamănă cu o supieră semiînchisă, se află un 
capac (fig. 3), care acoperea deschiderea din partea superioară a corpului carului, 
deschidere aproape rotundă, cu diametrul de aproape 0,08 m. Capacul (fig. 4), 
lung de 0,25 m, este prevăzut la capete, ca şi corpul carului, cu cîte 2 capete de 
raţă, la fel de stilizate, lungi de 0,08 m şi cu ciocul lat, de 0,05 m, de forma 
unei securi, ascuţite la capete şi arcuite spre interior. L a gît, la protomele de la 
corp şi sub ciocul raţelor de la capac, se aflau inele de fier. Corpul şi capacul, 
la locul de îmbucare, au cîte 2 orificii, pentru fixat şi, probabil, agăţat. L a 
centru, capacul are o bară verticală prinsă de un inel terminat cu 2 capete de 
raţă, cu ciocul uşor lăţit. Iniţial, înălţimea totală a carului trebuie să fi fost 
de 0,15 m. Cele 3 raţe (fig. 5) de la roţi (una s-a pierdut în timpul recuperării) au 
ciocurile ascuţite şi, ca şi celelalte, ridicate şi arcuite interior. 

b) Din depozit fac parte şi 7 aplice de bronz, folosite, se pare, la curelele 
de la harnaşamentul unui cal. Aplicele sînt de 3 tipuri : una în formă de secure 
(fig. 6) terminată cu un buton cu lobi de formă semiovală în 3 părţi, cu motive 
spiralice în partea superioară (bastonaşe, spirale), iar pe buton cu o cruce solară, 
cu glob şi braţele în formă de raze ; 2 aplice-nasturi mari (fig. 7) şi 4 aplice 
(fig. 9) în formă de butoni cu cite 4 lobi semiovali, cu sistemul de prindere în 
formă de cruce, cu braţele îndoite spre interior. Butonii, ca şi la aplica mare, 
au incizii în formă de cruce solară. 

c) Un cal de bronz (fig. 8) miniatural, lung de 0,043 m şi înalt de 0,032 m, 
cu capul ridicat şi coada lăsată, iar picioarele îndepărtate. Un orificiu circular 
străbate vertical spatele lung şi arcuit spre interior al jucăriei. 

d) Trei fragmente de podoabă plurispiralică (saltaleoni), cu lungime totală de 
0,053 m şi diametrul de 0,006 m. Lăţimea sîrmei de bronz, plată, este de 0,002 m. 

e—f) Două obiecte mici de bronz (fig. 5) : o piedică sau opritor miniatural, 
ca o bară circulară, cu 2 orificii verticale, celălalt un pandantiv de forma unui 
labrys cu anou, a cărei parte superioară era foarte tocită ; poate fi un obiect de 
podoabă sau un obiect de prins veşmintele, sîrma fiind subţiată la îndoitură. . 

g) Ultima piesă este un cuţitaş de fier (fig. 8), lung de 0,055 m, îngustat 
spre vîrful rupt cu ocazia recuperării. 
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Fig. 2 — Corpul cu cele patru protome (se pot observa axele roţilor). 
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Fig. 3 - Corpul carului p r iv i t de jos, cu cele 2 osii de fier. 
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Dintre fragmentele de ceramică cu decor, nu le-am văzut decît pe cele cu 
decor format din unghiuri mari succesive, care aparţin neoliticului tîrziu. Cera
mica recuperată la săpătura de salvare, precum şi resturile scheletului se află la 
Institutul de Arheologie. 

3. Starea de conservare. Piesa este într-o stare bună de conservare, ţinînd 
cont de vechimea bronzului şi mediul în care a stat pînă în momentul desco
peririi. Roţile s-au detaşat de car, la fel şi 3 raţe de roţi. Capacul şi 2 capete 
de raţă sînt îndoite şi pe alocuri capacul este crăpat. O raţă de la capac este 
ruptă aproape în întregime şi nerecuperată. O parte a arcului aplicei mari 
s-a rupt. 

Recondiţionarea pieselor va contribui la precizări de ordin tehnic, cronologic 
şi artistic. 

4. Cîteva consideraţii ştiinţifice. Faptul că depozitul, de la preluare şi pînă 
la înapoiere, ne-a stat puţin la dispoziţie, starea de conservare a acestuia şi lipsa 
unor fragmente ceramice tipice nu ne permit să adîncim deocamdată problema. 
Ne rezervăm dreptul să o facem cu altă ocazie 3, după ce ne vom lămuri asupra 
tuturor concluziilor ce se pot trage în urma acestei descoperiri, care poate fi 
socotită de o deosebită importanţă pentru istoria populaţiilor prototracice din zona 
balcano-carpatică, din punct de vedere material, spiritual şi artistic piesele depo
zitului fiind concepute şi lucrate cu un deosebit gust, pricepere şi fineţe. 

Carul solar votiv, cu protome de raţe, descoperit la Bujoru, este unicul de 
acest gen descoperit în ţara noastră şi, după cîte cunoaştem, în întreg spaţiul 
balcano-carpatic. Modele de roţi şi care miniaturale, confecţionate din lut, din 
epoca bronzului, descoperite în ţara noastră formează subiectul unui interesant 
şi documentat studiu, publicat de cercetătorul ştiinţific Gh. Bichir de la Institutul 
de Arheologie Autorul prezintă un număr de 48 de descoperiri, cunoscute pînă 
în anul 1964 şi propune ca atare perioada cuprinsă între anii 1800—1300 î.e.n. 
(pentru cele din epoca bronzului). 

Alte cîteva exemplare, descoperite în anul 1965, la Crivăţ, sînt amintite 
într-o lucrare a prof. dr. doc. Dumitru Berciu 5 . 

în aceste lucrări, precum şi în altele 0, sînt prezentate şi o serie de motive 
ornamentale aflate pe ceramica şi podoabele epocii bronzului şi prima epocă a 
fierului ; ne referim la motive legate de cultul solar, prezente şi în depozitul de 
la Bujoru. 

Care şi bărci solare, decorate cu protome de păsări de apă, mai ales lebede, 
aparţinînd epocii bronzului (şi primei epoci a fierului), au fost descoperite în 
peninsula Scandinavică, în Italia, Germania, Ungaria 7 . 

3 După data ţinerii comunicării, piesa principală împreună cu celelalte obiecte au fost 
date la restaurat în cadrul laboratorului de restaurare a metalelor de la Muzeul de Istorie 
al R. S. România. In urma restaurării, au fost clarificate unele dubii şi corectate unele afir
maţii. Un studiu complet vom publica ulterior în colaborare cu tov. Dan Ivanovici, restaura
tor în cadrul Muzeului de Istorie al R. S. România. 

4 G. Bichir, Autour du problème des plus anciens modèles de chariots découverts en 
Roumanie, în „Dacia", N. S., V i n , 1904, p. 67—96. L a p. 80—81 şi la p. 83, fig. 8, este prezen
tată răspîndlrea lor în România. 

5 D. Berciu, Zorile istoriei in Carpaţi şi la Dunăre, Ed . Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, 
nota 2, p. 162. 

6 Vasile Pârvan, D a c i a , civilizaţiile străvechi din regiunile carpato-dunărene, ediţia 
a I V - a , Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1967, p. 13—14, 41—42, etc. ; Istoria României, vol. I, Editura 
Academiei R.P.R., 1960, p. 110, 117, 125, 152—153. Lista lucrărilor este numeroasă. 

' Joseph Déchélette. Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, vol. II, 
Paris, 1928, cap. ΧΓΠ, paragrafele II—V, p. 413—453. Se descrie, aici, pe larg, cultul soarelui, 
problema carelor şi a bărcilor solare decorate cu capete de păsări de apă. 
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Fig. 4 — Capacul carului. 
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Fig. 6 — Aplică în formă de secure. 
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Fig. 7 — Cele două aplice discoidale. 

Fig. 8 — Calul miniatural şl cuţitasul de fler. 
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In ţara noastră, la Satu Mare, a fost descoperită o barcă votivă, decorată cu 
lebede 8 iar în împrejurimile Orăştiei a fost găsit un „car de bronz votiv, care 
poartă un cazan hemisferic ornat cu cîte 6 protome de lebede de fiecare parte" '·'. 
Carul solar de la Orăştie, decorat cu 12 capete de lebede, este considerat o lucrare locală, 
de influenţă italo-celto-illyră, mai ales prin tipul de protome cu care este decorat. 

Fig. 9 — Cele 4 aplice în formă de butoni. 

Carul este considerat ca aparţinînd epocii de sfîrşit a bronzului şi de început a 
fierului. Pe lîngă comunitatea simbolurilor reprezentate prin păsări de apă, diferite, 
carele solare de la Orăştie şi de la Bujoru au comun ca metal utilizat la osii, fierul. 
Carul de la Bujoru are şi roţile parţial placate cu fier, în porţiunea circulară, uşor 
scobită, din interior, spre T-urile spiţelor. Inelele de tras, precum şi cuţitaşul sînt 
din acelaşi metal. In spaţiul carpato-balcanic, pasărea de apă caracteristică ce 

8 V. Pflrvan, Getica — o protoistorie a Daciei, ed. Cultura naţională, Bucureşti, 1926, 
p. 317, 414, 756 ; J . Déchélette, op. cit., pag. 441, fig. 182. 

9 V. Pârvan, op. cit., pag. 317. 
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decora carele solare era raţa. O dovadă în plus o constituie unul din carele votive 
de lut, descoperite în anul 1929 la Duplajaja 1 0 , în Banatul Sîrbesc. 

Carul de la Bujoru întruneşte suficiente elemente care să demonstreze cui îi 
era închinat. Roţile cu 4 spiţe, aplicele cu sisteme de prindere în cruce, aplicele 
mari, inciziile în formă de cruce solară erau destinate astrului dătător de lumină 
şi căldură, adorat de agricultori şi păstori. Carul însuşi reprezenta soarele, tras 
de păsările de apă, pe marele ocean. Raţele miniaturale de la roţi, prin forma lor, 
ne dau imaginea raţelor care plutesc, înălţimea la care erau prinse de butuc repre-
zentînd, se pare, zona de contact cu apa. Elementele prezentate, prin analogie cu 
alte descoperiri, raportul dintre obiectele de bronz şi fier ne fac să încadrăm depo
zitul în etapa timpurie a Hallstatului. 

Ceramica descoperită în timpul săpăturii de salvare, cu decor caracteristic 
culturii Basarabi, permite încadrarea depozitului în etapa mijlocie a Hallstattului u . 

Ceramica, ce nu ne-a fost accesibilă, este un argument serios. Ne permitem 
să adăugăm că dacă ceramica fixează etapa înhumării, ea nu este un argument 
total ; ne gîndim la faptul că produsul, nefiind considerat local cu toată siguranţa, 
a trebuit poate să parcurgă un drum, dar mai ales un timp mai mult sau mai 
puţin lung pînă la comunitatea care 1-a folosit în scop ritual. Descoperit în sudul 
Munteniei, în imediata apropiere a Dunării, carul solar poate fi un produs al unui 
centru metalurgic tracic situat în cîmpia Munteniei sau poate în nordul Bulgariei, 
mai ales că sîntem în perioada cînd mişcările de triburi, frecvente în acest timp, au 
înlesnit mult adoptarea noului metal, f ierul 1 2 , bronzul fiind, la rîndul lui, în 
perioada de maximă utilizare. 

Depozitul de obiecte de bronz şi fier, descoperit la Bujoru, este o dovadă, 
dintre cele mai vechi, ale metalurgiei fierului în spaţiul carpato-balcanic. Această 
importantă descoperire din epoca hallstattiană se adaugă celor din întinsul cimitir 
antic din zona aşezării de la Zimnicea, precum şi recentelor descoperiri, din ultimii 
5 ani, din localităţile : Meri-Vedea, Lăceni şi Orbească de Sus — comuna Or
bească 1 3 , care au adus noi dovezi privitoare la străvechea vatră istorică din jude
ţul Teleorman. 

L E C H A R A N T I Q U E D E B U J O R U , DEPT. D E T E L E O R M A N 

R é s u m é 

En avril 1974, au cours des travaux agricoles de Bujoru, départament de 
Teleorman, a été découvert un dépôt d'objets en bronze, céramique et ossements. 

Tous ces objets appartiennent actuellement, par les soins des habitans de 
Bujoru, au musée d'histoire d'Alexandria, dépt. de Teoleorman. En nombre de 13, 
les objets réunissent : un char votif de bronze, aux extrémités prévues de 6 têtes 

1 0 E . Mileker, „Starinar", V, Belgrad, 1928—1930, p. 20 şi tab. V I I I ; J . Petrovic, „Sta-
rinar", V, p. 27—28, tab. I X — X I . 

1 1 Datarea a fost făcută de cercetătorul ştiinţific Emil Moscalu, de la Institutul de 
Arheologie din Bucureşti. 

1 2 D. Berciu, op. cit., p. 218, 234. 
1 3 Vezi rapoartele de săpături arheologice publicate în revista „Dacia", N. S., XIV, 

1970, XV, 1971, X V I , 1972 şi X V I I , 1973. 
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de canard stylisées, le même motif décoratif se retrouvant sur le roues et le 
couvercle ; 7 appliques de trois types ; un petit cheval de bronze ; des fragments 
de bracelet spiralé de bronze ; un petit couteau et les anexes en fer représentant un 
char en miniature, nous ont permis de situer initialment cette découverte au 
début de la première époque du fer Hallstatt. 

Quelques objets de bronze et de fer, ainsi que les fragments de céramique 
découverts plus tard — ou cours des fouilles archéologiques de récupération, 
effectuées en collaboration avec l'Institut d'Archéologie de Bucarest — permettent 
enfin d'encadrer le dépôt dans le Hallstatt moyen. 

L'importance particulière de cette découverte est qu'elle constitue la preuve 
de la continuité de la technique artistique chez les peuplades hallstatiennes. 
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VECHI CERCETĂRI ÎN PEŞTERILE DE L A MEREŞTI, 
JUD. HARGHITA 

M A R I A N A M A R C U 

In colecţia arheologică a Muzeului Judeţean Braşov se găseşte un fond de 
materiale provenite din peşterile de la Mereşti (jud. Harghita). Aceste materiale 
sînt rodul unor cercetări întreprinse în complexul carstic de pe Valea Vîrghişului, 
între anii 1900—1935. Complexul a început să fie cunoscut încă din primele timpuri 
ale istoriei speologiei. Deja din anul 1767, înainte chiar de unele investigaţii speo
logice de început din Europa (din Franconia şi Carniolia), care aveau să deschidă 
noi domenii de cercetare, Peştera Mare de la Mereşti a fost vizitată de J . Fried-
waldzky, care a scris despre ea în limba latină în lucrarea intitulată Mineralogia 
Principatus Transîlvaniae : „...se spune că (satul) Homorod-Almaş avea o stîncă şi 
în adîncurile ei subterane se deschidea o galerie împărţită prin minunata artă a 
naturii în bolţi şi cămăruţe presărate cu stalactite". După această primă menţiune, 
Peştera Mare începe să fie vizitată de tot mai mulţi amatori care o descriu în 
lucrările lor, ca Josef Benkô (1780), J . E . von Fichtel (1780), I . Kleinkauf (1793), 
Fekete Istvân (1835). Acesta din urmă, originar din Odorhei, a făcut şi o schiţă a 
peşterii, incompletă însă, a numerotat încăperile şi a stabilit după măsurătorile sale 
că lungimea galeriilor este de 800 m. După el, peştera a mai fost vizitată şi de
scrisă de Johan Hintz (1839) şi de alţii. Cel care a cuprins în cercetarea sa asupra 
căii Vîrghişului mai multe peşteri este Orban Balâsz *. Privitor la topografia zonei, 
el menţionează numeroase denumiri ale celor mai importante puncte în care sînt 
amplasate peşterile (dintre care multe sînt astăzi uitate de localnici). Pentru 
descrierea Peşterii Mari el a reprodus în lucrarea sa harta lui Fekete I s tvân 2 . 

Descrierile următorilor pasionaţi în ale speologiei nu s-au mai ridicat la 
valoarea celor scrise de Orban Balâsz. Lucrările lor au fost scrise mai mult în 
genul unor jurnale de călătorie, cu uşoare note romantice de epocă, aşa cum sînt 
articolele lui Eugen Lasse l 3 , E . Albert Bie lz 4 , Wilhelm Hausmann 5 şi dr. Friedrich 
Kraus 6 . Dintre aceştia, E . A. Bielz a mers mai departe pe linia dezvoltată de Orban 

1 Arbăn Balâzs, A szekelyjbld léirdsa. I, Udvarhelyszék, Pest, 1868, p. 88—95. 
2 Ibidem, p. 91. 
3 Eugen Lassel, Eine Wanderung zum Annensee, zum Schwefelberge Bildôs und zur 

Almdscher Hohle, în „Jahrbuch des Siebenburgischen Karpathen Vereins", I I I , Sibiu, 1883, 
p. 176—178. 

4 E . Albert Bielz, Beltrag zur Hôhlenkunde Siebenbiirgens, în „Jahrbuch des Sieben
burgischen Karpathen-Vereins", IV, Sibiu, 1884, p. 8—14 şl bibliografia anterioară, la p. 13—14 ; 
idem, Nachtrag zur Hôhlenkunde Siebenbiirgens, în „Jahrbuch des Siebenburgischen K a r 
pathen-Vereins", Sibiu, V, 1885, p. 35 şl urm. 

5 Wilhelm Hausmann, Die Alm&scher Hôhlen und ihre năhere Umgebung, în „Jahrbuch 
des Siebenbiirglschen Karpathen-Vereins", V, Sibiu, 1885, p. 53 şl urm. 

* Dr. Friedrich Kraus, Zur Untersuchung der Homorod-Almdscher Hohlen, în „Jahrbuch 
des SiebenbUrgischen Karpathen-Vereins", VI , Sibiu, 1886, p. 65 şi urm ; planul peşterii, la 
p. 72—73. 

7 E . Albert Bielz, op. cit., p. 11 şl urm. 
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Balâsz şi, după ce a făcut descrierea Peşterii Mari, a trecut la menţionarea altor 
peşteri şi grote pe care le-a văzut în preajma peşterii principale 7. Incepînd din 
anul 1908, peşterile de la Mereşti încep să suscite interesul tînărului braşovean 
Franz Podek 8, care în urma investigaţiilor sale în această zonă n , a publicat pe 
scurt şi o listă a celor 20 de peşteri vizitate şi cercetate de el, însoţită de o schiţă 
a amplasării lor faţă de apa Vîrghişului 1 0 . î n anul 1914 el a completat lista peşte
rilor cunoscute cu încă patru grote observate ulterior l l . încercările cercetătorilor 
moderni de a i le identifica au reuşit doar în cazul a cinci peşteri, datorită de
scrierilor sale sumare şi incomplete. După el, complexul carstic Mereşti a mai 
fost terenul de investigaţii al altor biospeologi ca Gabriel Strompl 1 2 şi Valeriu 
Puşcariu (1926). Haas Ferencz şi Jodal Karoly de la Cluj, în urma cercetărilor lor, 
au făcut menţiunea a 40 de peşteri, însoţite de schiţele lor. Cercetarea modernă 
ne oferă astăzi posibilitatea de a cunoaşte acest complex carstic, în urma studiilor 
efectuate pe valea Vîrghişului de un grup de speologi de la Institutul de Speologie 
„Emil Racovită" din Bucureş t i 1 3 . Aceste studii efectuate între anii 1952 şi 1958 au 
semnalat în zona la care ne referim, pentru început, 40 de peşteri (dintre care 
23 erau necunoscute de cercetătorii anteriori), ca apoi să urmeze publicarea rezul
tatelor investigaţiilor din încă 25 de peşteri. 

în urma publicării rezultatelor cercetărilor de către Traian Orghidan şi 
Margareta Dumitrescu, se ştie astăzi că acest complex de peşteri s-a format ca 
urmare a traversării apei Vîrghişului prin blocul de calcare mezozoice Mercheşa-
Mereşti, aflat la extremitatea nordică a Munţilor Perşani. Adîncirea treptată a 
albiei rîului a dat naştere aici unui defileu, redus ca întindere, impozant şi foarte 
atrăgător ca peisaj, fapt care explică mulţimea amatorilor şi cercetătorilor care s-au 
simţit atraşi de frumuseţea acestei zone. în pereţii defileului se deschid numeroase 
guri de peşteri situate la mai multe nivele. Ele au fost grupate în patru serii, 
reprezentînd patru nivele etajate la 5—6, 20, 40 şi peste 80 m w . 

Marea majoritate a cercetătorilor mai sus-amintiţi, în urma vizitării şi in
vestigaţiilor făcute, s-au referit în primul rînd la observaţii de ordin geo-morfologic, 
speologic, climatologie. în ceea ce priveşte viaţa în peşteri i-a interesat în primul 
rînd fauna. E . A. Bielz menţionează de pildă că în unele săli laterale ale Peşterii 
Mari s-au găsit oase de urs de peşteră 1 5 , iar dr. Fr . Kraus ţinea să facă observaţia 
tristă că săpăturile anterioare pentru adunarea resturilor osteologice s-au făcut 
atît de neştiinţific, încît cercetările sale au fost foarte sărace în această privinţă 

Orban Balâsz s-a interesat însă şi de legendele care circulau pe atunci despre 
aceste peşteri, dar a studiat şi documentele istorice legate de această zonă în epoca 
feudală. E l vorbeşte de asemenea de fortificaţiile de zid observate în Peştera Mare, 
făcute de localnici odinioară pentru a se adăposti aici în timpul năvălirilor tătare. 

8 Unul din custozii „Muzeului Săsesc al Ţării Birsei" din Braşov. 
,J Franz Podek, Die Homorod-Almascher Hôhle, în „Zeitschrift fiir Mineralogie, Geologie 

und Palaentologie", 3, Stuttgart, 1908. 
1 0 Idem, Dos Homorod-Almascher Hohlengebiet, în „Verhandlungen und Mitteilungen des 

Siebenburgischen Vereins fiir Naturwiessenschaft", L X , Sibiu, 1911, p. 1—8 ; schiţa amplasării 
peşterilor la p. 4. 

" Idem, Vorlăufiger Bericht iiber meine Forschungen im Homorod — Almascher Hohlen
gebiet, în „Barlangkutatâs", I I , 4, Budapesta, p. 185—186, nota 2. 

1 2 Gabriel Strompl, A Vargyas szurdoka, în „Fdldrajzi Kozlemények", X L , VIII , Buda
pesta, 1912, p. 1—4 ; idem, Das Homorod Almiser Hohlen system und seine Ausbildung, în 
„Barlangkutatâs", I , 3, 1913, p. 133—142. 

" Traian Orghidan, Margareta Dumitrescu, Studiu Monografic al complexului carstic din 
defileul Vîrghişului, in Lucrările Institutului de Speologie „Emil Racoviţă", Bucureşti, I—II , 
1962—1963, p. 69 şl urm ; bibliografie şi istoricul cercetărilor din peşterile de la Mereşti la 
p. 72—75 şi nota 1. 

" Ibidem. 
1 5 Ε. Albort Bielz, op. cit., IV, p. 10. 
1 8 Dr. Friedrich Kraus, op. cit., VI, p. 68. 
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E. A. Bielz şi Fr . Podek relatează la rîndul lor despre acest sistem de fortificaţie 
făcut de oameni în timpul năvălirilor mongole (în peşterile nr. 4 şi 16). 

Este evident că, odată cu săpăturile şi sondajele efectuate în aceste peşteri 
de către speologi, au rezultat şi urme de viaţă omenească, ca urmare a faptului 
că aceste încăperi naturale au servit din cele mai vechi timpuri ca adăpost comu
nităţilor omeneşti în anumite momente. 

Cîteva din materialele arheologice descoperite în aceste peşteri se găseau în 
colecţiile Muzeului Naţional al Transilvaniei din Cluj, ca de pildă o răzuitoare 
musteriană lucrată dintr-un os de urs de peşteră unelte eneolitice de os din 
Peştera Calului de la Mereşti, ceramică şi o brăţară de os, toate provenind din
tr-un orizont eneolitic 1 8 . 

Din colecţia „Muzeului Săsesc al Ţării Bîrsei" din Braşov este menţionată în 
literatura de specialitate, ceramică aparţinînd culturii Coţo fen i 1 9 şi Wietenberg. 
Marton Roska moi aminteşte fragmente dintr-o urnă hallstattiană şi o serie de 
obiecte de podoabă : mărgele din lut şi din dinţi de animale, o spirală şi o brăţară 
deschisă — ambele din bronz 2 0 etc., adunate de custozii muzeului braşovean. 

în colecţia muzeului din Cristurul Săcuiesc se mai păstrează sub nr. inv. 
0329, un topor plat de aramă 2 1 . 

Mergînd mai departe pe linia menţionării următoarelor peşteri, în vara 
anului 1953 peşterile nr. 28 A şi 28 Β au fost cercetate de Zoltan Szekely de la 
muzeul din Sf. Gheorghe. Cu ocazia cercetărilor în peştera nr. 28 A s-a găsit un 
zid sec de piatră care despărţea două săli (probabil peştera nr. 36, după cercetarea 
cea mai recentă). în peşterile menţionate s-a găsit atunci ceramică din epoca 
bronzului aparţinînd culturii Wietenberg şi un topor cu marginile ridicate de 
a r a m ă 2 2 . Tot pe pîrîul Vîrghişului, la locul numit „Şura de piatră" s-a observat 
existenţa unui atelier de turnat metalul M . 

Cu ocazia amplelor cercetări efectuate între anii 1952—1958, menţionate mai 
sus, au rezultat de asemenea numeroase urme materiale arheologice, vechi, din 
epoca paleolitică pînă în contemporaneitateM. Locuirile omeneşti din aceste peşteri 
sînt reprezentate de resturi osteologice de la nouă indivizi de homo sapiens, de 
unelte din epoca paleolitică, de ceramică, unelte şi podoabe din neolitic, din pe
rioada de tranziţie la epoca bronzului, din epoca bronzului, din prima şi a doua 
epocă a fierului, din epoca prefeudală şi feudală. 

Alături de acestea se găsesc numeroase oase de animale sălbatice şi domes
tice, sacrificate pentru hrana comunităţilor care au populat rînd pe rînd peşterile. 

Defileul Vîrghişului a fost considerat ca o adevărată cetate naturală, chiar şi 
în epoca feudală. Mărturie ne stau zidurile construite în interiorul a trei peşteri 

" H. Breuil, Stations paléolithiques en Transylvanie, în ..Bulletin de la société des scien
ces de Cluj", 2, partea a 2 -a , 1925, p. 212. fig. 12, 6 ; H. Schroller, Dreisslg Jahre Urgeschichtsfor-
schung in Siebenbilrgen, în „Siebenbtirglsche Vierteljahrschrlft", Sibiu, 1932, p. 133 ; Ion Nestor, 
Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumănien, în „Bericht der Romisch- Germanischen 
Kommlssion", 22, Frankfurt am Main, 1933, p. 18 ; Marton Roska, Erdély Régészeti Repertoriuma, 
I, Cluj, 1942, p. 108, nr. 48, cu bibliografia completă privind peşterile de la Mereşti. 

ι» Marton Roska, op. cit. ; idem, în „Az Erdély Muzeum-Egyestllet Evkônyve", Cluj, 
1911, p. 46. 

" Hermann Schroller, Die Stein und Kupferzeit Siebenbiirgens, Berlin, 1933, p. 18, 75, 
nr. 68 şl pl. X X X I , nr. 1—2, 5, 8. 

2 0 Marton Roska, op. cit., p. 108, nr. 48. 
2 1 Alexandru Vulpe, Die Axte und Belle in Rumănien, I I , Munchen 1975, nr. 310, 

pl. 34/310 (Mereşti). 
22 Ibidem, nr. 352, pl. 38/352 (Vîrghiş). 
2 3 Zoltan Szekely, Din activitatea ştiinţifică a Muzeului Raional Mediaş, Mediaş, 1953, 

nr. 2, p. 17, 18, pl. V, fig. 5, 12, pl. Π, fig. 12 ; numerotarea sa, cf. Haâs şi Jodâl, A var-
gyasvôlgyi barlangok, in „Erd. Muz.", 3 — 4 , 1941, p. 366—376. 

2 4 Traian Orghidan, Margareta Dumitrescu, op. cit., p. 87—154 ; Maria Mottl, Palăomam-
malogische und archăologlsche Untersuchungen in die HOhlen von Nord-Siebenbilrgen, Ung. 
Geol. staats-anst.. Budapesta ; determinarea materialelor arheologice a fost făcută de pro
fesorul Ion Nestor. 
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(Gaura Tătarilor — nr. 13, Peştera Mare — nr. 14 şi peştera nr. 36). L a cele două 
intrări în defileu s-au observat fortificaţii, cunoscutele „prisăci" şi şanţuri de apă
rare. Cel mai înalt vîrf de stîncă ce străjuieşte ieşirea din chei era folosit ca 
punct de observaţie, aşa cum ne indică şi denumirea sa : „Pîndă"). Pentru pre
întâmpinarea unor invazii în chei dinspre nord a fost construit un şanţ lung numit 
„Şanţul Tătarilor". Se mai poate menţiona şi existenţa unei bisericuţe în ruine, 
care, după tradiţia locală, exista pe vremea năvălirilor tătare B . 

Acesta fiind pe scurt istoricul cercetărilor din complexul de peşteri de la 
Mereşti, ne vom referi în continuare la cercetările făcute acolo de custozii vechiu
lui muzeu din Braşov între anii 1900—1935, care s-au soldat cu o bogată colecţie 
arheologică (pe lîngă cea osteologică), ce face în continuare obiectul lucrării de faţă. 

Privitor la etapele cercetării şi la cei care le-au realizat, s-au putut stabili 
următoarele : 

1. între anii 1900—1902, înainte de existenţa unui muzeu la Braşov, Julius 
Teutsch 2 0 a întreprins cercetări pe cont propriu în Peştera Mare de la Mereşti. 
Conform informaţiilor sumare pe care le avem, materialele din acest lot au fost 
găsite la suprafaţă în sala de la intrare, lîngă peretele din stînga, punct numit de 
descoperitor şi „sectorul nr. 4" 2 7 . 

2. în anul 1906, E . f. Lehmann a vizitat Peştera de Bronz, din care a recol
tat un mic număr de piese arheologice pe care le-a donat apoi muzeului (nr. 
inv. 3209—3213). 

3. în anul 1907, Julius Teutsch a adunat unele materiale de la suprafaţă, 
din sala de la intrare în Peştera Mare (nr. inv. 924—927, 940—941). Tot atunci a 
făcut o săpătură pînă la adîncimea de 20—30 cm, deschizînd o suprafaţă aflată la 
o depărtare de 7—8 m de intrare (nr. inv. 928—938, 942). Am constatat că materia
lele rezultate aparţin culturilor Wietenberg şi Coţofeni. Explorînd „peştera de 
dedesubt" (sub Peştera Mare) şi Peştera Mică („vis à vis de Peştera Mare"), acelaşi 
descoperitor a găsit şi acolo cîteva fragmente ceramice (nr. inv. 939, 943). 

4. în iulie 19092B, E . f. Lehmann şi Franz Podek au adunat unele piese 
arheologice de la suprafaţă, tot din sala de la intrare a Peşterii Mari (nr. inv. 
1159, 1163, 1378) ; Fr . Deubel a adunat şi el un lot de fragmente ceramice din 
„gangurile nordice ale Peşterii Mari" (nr. inv. 1180—1200). 

5. în iulie 1909, J . Teutsch şi E . f. Lehmann au făcut săpături în Peştera de 
Bronz 2 n , un număr de materiale ceramice fiind găsite în stratul de cultură pînă la 
30 cm (nr. inv. 1590—1670, 1673—1680), iar alt lot, în stratul următor, între 30 şi 
60 cm (nr. inv. 1569—1589 ; materialele cu numerele de inventar 1744—1756, 1824, 
1858, 3809—3213, apar fără menţiunea adîncimilor la care au fost găsite). Din cer
cetarea acestor materiale, reiese că pînă la adîncimea de 30, cm se găseau piese 
aparţinînd culturilor Wietenberg şi Coţofeni ; tot la baza acestei depuneri, probabil 

2 5 T . Orghidan, M. Dumitrescu, op. cit., p. 84—86. 
2 6 Principalul animator al colecţionarilor braşoveni, căruia 1 s-a datorat în cea mai 

mare parte organizarea „Muzeului săsesc al Ţării Bîrsei" (1909) al cărui director a fost. 
2 7 Pe harta Iul F r . Kraus (1886), cu nr. 4, este notată sala de la intrare (de unde 

provine şi denumirea de „sectorul nr. 4", care corespunde cu sala nr. 1 de pe cea mal 
recentă hartă întocmită în 1958 ; cf. F r . Kraus, op. cit., p. 72 ; T. Orghidan, M. Dumitrescu, 
op. cit., p. 112, fig. 31, peştera nr. 14. In numerotarea Iul Fr . podek, Peştera Mare de la 
Mereşti poartă numărul 4. 

2 8 Odată cu înfiinţarea Muzeului Ţării Bîrsei, cercetările de la Mereşti au fost făcute 
pe rînd de către custozii acestui muzeu. Iar materialele adunate înainte de anul 1909, cit 
ş l după, au Intrat în patrimoniul muzeului, cf. Dorina Negulici şi Mariana Marcu, Din 
istoricul colecţiei de arheologie a Muzeului Judeţean Braşov, „Revista muzeelor şl monu
mentelor", X I , 1, Bucureşti, 1974, p. 72. 

2 8 Peştera de Bronz poartă nr. 5 în numerotarea lui Fr . Podek şi nr. 10 în nume
rotarea modernă (1958). 
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pe la adîncimea de 25 cm, au început să apară şi primele fragmente ceramice 
neolitice aparţinînd culturii Ariuşd, depunerea neolitică continuîndu-se apoi pînă 
la adîncimea de 60 cm. Aceste date au fost elemente stratigrafice binevenite, care 
alături de cele tipologice ne-au ajutat să atribuim corect mai ales uneltele, obiec
tele şi podoabele, locuirii ariuşdene. 

6. L a 28 iulie 1909, E . f. Lehmann a vizitat „o peşteră de pe partea dreaptă 
a rîului Vîrghiş", din care a adunat un lot de ceramică (nr. inv. 1706—1718). 

7. De asemenea, într-o grotă „aflată între Peştera Mare şi Peştera de Bronz" 
a fost găsit un pandantiv în formă de căldăruşe din fier, databil în sec. I I I — I V e.n.30. 

8. Intre 20—22 august 1909, J . Teutsch a colecţionat cîteva fragmente cera
mice din grota numită Mica Fisură, „vizibilă în partea stingă, cînd priveşti din vale 
spre Peştera Mare, vis à vis de locul obişnuit de campare" (nr. inv. 1530—1541) 3 1 . 

9. în mai 1913, J . Teutsch a continuat cercetările în Peştera de Bronz, foarte 
bogată în vestigii arheologice (nr. inv. 4144—4213). 

10. Josef Graf a donat muzeului un fond de materiale ceramice recoltate 
de el în Peştera Mare (nr. inv. 5245—5255, 6940—6946). 

11. între 23—26 august 1932, J . Teutsch şi Ludwig Schmidt au făcut săpături 
în Peştera Mare, tot în sala de la intrare, săpînd pînă la adîncimea de 50—60 cm, 
nivel la care au găsit o vatră neolitică şi fragmente ceramice pictate aparţinînd 
culturii Ariuşd (nr. inv. 5699—5759, 6761—6769, 5770—5795). De la această adîncime 
au mai provenit o serie de unelte şi podoabe pe care le-au putut atribui astfel 
corect locuirii ariuşdene, atît din punct de vedere tipologic, cît şi stratigrafie. 

12. Un fond de piese arheologice provenind din Peştera Mare, fiind doar 
marcate cu simbolul peşterii de aceiaşi custozi, au fost luate în evidenţă (nr. 
inv. 11.336—11.375) în inventarul colecţiei arheologice al Muzeului Judeţean Bra
şov, care include şi continuă registrul de evidenţă al vechiului muzeu braşovean. 

L a cercetările întreprinse de membrii colectivului muzeului în peşterile de 
la Mereşti între 1902—1935, au mai fost invitaţi şi unii specialişti de la Buda
pesta şi Leipzig 3'2. 

Spre deosebire de materialele osteologice care s-au bucurat de o mai mare 
atenţie în publicaţii din partea celor ce s-au ocupat de peşterile de la Mereşti, 
materialele arheologice nu au fost publicate. Ele au fost doar cuprinse în evidenţa 
„Muzeului Săsesc al Ţării Bîrsei", cu specificarea sumară a condiţiilor şi locu
rilor de descoperire, din care am extras pentru lucrarea de faţă cele cîteva date 
menţionate mai sus, completate cu cîteva observaţii şi precizări necesare pentru 
înţelegerea lor. 

Activitatea de cercetare a peşterilor a mai fost menţionată în cîteva rţnduri, 
la fel de lapidar, în două numere ale publicaţiei aceluiaşi muzeu 3 3 , din care mai 
aflăm că unele materiale osteologice şi arheologice de la Mereşti au fost expuse 
începînd din anul 1909 M . 

Din publicaţiile menţionate, din registrele de evidenţă şi din marcarea mate
rialelor, am putut extrage doar datele expuse mai sus. Din cele opt peşteri din 

3 0 I . Pop, Pandative in formă de căldăruşe tn sud-estul Transilvaniei, SCIV, 1, 17, 
1966, p. 176, lfg. lb, şl 2b. 

3 1 Peşteră neidentificată. 
3 3 Dr. Strompl, asistent la Institutul de Meteorologie din Budapesta şi K . Jakubovsky, 

geolog la Leipzig, cf. „Bericht des Burzenlănder sachsischen Museums", Π, 1912, Braşov, p. 6. 
3 3 Ibidem ; 1908—1910, p. 6. 
3 1 Ibidem, p. 9 ; J . Teutsch, Muzeul Săsesc al Ţării Bîrsei din Braşov, în „Boabe 

de grîu", an. IV, nr. 3, martie 1933, p. 9—10. 
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care provin piesele acestei colecţii r > , se pot localiza în prezent doar două : Peştera 
Mare şi Peştera de Bronz, uşor identificabile mai ales datorită denumirilor lor 
păstrate în literatura de specialitate. Din această cauză, în cele ce urmează, cu 
excepţia celor două peşteri menţionate, vom indica celelalte locuri de descope
rire a materialelor, cu denumirile lor din registrul de evidenţă. 

I, Peştera Mare şi II, Gangurile nordice ale peşterii. Din antreul Peşterii 
Mari s-au adunat cele mai multe materiale aflate în colecţia de faţă, în cadrul 
cărora am putut separa piesele pe mai multe epoci şi culturi, începînd din epoca 
neolitică. Cele mai vechi materiale aparţin culturii Ariuşd, găsite la baza stratului 
de depunere arheologică, între adîncimile de 0,25—0,60 m. Ele sînt reprezentate 
de fragmente ceramice aparţinînd unor vase cu sau fără pictură. 

în cadrul celor nepictate amintim un fragment dintr-un vas mare, pîntecos, 
din pastă cărămizie, netedă, ornamentat cu linii incizate în meandre (pl. I , 2) şi 
două fragmente ceramice din pastă neagră, lustruite, aparţinînd unor vase de 
dimensiuni mici. 

Din sectorul I I , numit „Gangurile nordice ale Peşterii Mari", a mai fost 
cules un fragment de vas din pastă neagră, lustruită, ornamentat cu caneluri late, 
spiralate, al căror contur este marcat cu linii incizate (pl. VI , Β). 

Revenind la sectorul I de la intrarea în peşteră, la ceramica menţionată mai 
sus se adaugă fragmentele de vase pictate aparţinînd unui capac, unui castron 
(pl. I , 3), unui suport de vas (pl. I , 1) şi altor forme care nu se pot preciza după 
starea fragmentară a olăriei. Pictura este aplicată pe fond gălbui, cu benzi mean
drice (pl. I , 4), sau motive geometrice (pl. I , 1,6), roşii închis şi brune ; două 
fragmente sînt pictate pe fond brun închis, deschis cu alb (pl. I , 5,8). 

Tot de inventarul neolitic se leagă (atît stratigrafie cît şi tipologic) o serie 
de obiecte şi unelte : o lingură (pl. I , 7), un vas miniatural (pl. I , 9), fusaiole 
(pl. I I , 1—2), lame de silex şi gresie (pl. I I , 4—5), străpungătoare de os (pl. I I , 
6—7), coarne de cerb în curs de prelucrare, harpoane, un vîrf de săgeată din os 
(pl. I I , 12) şi podoabe din dinţi de animale : o amuletă dintr-un colţ de mistreţ 
(pl. I I , 8) şi un pandantiv (pl. I I , 9). 

Perioada de trecere la epoca bronzului este foarte bogat reprezentată prin 
ceramică aparţinînd culturii Coţofeni, care provenea dintr-un strat de cultură 
aflat la 0,15—0,25 m adîncime. în cadrul ei se disting fragmente de vase din pastă 
grosolană şi fină. Marea majoritate a ceramicii este de culoare brună, şi mai rar 
neagră. Formele sînt de vase de dimensiuni mari, mijlocii şi mici (ceşti). Predo
mină oale cu profil în formă de „S", cu marginile mai mult sau mai puţin răs-
frînte în afară, simple sau crestate, uneori cu cîte două proeminenţe verticale 
scurte 3 0 (pl. I I I , 6). Decoraţia este foarte variată. Predomină decoraţia din linii 
incizate în „brăduţ" (pl. I I I , 3), cu crestături cu unghia (pl. I I I , 2,13), cu împun
sături verticale realizate cu spatule de diferite dimensiuni (pl. I I I , 4,6), cu brîuri 
late, crestate sub buze, cu şiruri de haşuri (pl. I I I , 1), cu benzi de linii scurte 
oblice alternînd cu benzi netezite (pl. I I I , 12), cu pătrăţele (pl. I I I , 5), cu „boabe 
de linte", cu decor în „şah" (pl. I I I , 7), cu brîuri în relief imprimate vertical 
cu şnurul etc. Toate aceste motive apar combinate cîte două, trei pe acelaşi vas ; 
sînt şi fragmente ceramice decorate cu împunsături succesive (pl. I I I , 9—11) ; în 
unele cazuri apar grupate decorurile realizate cu împunsături succesive, boabe de 

1 1 I . Peştera Mare — sala de la intrare ; I I , Peştera Mare — gangurile nordice ; 
I I I , Peştera de Bronz ; IV, Peştera de dedesubtul Peşterii Mari ; V, Peştera Mică : VI, 
grota „Mica Fisură" ; VII , o grotă intre Peştera Mare şi Peştera de Bronz ; VII I , o peşteră 
de pe partea dreaptă a pîrîului Vîrghiş. 

3 0 H. Schroller, op. cit., pl. 31, fig. 8. 
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Pl. I — Peştera Maie, ceramică, cultura Ariuşd. 
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ρ 1· Η — Peştera Mare, unelte şi podoabe neolitice (1—2, 4—5, 6—9) ; pumnal 
eneolitic (13) ; unelte şi arme din epoca bronzului (10—12). 
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13 14 

PI. III — Peştera Mare, ceramică, cultura Coţofeni. 
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Pl. IV — Peştera Mare, ceramică, cultura Wietenberg (2), Noua (3), prima epocă 
a fierului (4—8). 
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Pl. V — Peştera Mare, ceramică, cultura Wietenberg. 

www.mnir.ro



84 MARIANA MARCU 

Pl. VI — Peştera Mare, ceramică, unelte, podoabe, sec. I V e.n. (2—7) ; gangurile 
nordice ale Peşterii Mari, ceramică, cultura Ariuşd (9), Wietenberg (10—16), 

sec. I V e.n. (1). 
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Pl. VII — Peş te ra de Bronz, ce ramică şi unelte, cultura Ar iuşd (1—3) ; ceramică, 
cultura Coţofeni (4—11). 
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Pl. VIII — Peş te ra de Bronz, ceramică, cultura Wietenberg. 
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Pl. IX — Peş te ra de Bronz, podoabe neolitice (1—4), hallstattiene (5) ; ceramică 
au toh tonă — sec. I V e.n. (6—9). 

www.mnir.ro



88 M A R I A N A M A R C U 

5 G 

14 15 

PI. Χ — O peşteră de pe partea dreaptă a apei Vîrghişului, ceramică, culturile 
Criş (1), Coţofeni (2), Wietenberg (3—12), ceramică romană (13—14), ceramică 

feudală (15). 
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Pl. XI — Mica Fisură , ceramică , cultura Wietenberg (1—4) ; Peş t e ra Mică, ceramică , 
cultura Precucuteni (5). 
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linte şi linii incizate (pl. I I I , 9). Numeroase fragmente de vase au decoraţia în
crustată cu vopsea albă (pl. I I I , 9, 10, 12, 14). Este de remarcat un fragment de 
vas a cărui suprafaţă a fost împărţită în registre fin haşurate, pe care s-a aplicat 
un decor geometric realizat prin împunsături succesive. Fragmente asemănătoare 
au mai fost descoperite şi la Băile Herculane în Peştera Hoţilor 3 7 . 

în sectorul nordic al Peşterii Mari s-au găsit de asemenea două fragmente 
de vase de tip Coţofeni, ornamentate cu linii incizate în „brăduţ". 

De locuirea eneolitică din Peştera Mare şi de la Mereşti se leagă şi o lamă 
de pumnal din cupru (avînd dimensiuni de 15X3 cm ; pl. I I , 13). O piesă ase
mănătoare mai este cunoscută tot din Peştera Hoţilor de la Băile HerculaneM. 

întregul material ceramic prezentat a oferit o gamă largă a ornamenticii 
culturii Coţofeni, care se datoreşte faptului că zona Mereştilor se găseşte în aria 
în care această cultură s-a dezvoltat neîntrerupt, inclusiv faza finală, marcată de 
adoptarea ornamentului realizat cu împunsături succesive 3". 

în continuare. Peştera Mare de la Mereşti a mai fost locuită în epoca bron
zului, de către purtători ai culturilor Wietenberg şi Noua. Materialele aparţinînd 
acestor culturi s-au găsit pînă la adîncimea de 0,20 m. Ceramica aparţinînd cul
turii Wietenberg este mai numeroasă. Distingem şi in cazul ei prezenţa unei olarii 
grosolane, brune-cenuşii, aparţinînd unor vase în formă de sac. ornamentate cu 
brîu alveolar sub buze L a aceasta se adaugă ceramica lucrată din pastă mai 
îngrijită, netedă, lustruită, de culoare brună şi neagră, aparţinînd unor castronaşe 
cu toarte supraînălţate, şănţuite la partea superioară ' Λ (pl. V, 5), unor castroane cu 
patru colţuri ' Λ (pl. V, V, 7—8), unor vase în general de dimensiuni mari şi mij
locii, cu toarte semilunare pe gît, cu marginea răsfrîntă în afară, decorată la exte
rior cu zig-zag excizat (pl. V, 1,4) şi pe buza retezată drept cu acelaşi motiv 
sau cu împunsături cu acul. Mai sînt castronaşe şi ceşti cu toarte semilunare, 
decorate cu linii în ghirlandă, caneluri oblice sau verticale şi împunsături pe gît 
(pl. V, 3) ; o altă formă ceramică este farfuria sau strachina joasă, cu marginea 
interioară faţetată şi decorată cu zig-zag excizat. Unele mai prezintă tortiţe, decor 
punctat sau crestat pe buze şi pe carenă (pl. V, 2,9). Există şi o categorie ceramică 
decorată deosebit de minuţios, cu împunsături fine cu acul (pl. V, 10—13). Pentru 
o mai reuşită subliniere a decorului, el a fost încrustat cu vopsea albă / , ; ! (pl. V, 
10,13). Tot atît de elegante sînt şi vasele de dimensiuni mai mari, lustruite, pe 
care s-au realizat motive geometrice (pl. V, 14,15), sau cercuri concentrice (pl. V, 
6), redate prin împunsături succesive. 

Ceramică aparţinînd aceleiaşi culturi s-a mai găsit şi în gangurile nordice 
ale peşterii. E a adaugă cîteva motive decorative /,'' la cele menţionate mai sus 
(pl. V, 10—16). Mai menţionăm şi aici cîteva fragmente ceramice de la vase în 
formă de sac, cu brîuri alveolare la baza toartelor semilunare 4 5 (pl. V, 12). 

3 7 Petre Roman, Strukturănderungen des Endăneolithikums im Oonau-Karpaten Raum, 
in „Dacia", N.S., X V , 1971, p. 148, pl. X I I — X I I I . In această lucrare a fost reprodus şi 
fragmentul ceramic de la Mereşti (pl. 33/2). 

33 Ibidem, p. 61, pl. 17, fig. 8. Pumnalul de la Mereşti a fost reprodus tot în această 
lucrare (pl. 40/3). 

3 9 Iuliu Paul, Aşezarea neo-eneolitică de la Pianul de Jos, jud. Alba, in Studii si 
comunicări, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1969, 14, pi. ΧΠΙ, fig. 5 ; Sever Dumitraşcu, Aşezarea 
Coţofeni — „Măgura Căpudulul", în „Studii şl comunicări", Muzeul Brukenthal, 13, 1967, 
Sibiu, pl. I , fig. 6 şi bibliografia problemei. 

« Kurt Herodt, Die Wletenbergkultur, în „Dada", N.S., IV, 1960, pl. 12 A, fig. 4 ; 
Nicolae Chldioşan, Beitrage zur Kenntnls der Wletenbergkultur im Llchte der neuen Funde 
von Derşida, in „Dacia", N.S., X I I , 1968, p. 162, pl. 6, fig. 2, 11. 

" Ν. Chidioşan, op. cit., p. 168, pl. 10, fig. 14. 
« Κ. Horedt, op. cit., p. 124, pl. 11, fig. 10. 
a Ibidem, p. 119, pl. 6, fig. 9, 13. 
"Ibidem, p. 119, pl. 6, fig. 1; p. 120, pl. 7, fig. 4; p. 121, pl. 8, fig. 14; p. 122, fig. 9/3b. 
« ibidem, p. 124, pl. 21, fig. D3. 
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Materialele mai sus prezentate aparţinînd culturii Wietenberg, ne oferâ 
aproape complet repertoriul de forme şi motive decorative specifice, complexul de 
peşteri Mereşti aflîndu-se în plină arie a acestei culturi central-transilvănene. 

Ultima etapă a epocii bronzului, cultura Noua, este la rîndul său reprezen
tată în Peştera Mare de un fragment de castron negru, bitronconic, cu toarte supra-
înălţate şi cu butoni (pl. IV, 3). Totodată este probabil ca unele fragmente ceramice 
de vase în formă de sac, cu brîu alveolar sub buze să aparţină culturii Noua, în 
aceeaşi măsură în care ar putea aparţine culturii Wietenberg. Dată fiind starea 
fragmentară a ceramicii în general şi a vaselor-sac din categoria grosolană în 
special, nu putem atribui cu precizie aceste fragmente de vase uzuale unei culturi 
sau celeilalte. în cazul unor fragmente decorate cu brîuri continue aplicate pe vase 
de acest fel, găsite în gangurile nordice ale Peşterii Mari, atribuirea lor culturii 
Noua este mai plauzibilă 4 6 . 

Locuitorilor din epoca bronzului de aici le mai aparţin şi cîteva obiecte : 
o rîşniţă, două frecătoare (pl. I I , 10), o fusaiolă (pl. I I , 3) şi o greutate de lut 
pentru războiul de ţesut (pl. I I , 11). 

în continuare menţionăm cîteva fragmente de vase hallstattiene din pastă 
brună, grosolană, de la care s-au păstrat cîteva proeminenţe — apucătoare găurite, 
crestate sau pline (pl. IV, 6—8), aparţinînd unor vase-sac — şi două fragmente de 
la două vase de provizii negre, netezite, decorate cu brîu crestat, alveolat şi cu 
proeminenţe (pl. IV, 4—5). 

Acestea sînt ultimele vestigii ale locuirilor din perioada comunei primitive 
din colecţia noastră provenind din Peştera Mare. Următoarea locuire de aici pare 
să dateze de la începutul perioadei de trecere la feudalism (sec. al IV-lea e.n.). 

Din această perioadă ne-au parvenit cîteva fragmente de provizii de tip 
Krausengefăss, lucrate la roată din pastă cenuşie, zgrunţuroasă, ornamentate cu 
linii în zig-zag încadrate de linii drepte (pl. V, 2—3), un fragment de castron 
bitronconic la roată, din pastă cenuşie-zgrunţuroasă, ornamentat cu caneluri oblice 
pe umăr (pl. V, 4), o fusaiolă bitronconică din pastă fină cenuşie (pl. V, 6), două 
fragmente de gresii pentru ascuţit (pl. V, 7) şi o mărgică de sticlă albastră ce 
pare a fi fost trecută prin foc, cu diametrul de 1,4 c m 4 7 (pl. IV, 5). 

Un vas de provizii de tipul menţionat, s-a mai găsit şi în gangurile nordice 
ale peşterii (pl. V I , 1). Atît ceramica cît şi mărgică se datează în sec. al IV-lea e.n. 

Peştera Mare a mai fost folosită ca refugiu şi în epoca feudală, în scopuri 
de apărare. Pe lîngă zidurile interioare construite din piatră s-au găsit şi cîteva 
fragmente de vase brune şi cenuşii, lucrate la roată, pe umeri cu caneluri, care se 
pot data în sec. X I I I — X I V (pl. V I , 8). 

III. Peştera de Bronz este a doua ca importanţă şi ca pondere a materialului 
arheologic descoperit la Mereşti, după Peştera Mare. Cele mai vechi urme mate
riale datează aici din epoca neolitică şi aparţin tot culturii Ariuşd. Este vorba de 
cîteva fragmente ceramice de culoare brună, unele netezite, altele lustruite, din 
care unul cu urme de pictură. Decorul lor constă din cîte o linie incizată sau 
canelată sub marginea vaselor (pl. V I I , 1), sau din tortiţe perforate (pl. VII , 2). 
De această locuire neolitică se leagă şi cîteva unelte găsite la aceeaşi adîncime 

" Adrian Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noui, în Arheologia Moldovei, 
Π—ΠΙ, 1964, p. 155, fig. 7/10—11. 
" Gheorghe Daiconu, Tirgsor, Necropola din secolele III—TV e.n., Bucureşti, 1965, 

p. 288, pi. C X X X V D J , fig. 23 ; Bucur Mitrea, Constantin Preda, Necropole din sec. al IV-lea 
e.n., in Muntenia, Bucureşti, 1966, p. 1966, p. 295, fig. 141 ; p. 382, fig. 251/1 ; Ligia Birzu, 
Continuitatea populaţiei autohtone in Transilvania in secolele TV—V, Bucureşti, 1973, p. 71 
şi pl. X X V n i , fig. 4. 
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cu ceramica : un topor fragmentar de piatră (pl. V I I , 3), cîteva aşchii de gresie, 
două străpungătoare de os, două nuclee de silex, cîţiva dinţi de animale (unul cu 
uşoare urme de retuşare) şi o serie de podoabe, dintre care o parte s-au pierdut. 
S-au mai păstrat trei dinţi de animale perforaţi (pl. I X , 1—3), trei mărgele de os 
rotunde şi şapte tubulare (pl. I X , 4), lucrate din scoică. Mărgele tubulare şi ro
tunde, dar din lut, se cunosc de pildă de la Hăbăşeşti (jud. I a ş i ) 4 8 găsite în mediu 
cucutenian. De asemenea mărgele tubulare din scoică Dentalium s-au descoperit 
la Andolina (jud. Ilfov) în mediul culturii Boian 4 9 . 

Epocii neolitice i-a urmat aici o locuire din perioada de tranziţie la epoca 
bronzului, aparţinînd purtătorilor culturii Coţofeni, reprezentată tot de ceramică. 
Formele vaselor nu se pot reconstitui ; se pot doar întrezări numai vase de dimen
siuni mai mari din pastă grosolană *°, decorate cu unghia, cu linii incizate, cu 
„boabe de linte" sau cu proeminenţe duble verticale sub buze etc. L a acestea se 
adaugă vase mai mici din pastă bună neagră sau cărămizie, decorate combinat 
cu linii incizate sau haşuri în şah (pl. V I I , 5—6), cu linii imprimate (pl. V I I , 7—10). 
Mai menţionăm un fragment de castron cu tortiţa trasă din buză, avînd la bază 
două alveole 5 1 (pl. V I I , 11). Multe fragmente ceramice poartă în decoraţia lor 
încrustaţie cu vopsea albă, ceea ce oferă un efect artistic deosebit. Din gama 
motivelor decorative de pe ceramica de tip Coţofeni din Peştera de Bronz lipseşte 
•ornamentul realizat prin împunsături succesive. Nu ştim dacă acest fapt se dato-
reşte întîmplării (dat fiind că în zonă şi chiar în Peştera Mare această categorie 
există), sau această locuire aparţine de fapt unei etape mai vechi, dinaintea mo
mentului răspîndirii decoraţiei cu împunsături succesive, care marchează ultima 
fază a culturii Coţofeni. 

î n perioada bronzului mijlociu, Peştera de Bronz a fost din nou loc de 
refugiu pentru purtătorii culturii Wietenberg. Ceramica acestei culturi este bine 
reprezentată de două specii : cea grosolană şi cea lucrată mai îngrijit. în prima 
categorie se includ vase mari de provizii în formă de sac decorate cu brîuri 
alveolare (pl. V I I I , 5), castroane cu toarte semilunare decorate sau nu cu brîu 
alveolar (pl. V I I I , 2) şi străchini largi cu marginea dreaptă. 

Categoria ceramicii îngrijit lucrate cuprinde vase de dimensiuni mai mici : 
castroane lustruite cu profil în formă de „S" (pl. V I I I , 6) ornamentate cu toarte 
supraînălţate, cu caneluri oblice sau spiralate şi decor punctat pe gît (pl. VIII , 
1, 3, 8, 10). Castroanele cu patru colţuri sînt reprezentate de două fragmente deco
rate cu motive geometrice umplute cu împunsături fine (pl. V I I I , 4). Un fragment 
mai deosebit pare a aparţine unui vas cu picior, minuţios decorat cu registre alter
native de împunsături fine şi mari (pl. V I I I , 7). Nu lipseşte nici decorul în spirală 
(stilizat) nici cel în „S"-uri culcate (pl. V I I I , 11—12). 

După locuirea aparţinînd purtătorilor culturii Wietenberg, în peşteră s-au 
mai găsit urme sporadice ce pot fi atribuite culturii Noua (un fragment de cas
tron negru decorat cu crestături pe carenă şi grupe de cîte trei linii verticale şi 
un fragment de vas-sac cu brîu continuu sub buză). 

4 9 D. Vlad (VI. Dumitrescu), H. Dumitrescu, Hăbăşeşti, Monografie arheologică, Bucu
reşti, 1954, p. 450, fig. 43/10, 15, 17, 22, 23 ; pl. CXXV/11—13, 15, 16, 
18—20, 21—24. 

4 9 Eugen Comşa, Istoria comunităţilor culturii Boian, Bucureşti, 1974, p. 173, p. 69 şi 
70 ; p. 205, fig. 79/6—7. 

» D. Schroller, op. cit., pl. 31, fig. 2. 
5 1 P. Roman, op. cit., p. 84, fig. 33/1. 
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De asemenea, un fragment de strachină joasă, neagră, lustruită, cu mar
ginea retezată drept, poate fi atribuită primei epoci a fierului. Tot hallstattiană 
ar putea fi şi o spirală fragmentară de bronz 5 2 (pl. I X , 5). 

Seria vestigiilor arheologice din acest punct se încheie cu cîteva fragmente 
ceramice dacice. Cele lucrate cu mîna sînt decorate cu proeminenţe (pl. I X , 8), 
cu butoni aplicaţi şi alveolaţi (pl. I X , 6—7) şi cu brîu de linii în val (pl. I X , 9) ; 
acestora li se adaugă un fragment de oală la roată, din pastă bună cenuşie, arsă 
secundar, cu buza faţetată, răsfrîntă în afară. După aspect, această ceramică se în
cadrează mai curînd în sec. I I I — I V e.n.. ea prezentînd asemănări cu ceramica 
datată în această perioadă din sud-estul Transi lvaniei M . 

IV. O peşteră de pe partea dreaptă a apei Vîrghişului. Din această grotă 
neidentificată s-au păstrat în colecţia de faţă cîteva fragmente ceramice aparţinînd 
mai multor epoci şi culturi. Cea mai veche locuire de aici datează din epoca neo
litică şi aparţine culturii Criş, marcată de un fragment ceramic brun-gălbui, orna
mentat în „spic de grîu" (pl. X , 1). 

Din perioada de tranziţie la epoca bronzului datează un fragment de vas de 
tip Coţofeni, ornamentat cu. linii în brăduţ (pl. X , 2). Perioada de mijloc a epocii 
bronzului este reprezentată de mai multe fragmente ceramice aparţinînd culturii 
Wietenberg. Această ceramică cuprinde o categorie de vase grosolane, brune, negre 
sau cenuşii şi o categorie de vase mai îngrijit lucrate. Din prima categorie ceramică 
fac parte cîteva fragmente de vase — sac cu brîu alveolar sau crestat sub buză 
(pl. X , 3—7) şi vase mari, pîntecoase, cu tortiţe semilunare pe gît şi briu crestat 
la baza lor (pl. X , 6). Din a doua categorie se remarcă mici castronaşe decorate 
cu caneluri oblice (pl. X , 8), cu 1—2 rînduri de împunsături (pl. X , 9—10), vase 
decorate pe margini cu zig-zag excizat sau fine împunsături cu acul (pl. X , 11—12). 

Următoarea etapă este marcată de două fragmente de oale de epocă romană, 
din pastă fină cenuşie, lucrate la roată (pl. X , 13—14), fiind posibil a se data 
în sec. I I I e.n. 

Peştera a constituit un loc de refugiu şi în epoca feudală (pl. X , 15). 
V. Mica Fisură. Din această grotă au fost recoltate cîteva fragmente cera

mice aparţinînd epocii bronzului şi anume culturii Wietenberg. Patru din ele sînt 
fragmente de vase din pastă grosolană de culoare brună, în formă de sac, orna
mentate sub buze cu 1—3 brîuri alveolare, întrerupte de proeminenţe şi cu alveole 
şi crestături pe buze (pi . X I , 1—3). Pe lîngă ceramica grosolană se mai află şi 
două fragmente dintr-un vas din pastă bună, cenuşie, probabil de la un castron 
(pl. X I , 4). 

V i . Peştera Mică a fost un alt obiectiv vizitat. Totuşi, din acest punct nu ni 
se păstrează decît un fragment ceramic neolitic, aparţinînd culturii Precucuteni, 
din pastă bună, cenuşie, ornamentat cu linii incizate în meandre 5 4 (pl. X I , 5). 

V I I . In peştera de dedesubtul Peşterii Mari s-au găsit două fragmente cera
mice, azi pierdute. 

VIII. într-o peşteră, aflată între Peştera Mare şi Peştera de Bronz, s-a găsit, 
după cum am amintit, un pandantiv de fier în formă de căldăruşă caracteristic 
sec. I I I — I V e.n. (vezi nota 30). 

5 1 M. Petrescu Dîmboviţa, Date noi relativ la descoperirile de obiecte de bronz de la 
sfirşitul epocii bronzului şi începutul Hallstattului din România, în Arheologia Moldovei, 

I—II, 1964, p. 254, fig. 2/3. 
5 3 Materialul Îşi găseşte analogii directe în ceramica autohtonă din aşezările din 

sec. al IV-lea e.n., din S—Ε Transilvaniei. 
6 4 Silvia Marinescu Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti, 1974, 

fig. 85/8, fig. 55/1, fig. 67/1. 
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Din materialele descoperite în peşterile de la Mereşti, o parte s-au pierdut 
(circa 31 de piese). între acestea se numără fragmente ceramice, o rîşniţă de piatră, 
două trecătoare de rîşniţă, un pumnal de os, o turtă de bronz, trei mărgele din 
dinţi de animale perforaţi, patru mărgele din scoici, două spirale de bronz etc. 

Pe lîngă materialele arheologice, în peşteri s-au mai descoperit multe oase 
de animale şi şapte fragmente osteologice umane ; acestea din urmă pot indica 
faptul că peşterile vor fi servit şi ca locuri de înmormîntare. 

Din cele prezentate mai sus reiese că cercetările de care ne-am ocupat sînt 
suficiente pentru a ilustra faptul că acest complex de peşteri a reprezentat în 
toate epocile şi etapele istorice locuri de refugiu pentru comunităţile umane care 
au locuit zona înconjurătoare. Aşa cum reiese din studiile cele mai recente efec
tuate pe valea Vîrghişului, multe din peşterile de aici prezintă suficiente condiţii 
pentru adăpostul oamenilor : nu au curenţi prea mari, nu au un grad prea mare 
de umiditate sau nu prezintă diferenţe prea mari de temperatură între vară şi 
iarnă. Subliniem că, în totalitatea lor, comunităţile omeneşti, indiferent de epocă 
istorică, au locuit de fapt în aşezări şi locuinţe, ocupînd poziţii deschise, pe malul 
apelor, pe văi, pe terase sau dealuri. Adăpostirea în peşteri va fi fost temporară, 
în anumite împrejurări mai grele, ca intemperii, mişcări de populaţii, ciocniri între 
comunităţi etc. Materialele de care dispunem nu ne permit să precizăm aspecte 
legate de ponderea unor locuiri dintr-o etapă istorică faţă de alta, ele fiind în ma
joritate rodul unor cercetări de suprafaţă. De asemenea, suprafeţele care au fost 
totuşi săpate sînt mult prea mici pentru ca să ne ofere imaginea locuirilor res
pective. Ca urmare, cantitatea mai mare sau mai mică de materiale aparţinînd 
unei culturi sau alteia poate fi rodul întîmplării. Totuşi subliniem că cele mai 
multe materiale provin din locuirile aparţinînd purtătorilor culturii Coţofeni şi 
Wietenberg, locuiri ce par mai intense şi a căror depunere se termină pînă la 
circa 0,25 m., atît în Peştera Mare, cît şi în Peştera de Bronz. De la această 
adîncime pînă la 0,60 m, provine materialul neolitic ariuşdean, mai puţin numeros 
şi răspîndit într-un strat mult mai gros, depus deci într-o perioadă mai îndelungată. 

Indiferent de epocă, aceste locuiri presupun continuarea unor activităţi şi în 
condiţiile unei vieţi retrase, chiar dacă mărturiile pe care le avem sînt puţine : 
aşchii de la prelucrarea unor unelte de piatră, o turtă de bronz din Peştera Mică, 
menţionarea existenţei unui atelier de prelucrat unelte de bronz în punctul „Şura 
de piatră", dinţi de animale şj^ coarne de cerb în curs de prelucrare etc. Prezenţa 
rîşniţelor presupune continuarea pregătirii hranei din recolta obţinută de comu
nitate în condiţiile unor aşezări deschise, în jurul cărora se putea practica agri
cultura. Oasele de animale domestice : oi, capre, porci, bovine etc., ilustrează că 
membrii comunităţilor respective, de asemenea crescători de animale în condiţiile 
normale ale unei aşezări deschise, în retragerea lor şi-au adus măcar o parte din 
avutul mobil, pentru asigurarea hranei care nu mai provenea numai din vînat. 

Cu toate condiţiile precare de vieţuire în peşteri, nu au lipsit nici unele 
preocupări artistice, prin descoperirea unui număr destul de mare de obiecte 
de podoabă. 

Acestea sînt cele cîteva observaţii care se pot face privind semnificaţia colec
ţiei noastre arheologice din peşterile de la Mereşti. Din păcate nu ne putem per
mite să ducem mai departe analiza materialelor prezente, pentru că ele nu pot 
reflecta situaţia reală a locuirilor care s-au succedat aici, aşa cum numai o cerce
tare arheologică sistematică ne-ar putea oferi. 
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A N C I E N N E S R E C H E R C H E S DANS L E S G R O T T E S D E MEREŞTI, D E P T . 
D E H A R G H I T A 

R é s u m é 

L'ouvrage se donne pour but de faire connaître toute une série de fouilles 
archéologiques, effectuées dans les grottes de Mereşti (dépt. de Harghita) entre les 
années 1900—1935. Comme suite à ces recherches, une collection de céramique, 
outils, objets et parures, a été constituée, appartenant actuellement au patrimoine 
du Musée départamental de Braşov. 

Etant donné l'intérêt particulier de cette collection, on a entrepris de recon
stituer cette recherche initiale par un dépouillement exhaustif des données 
fournies par les publications de l'époque et le registre de mise à jour du musée 
de Braşov. 

La conclusion qui se détache de l'analyse des matériaux archéologiques, est 
justement celle que les grottes de la Volée de Vîrghiş ont été pendant toutes les 
époques historiques des lieux de refuge pour les habitants des régions environ
nantes, aux moments défavorables. 

www.mnir.ro



CONTRIBUŢII L A STUDIUL CUPELOR CU DECOR IN R E L I E F 
G E T I C E DÉ L A POPEŞTI, JUD. ILFOV 

A L E X A N D R U V U L P E ş i 
M A R I E T A GHEORGHIŢA 

Cupele getice cu decor în relief sînt un produs al influenţei civilizaţiei ele
nistice asupra celei autohtone. Există dovezi de netăgăduit că aceste piese au fost 
lucrate de geto-daci şi că au avut ca prototip cupele elenistice numite şi „mega-
riene" sau „deliene". In aşezări getice mai importante din cîmpia Dunării, printre 
care în primul rînd Popeşti, s-au găsit fragmente de cupe elenistice, fragmente de 
cupe getice, precum şi tipare cu care meşterii geţi imprimau decorul specific. 

Această interesantă categorie ceramică a atras de multă vreme atenţia cerce
tătorilor. Cităm studiul lui Alexandru Vulpe (SCIV, 16, 1965, 2, p. 341 şi urm.) 
despre figurile umane de pe cupele „deliene" getice şi mai ales studiul de sinteză 
al Irinei Casan-Franga, în care autoarea a încercat şi o primă tipologie după formă 
şi decor (Arheologia Moldovei, V, 1967, p. 7 şi următoarele). 

Comunicarea de faţă îşi propune să prezinte rezultatele cercetătorilor făcute 
asupra cupelor getice de la Popeşti, material în cea mai mare parte rămas pînă 
acum inedit. 

Am avut la dispoziţie un număr de 201 fragmente provenind toate din săpă
turile sistematice efectuate între anii 1954—1963. Amintim că de la Popeşti mai 
provine o însemnată cantitate de asemenea cupe (150 de fragmente) din săpături 
mai vechi, dinainte de război, material pe care l-am luat în consideraţie doar în 
vederea studiului tipologiei deoarece nu am avut nici-un fel de date asupra con
diţiilor de descoperire. 

Metoda noastră de cercetare a urmărit în primul rînd raportarea materialului 
la stratigrafia aşezării de la Popeşti, în al doilea rînd cercetarea în sine a mate
rialului cu ajutorul tipologiei şi analizei statistico-combinatorie. în Cele ce urmează 
vom expune rezultatele la care am ajuns în momentul de faţă. Din cele 201 piese 
de studiu, 157 au fost găsite în condiţii care să permită o interpretare stratigrafică 
certă (în cuprinsul locuinţelor, pe solul de călcare al nivelurilor sau în necropola 
tumulară). Restul de 43 de exemplare provin fie din pămînt de umplutură, fie din 
gropi a căror provenienţă stratigrafică este neprecizabilă. Cum se ştie, de multe 
ori determinarea exactă a nivelului de la care a fost săpată groapa nu este uşor 
de făcut. Pentru a reuşi raportarea gropilor la nivelul de locuire trebuie avut în 
vedere întregul material găsit în zona respectivă, lucru pe care nu l-am putut face 
datorită condiţiilor obiective în care se află materialul de la Popeşti. Deci, cu 
excepţia acestor fragmente, din care unele vor fi valorificate mai tîrziu, ne înte
meiem constatările pe cele 157 fragmente mai sus amintite. Menţionăm că în stadiul 
actual al cercetărilor nu facem distincţie între nivelul I şi I I pe de o parte şi I I I 
şi I V pe de alta, considerîndu-le acelaşi strat. 
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Cele 157 fragmente se repartizează în felul următor : 70 în nivelele I şi II 
(numărătoarea nivelurilor a fost făcută de jos în sus), 77 în nivelele I I I şi IV, 6 în 
nivelul I V şi 4 provin din tumuli. 

Repartiţia tiparelor : 1 în nivelul de jos, 1 în nivelul mijlociu şi 1 în nivelul 
superior (V). 

Pentru a trage primele concluzii trebuie să avem în vedere şi volumul săpă
turilor din fiecare nivel. Trebuie menţionat că pe o suprafaţă mai bine de 500 m 2 

cercetările arheologice s-au oprit la nivelul al II-lea, datorită importantelor obiec
tive, respectiv „palatul" din colţul de NE al acropolei, care a rămas conservat 
in situ. Prin urmare, pe toată această suprafaţă nivelul I a rămas necercetat. 
Este deci de presupus că un număr important de fragmente de boluri getice să 
existe în această zonă. Dacă ţinem seama de această împrejurare înseamnă că 
numărul cupelor din nivelurile I şi I I luate la un loc ar trebui să fie mai mare 
decît cel menţionat mai sus. O scădere a producţiei de cupe este vizibilă în ultima 
fază a aşezării. Este interesant să observăm că repartiţia tiparelor pe straturi nu 
reflectă exact această observaţie. In nivelul superior, care ne-a dat 6 fragmente, 
s-a găsit totuşi 1 tipar şi un rebut, în timp ce în celelalte nivele tot cîte un tipar. 
Acest fapt şi-ar putea găsi o explicaţie prin abandonarea în pripă a ultimului 
nivel de către populaţia getică, aşa cum ar fi fost firesc să fie în împrejurările 
istorice presupuse. (Cum se ştie Radu Vulpe, „Dacia", N.S., IV, 1960, p. 309 şi 
următoarele, considera părăsirea cetăţii ca datorîndu-se strămutărilor de populaţie 
getică în sudul Dunării, operaţie efectuată de S. Aelius Catus în primii ani ai 
erei noastre). 

în ceea ce priveşte analiza statistico-combinatorie am procedat în felul 
următor : am dispus pe un tabel de tip matrice toate motivele decorative luate 
în parte de pe corpul cupelor, urmate de medalioane, chenare şi tipuri de profile ; 
s-au utilizat 75 de tipuri, care au fost dispuse pe orizontală şi verticală, pentru a 
se vedea frecvenţa asociaţiilor între ele. Cele mai multe situaţii clare s-au observat 
în ceea ce priveşte motivele de pe corpul cupelor raportate la chenarul respectiv 
şi la profilul respectiv, sau între chenar şi profil luate în parte. Cîteva exemple : 
motivul decorativ rozetă şi motivul cercul concentric nu se asociază decît extrem 
de rar ; chenarul simplu (fără decor) se întîlneşte la un anumit tip de profil, 
în timp ce cel cu decor zig-zag (linie frîntă) este mai frecvent la alt tip de profil. 

Raportînd aceste date la stratigrafie constatăm că variaţia motivelor pe stra
turi este destul de mică, diferenţele fiind mai degrabă de ordin cantitativ. Astfel 
unele motive vegetale sînt mai frecvente în nivelurile de jos, cele geometrice în 
nivelurile mijlocii. Tot în nivelurile de jos s-au găsit şi exemplarele cu profilul 
aproape semisferic, profil caracteristic mai multor cupe getice de la Zimnicea şi 
mai apropiat de cel al cupelor elenistice. De asemenea, profilele cu umărul accen
tuat şi gîtul scurt sînt mai frecvente în nivelurile mijlocii şi în cel superior. Tot 
din nivelurile mijlocii provin motive ca pinten şi unul din cele două foarte inte
resante fragmente avînd imprimate ca motiv ornamental o monedă dacică. 

Explicaţia acestei sărăcii de variaţii pe niveluri în raport cu bogata varietate 
a motivelor se explică mai bine dacă admitem existenţa mai multor centre de 
producţie fiecare avînd tradiţii proprii ce se moşteneau, tradiţii care se manifestau 
prin folosirea unei anumite motivistici. Chiar în aşezarea de la Popeşti trebuie să 
fi existat mai multe ateliere, fără să mai vorbim de atelierele celorlalte aşezări 
din Muntenia. 

înainte de a încheia credem că merită să luăm în discuţie unul din frag
mentele avînd pe el o monedă dacică imprimată, găsit în nivelurile mijlocii. Deşi 
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tipul exact al monedei nu poate fi determinat, motivul fiind destul de şters, 
totuşi sînt vizibile destule elemente care să permită încadrarea monedei respective 
în cuprinsul primei faze a monetăriei geto-dacice, după periodizarea lui Constantin 
Preda. Indiferent că ar putea fi tipul Ocniţa-Cărbuneşti sau Prundu-Jiblea sau 
altul, moneda respectivă a fost emisă şi a avut o putere de circulaţie la sfîrşitul 
sec. al III- lea î.e.n. şi prima jumătate a sec. I I î.e.n., deci înainte de data pre
supusă a începutului aşezării de la Popeşti. Profităm de acest prilej spre a atrage 
atenţia că în nivelul din care provine această cupă s-au găsit mai multe monede 
de tip Inoteşti-Răcoasa, care reprezintă ultima < etapă a emisiunilor getice din 
Muntenia şi care este datată, tot după Constantin Preda, în prima parte a sec. I 
î.e.n. Acest fapt nu înseamnă nici ridicarea în timp a nivelului respectiv nici cobo-
rîrea datei de circulaţie a monedei respective, ci înseamnă doar că meşterul a 
preferat moneda ieşită din uz, poate, datorită calităţilor ornamentale. 

Aşa cum o arată în mod elocvent harta cu localităţile unde s-au găsit frag
mente de cupe „deliene" getice, publicată de Irina Casan-Franga, cupele getice au 
fost produse, cele mai multe, în Muntenia şi în special în bazinul Argeşului. Desco
peririle făcute în ultimii zece ani nu fac decît să întărească această idee. Durata 
lor în timp este limitată la circa 150 î.e.n. — epoca lui August. Odată cu dis
pariţia centrelor de producţie din cîmpia munteană această categorie ceramică 
dispare din lumea geto-dacică. De aceea prezenţa, frecvenţa sau lipsa cupelor cu 
decor în relief getice dintr-o dava dacică reprezintă un indiciu cronologic. încer
carea de a stabili o cronologie mai nuanţată a acestei categorii ceramice sperăm 
să aducă o contribuţie importantă la cronologia cetăţilor şi aşezărilor geto-dacice 
şi, în ultimă instanţă, să ajute la explicarea istorică a evenimentelor care au pri
cinuit diversele decalaje de timp în viaţa acestor aşezări. 

Rezultatele studierii cupelor getice cu decor în relif se vor publica în 
„Dacia", N.S., 20, 1976. Tot acolo se va publica şi "catalogul descoperirilor de acest 
fel de la Popeşti. 

C O N T R I B U T I O N S À L A R E C H E R C H E D E S C O U P E S GÈTES À DÉCOR 
E N R E L I E F D E POPEŞTI, D E P T . d ' ILFOV 

R é s u m é 

L'article traite des fragments de bols à reliefs de facture gétique, provenent 
des fouilles systhematiques effectuées dans le grand établissement de type „dava" 
de Popeşti (dép. Ilfov) entre 1954 et 1963. Il s'agit d'environ 200 fragments, dont 
la pluparţ on été trouvés dans des situations stratigraphiques assurées. Les auteurs 
présentent les résultats d'une analyse statistiques et combinatoire des nombreux 
motifs décoratifs, le but de cette analyse est d'acquérir une vue d'ensamble sur 
l'évolution typologique et chronologique de cette cathégorie céramique. En rapportant 
les divers fragments aux couches de la station de Popeşti, il resort que la plupart 
des pièces ont été trouvées dans les niveaux inférieurs et moyens. Ce fait démontre 
que la production des bols à figures en relief a été intensive à Popeşti notement 
à la fin du deuxième et dans la première moitiée du I-er siècle av. n.è. Voir aussi 
l'étude, suivie d'un catalogue, sur les bols à reliefs de Popeşti dans „Dacia" 
N.S. 20, 1976. 
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INVESTIGAŢII ISTORICO-ARHEOLOGICE ŞI GEOGRAFICO-
HIDROLOGICE ASUPRA CAILOR NAVIGABILE DE ACCES IN 

INTERIORUL VECHIULUI TERITORIU GETO-DAC DIN DOBROGEA 

CONSTANTIN S C A R L A T 

L a revărsarea lui se află o mare insulă cu numele de Peuke" ', spune 
Straton în documentata sa lucrare Geographia, „...căci fluviul are şapte guri. Cea 
mai mare dintre ele se numeşte Gura Sfîntă (actual cea mai mare este Chilia 
— n.n.), pe care se ajunge la Gura Peuke (un braţ situat în dreptul insulei la 
45°15' Ν latitudine, inexistent actual — n.n), după o plutire de 120 stadii" (12 mile 
marine, 22,2 km) contra curentului (se referă la curentul din mare, curentul prin
cipal circular care merge paralel cu ţărmul de la nord către sud, cu viteza de 
0,5—2 noduri, adică mile pe oră) 2 . 

Măsurind pe harta actuală 12 Mm (120 stadii, cabluri) de la latitudinea 
Insulei Şerpilor (45°15' prelungită spre V) către sud, vom intersecta braţul 
Sf. Gheorghe în dreptul cotului de la Murighiol, acolo unde se poate remarca şi 
braţul Dunavăţ (gîrlă, canal), care, desigur, a fost vechea albie a braţului 
Sf. Gheorghe, cu vărsare în partea de NV a actualului lac Reazem către Istria. 
„Mai la vale — spune Strabon în continuare — a construit Darius podul de vase". 
Din acest loc şi la această latitudine (de la Murighiol), Delta a înaintat în mare 
cu 20 Mm (37 km) în 2 000 de ani 3 . 

1 „PEUKE" — cea mal mare insulă situată in locul unde se află actuala Deltă, in 
interiorul unul fost golf. După observaţiile proprii şi descrierile lui Strabon este evidenţiată 
şi existenţa altor insule mal mici In Jurul Iul „Peuke" (in golf), care oprind aluviunile şl 
coimatindu-le au determinat treptat formarea deltei pină la configuraţia actuală. Slnt repre
zentative in această ipoteză alternanţele de uscat şl apă (bălţi, canale) vizibile In prezent 
precum şl depunerile maritime şi fluviale (săraturile, grindurile, etc.). 

Descoperirile arheologice din Deltă confirmă menţiunile lui Strabon şl Herodot despre 
populaţia şi aşezările getice (după Investigaţiile din Deltă ale Muzeului de Arheologie Constanţa), 
aşezări din epoca despre care vorbeşte Strabon şi Herodot, aşezări geUce situate pe Insula 
P E U K E (locuită de autohtoni geto-dacl pe care Strabon 11 numeşte „Peuclnl", după numele 
Insulei mari „Peuke"), precum şl despre aşezările de pe celelalte insule mai mici râs pin dite 
In golful In care se vărsa Istrul. (Epocă de formare şi evoluţie a deltei). 

Constatările actuale şl descoperirile arheologice pot fi susţinute de consideraţiuni 
tactice materializate prin asigurarea apărării teritoriilor înconjurate de apă şi greu accesibile 
pentru atacatori, precum şl de consideraţiuni economice materializate prin bogăţiile vegetale 
şi animale care asigurau existenţa locuitorilor (pescuitul la gura fluviului, sturionii, etc. 
Aceste bogăţii asigurau nu numai existenţa dar şl produse pentru schimburi comerciale. 

„LEUKE" (Albă), „închinată lui Ahile", ea este actuala Insulă a Şerpilor. „La revăr
sarea fluviului Tyras (Nistru antic) se află un tarn... Pe de altă parte la 500 stadii (50 mile 
marine, 92,5 km — n. n.) depărtare In linie dreaptă de la gura lui In largul mării este 
situată Leuke Închinată lui Ahile." Uimitor de bine corespund distanţele date de Strabon 
pe harta actuală de navigaţie in proiecţie Marcator : limanul Nistrului — Ins. Şerpilor 
exact distanţa de 50 Mm. (500 cabluri, stadii). Vezi Strabon In Geographia, vol. I I , Bucureşti, 
1974, cartea v n , cap. ΙΠ, p. 176—177 (traducere de Felicia Vant-ştef) . Direcţia Hidrografică 
a Marinei (D.H.M.), „Harta nr. 197, MAREA NEAGRA şi Marea de Azov", ediţia 1938 ; 
„Harta nr. 09, partea de Vest a Mării Negre", ediţia 1964. 

2 D.H.M., Cartea pilot a Mirii Negre, Editura Militară, 1958, p. 25—34 ; Strabon, 
op. cit., p. 176 ; Vaier Trufaş, In Hidrologia R.S.R., Marea Neagră, Universit. Bucureşti, 1959, 
partea I ; British Amirality, Hidrografic Departament, BLACK SEA PILOT, p. 10—40. 

3 Commission Européene du Danube, Cartes du Délta du Danube, Leipzig, 1874, vol. I , 
harta, Pl. VI ; Strabon, op. cit., vol. Π, p. 176 ; D.H.M., Harta Dunărei, Braţul Sf. Gheorghe. 
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Am citat pe Strabon şi am făcut aceste calcule pentru a exemplifica cît a 
reuşit să modifice apa forma uscatului în ultimele două milenii. 

P (rivite de la mare înălţime Ί,  văi le din Dobrogea apar ca nişte braţe, care 
unesc fluviul cu marea. Çînd înălţimea de zbor scade, sîntem dezamăgiţi remar-
cînd · Ifpsa apei şi totuşi, 1 acrim, de la nivelul solului, văile se conturează cu 
rriàliirï abrupte, săpate în stincile calcaroase sarmaţiene, de o apă curgătoare, 
care îşi avea cîndva în aceste locuri albia 5 . Localnicii le denumesc „Ceair", iar 
dacă încercăm să aflăm ce înţeleg ei prin acest cuvint explicaţia este în confor
mitate cu harta şi observaţiile făcute de la înălţime : „o vale care merge pînă 
la mare" c. 

L a sud de Constanţa, ceairurile ajung la confluenţă cu marea sub forma 
unor -vechi estuare înguste, cu maluri abrupte, cu fundul acoperit de depuneri 
marine (scoici şi crustacee) şi care au devenit în ultimul timp lacuri litorale 
datorită înnisipărilor de pe linia ţărmului (lacurile Mangalia, Tatlageac, Costi-
neştij Techirghiol şi Agigea) 7 . Din aceste lacuri separate de mare prin grinduri 
nisipoase (cunoscutele plaje), ceairurile se continuă sub apa mării pînă departe 
în larg, iar stîncile şlefuite de pe fund sugerează imaginea unei albii de fluviu 
bătrîn, care a construit şi a brăzdat actualul platou submarin 8 . 

în partea de nord 9 a capului Singol, lacurile în care pătrund văile sînt 
întinse şi scot în evidenţă vechile golfuri largi. Au de asemenea funduri acope
rite cu depuneri marine tipice zonelor de nisip (cardium), iar dincolo de bariera 
ce le separă de mare, în largul mării, văile nu mai pot fi urmărite sub apă din 
cauza platoului submarin nisipos, ca un imens pustiu 1 0 . 

'Numai în sud (la sud de capul Singol) relieful submarin este stîncos 
Ceairiil Urluia, care străbate lacurile Mangalia şi Tatlageac către largul mării, 
poate fi urmărit sub apă în jgheabul larg săpat printre calcarele sarmaţiene pînă 
la distanţa dé 8 Mm (circa 15 km), spre E , apoi face o curbură spre S E şi se 
lărgeş te 1 2 . Mai spre larg, din cauza nămolului (începe zona de nămol ) 1 3 , obser
vaţiile sub apă nu pot fi continuate, dar curba batimetrică u a adîncimii de 50 m 
se prezintă ca un golf 1 3 în platoul cont inenta ldoved ind continuarea văii sub 
mare 1 7 pe întregul platou. E a este conturată spre larg (in prelungire), fiind scoasă 

;. ni ι observaţii proprii făcute pe teren. 
' 5 Ibidem. 
'« Ibidem. 
' C. Scarlat, Portul antic Callatis, in A.M.N., X , Cluj, p. 537—538 ; C. Brătescu, Locui 

Mangalia, „Buletinul Societăţii Române de Geografie", 1915 ; C. Scarlat, Fenomene hidro-
meteorologice, hidrobiologice şi geologice, care au determinat imersiunea porturilor antice 
Tomis, CoÎIotls şi o unor porţiuni mari din cetăţi", în „Almanah Turistic", 1974, p. 177—181. 

* Observaţii submarine proprii, C. Scarlat, Geografia fundului Mării Negre de la 
capul - Midta la Vama-Veche, în „Terra", nr. 2, 1971, martie-aprilie, p. 43^-46. 

5 P . V. Coteţ, Ţărmul Mării Negre şi '• erolufio lui fn timpuri istorice (cu privire 
specială asupra regiunii Histria), în Histria, voi. Π , Editura Academiei R.S.R., 1968, p. 337—352. 

» Observaţii submarine proprii. 
"· Ibidem. 

, Ibidem. 
-Ibidem; v. şi nota 8. 

-"-Curba care uneşte adîncimile de egală valoare. 
<5 D.H.M., „Harta rir. 197" şl „Harta nr. 5". 

V > Dreptui maritim internaţional, Ministerul Transporturilor, Bucureşti, 1970, capitolul 
„Platipul . continental" ; I . Ujvari, Geografia apelor României, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 
1972, j>. 159—162 (v. capit. „Marea Neagră"). Platoul continental, din partea de NV a 
Mării, Negre, a fost extins către larg datorită depunerilor aluvionare aduse de marile fluvii 
din această zonă (Dunăre, Nistru, Bug, Nipru) ; fenomenul poate fi remarcat pe harta 
batimetrică. Muzeul Marinei Române „Sectorul de cercetări subacvatice", sala nr. 1, geografia 
reliefului submarin, harta batimetrică a Mării Negre ; C. Scarlat, Cercetări subacvatice, 
„ftevlsta Muzeelor şl Monumentelor", seria Muzee, nr. 2, 1974, p. 26—30. Platoul continental 
oferă cele mal bune dovezi asupra traseului vechilor cursuri de apă. 

: : ' · « Observaţii proprii cu ecosonde. 
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în evidenţă şi de batimetrele 1 8 de : 100 m, 200 m, 500 m şi 1 000 m (curbele câre 
delimitează aceste adîncimi). 

Spre interiorul Dobrogei, valea lacului Mangalia şi a lacului Tatlageac 
(convergenţe) se continuă sub forma de „Ceair" pînă la Dunăre : VALEA 
URLUIA 1 9 . Această vale este parţial străbătută de apă numai în timpul averselor 
şi ajunge la confluenţă în Dunăre prin lacul Vederoasa 2 n . 

Toate observaţiile din punct de vedere geografico-hidrologic ne determină 
să considerăm acest sector navigabil în epoca veche, iar dovezile de arheologie 
navală de pe valea Urluia sînt mai concludente : 

1. O ancoră21, lîngă cetatea de la Adamclissi. Ancoră cu 4 gheare şi inel, 
construită din fier forjat, care, datorită bronajului şi aliajului folosit, este foarte 
puţin corodată. Metalul are o suprafaţă netedă fără porozităţi, ceea ce ne face să 
bănuim o compoziţie asemănătoare cu a stîlpului din Delhi. Ea este elementul 
principal care, împreună cu relieful adecvat şi cu caracteristicile hidrologice ale 
zonei, ne ajută să avansăm, deocamdată, ipoteza că valea Urluia a fost navigabilă 
şi cetatea Adamclissi port. 

2. In malurile abrupte ale văii Urluia, aproape de fundul văii, se găsesc 
inele pentru legarea navelor 2 2 : la S E de Adîncata ; la Zorile ; la Şipote. 

în cadrul hidrologiei, geografia apelor se conturează cu o strînsă legătură 
între geografia fizică şi aceea economică23. Tropaeum Traiani, cetatea de lingă 
Adamclissi, aceste locuri unde a pulsat intens viaţa şi activitatea economică nu 
pot fi separate de apă, nu le putem concepe existenţa fără căi de transport 
navale, fără trafic comercial maritim şi fluvial. Din acest punct de vedere 
Adamclissi nu poate fi decît port. Pentru dezlegarea enigmei să încercăm a 
schiţa configuraţia vechilor ape. Să înlăturăm ipotetic depunerile aluvionare din 
valea Urluia şi vom avea în faţă imaginea unei căi navigabile, prin care navele 
intrau dinspre mare prin estuarul Callatis, făceau escală în portul Callatis, apoi 
îşi continuau drumul amonte, propulsate cu rame şi prin edecare, pe lîngă Limanu 
către Adamclissi. în a doua variantă a ipotezei, navele pătrundeau dinspre Dunăre, 
însă oricare era sensul parcurs, pe valea Urluia spre cetate, totuşi pătrundeau nave. 
încetarea navigaţiei în marea majoritate a cazurilor a reprezentat paralizarea şi 
încetarea vieţii în cetăţi. 

Dovezi hidrologice : 
1. Diferenţa de nivel 2 / ' între Dunăre (zona Ostrov) şi mare este în momentul 

de faţă de 10 m minim şi maxim 16 m. De unde rezultă că era posibilă o circu
laţie a apei prin Valea Urluia între Dunăre şi mare. 

2. Fundul văii are astăzi o altitudine medie faţă de nivelul mării (pe toată 
lungimea) de 20 m (22 m la Adamcliss i ) Ά . De unde rezultă mici diferenţe de 
nivel cauzate de depuneri în timp de circa 15—20 secole. 

3. în timpul averselor, deşi nivelul apelor coboară mult sub fundul văii 
datorită plăcii calcaroase-gresoase sarmaţiene, permeabilă, putem totuşi remarca 

1 8 D.H.M., „Harta nr. 197" şi „Harta nr. 5". 
• 9 D.H.M., Hărţile topografice ale Dobrogei. 
2 0 I . Ujvary, op. cit., p. 560—561. 
2 1 Se află actual expusă In parcul arheologic al Spitalului Militar din Constanţa, 

neprotejată. A fost considerată de minimă importanţă. 
3 3 Inelele pentru legarea navelor, de asemenea considerate fără valoare, se mai aflau 

„In situ" in anul 1973. Rezultă necesitatea unor mai mari consideraţii pentru „arheologia 
navală", deoarece Istoria Dobrogei este legată indisolubil de apă şl trafic naval în întreaga 
ei amploare. 

3 3 Lovici in Celovek i vodi, Geograflgiz, Moskva, 1973. 
2 4 D.H.M. „Buletinul hidrologic al Dunării" (anuarul), cota etiajului (nivelul cel mai 

mic al apelor). · 
2 5 D.H.M., „Harta L — 35—140 — l .K"^ ^ 
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(fig. ι b) 

Fig. 1 (α + b) — Pornind din zona submarină, văile 
— considerate vechi căi navigabile — traversează 
Dobrogea de la Mare pînă la Dunăre (studiu-foto 
C. Scarlat, 1972, între Mangalia şi lacul Vederoasa). 
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Fig. 2 — Toreriţii noroioşi (seturi) colmatează văile 
după averse (studiu — foto C. Scarlat, 1973, la 

Zorile). 
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Fig. 6 — Continuarea văilor sub apa măr i i printre taluzurile calcaroase. în fotografia 
de sus se r emarcă por ţ iuni şlefuite de vechi cursuri de apă, indicate de mina 

scafandrului (în imagine sub apă autorul, Mangalia, 1975). 

www.mnir.ro



108 CONSTANTIN S C A R L A T 

mart torenţi noroioşi, „SELURI" de scurtă durată. Acestea se opresc repede pe 
fundul văii datorită infiltraţiei apei. formînd depozite leossoide%, care acoperă 
platoul calcaros şi ridică continuu fundul văii. Hidrologia Dobrogei a fost prea 
puţin studiată şi sperăm că odată cu completarea „petelor albe" din domeniul 
geografiei vor fi completate şi multe asemenea „pete" în domeniul istoriei. Ca 
«xemplu putem menţiona sectoarele de pe fundul văilor, unde scurgerile super
ficiale nu se formează, apele fiind repede înghiţite de formele carstice. Prea puţin 
este cunoscut sistemul hidrologic subteran. Hărţile topografice au nivelmentul 
raportat la nivelul M. Baltice, după tipul hărţilor Lambert. Din acest motiv, 
pentru cercetarea văilor care fac obiectul prezentului studiu, am folosit baro
metrul şi barograful prin control comparativ în aceeaşi zi la nivelul M. Negre. 

Nu numai reţeaua hidrografică a Deltei, dar şi aceea a întregului teritoriu 
dobrogean vechi erau mult diferite de reţelele hidrografice actuale. Spre interior, 
existau mult mai multe reţele navigabile, iar cetăţile antice erau legate indiso
lubil şi în exclusivitate de aceste reţele navigabile 2 7. (Un tren de marfă cu 20 de 
vagoane transportă astăzi aceeaşi greutate pe care o transporta o navă antică de 
10.000 amfore M , circa 200 T d w M . în această situaţie se iveşte întrebarea : cum 
putea exista o cetate ca aceea de la Adamclissi în mijlocul Dobrogei fără 
trafic naval ? 

Valea Urluia are : 4 ramificaţii lîngă mare, sub forma de estuare, în zonele : 
lacul şi mlaştina Mangalia, lacurile Tatlageac şi Techirghiol. Aceste ramificaţii 
corespund şi aşezărilor antice de la confluenţa văilor, estuarelor lungi, cu marea 
(Callatis, Stratonis şi Parthenopolis). 

O situaţie nedefinită pe uscat, dar evidentă sub apa mării, este aceea de 
la confluenţa văii Cavarna (la vest de capul Caliacra) cu marea. Şi în acest loc 
valea se continuă sub apa mării, iar legătura între valea Urluia şi valea Cavarna 
se face prin ceairul care porneşte către sud din Urluia, pe la sud de Şipote către 
R. P. Bulgaria. V A L E A C A R A S U (Apa N e a g r ă ) M , cu lungimea de 46 km, cu 
înălţimi minime pe întregul traseu şi cu o diferenţă de nivel la Cernavodă de 
5,8 m (etiajul, cota minimă) faţă de mare, a fost studiată cu prioritate de 
C . Brătescu, Pfannestiel, V. Mihăilescu 3 i . 

Pfannestiel găseşte o veche albie a Dunării între Cernavodă şi Palazu Mare. 
Această afirmaţie poate fi sprijinită şi cu dovezile obţinute prin cercetarea 
fundului lacului Siutghiol 3 2 în anul 1969—1970 şi 1974, cînd pe lîngă depunerile 
marine, care dovedesc vechea legătură ce o avea cu marea, au fost remarcate şi 
urmele unor aşezări antice lîngă Ins. Ovidiu (ceramică grecească, obiecte frag
mentare de sticlă romană, urmele unui zid despre care nu avem încă certitu
dinea dacă provine de la nişte cheiuri portuare sau de la alte construcţ i i 3 3 ) . în 
mare, în partea de est a lacului se află două formaţiuni stîncoase orientate 
paralel cu ţărmul (zona Tataia — Cap Singol), pe care de asemenea se găsesc 

* I . UJvary, op. cit., p. 559—362. 
τ · Gh. Scurtu, Asigurarea hidrografică a navigaţiei maritime, Editura militară. 1963, 

p. 6—21 ; Teodor Prună, Exploatarea navelor maritime şl fluviale, Editura tehnică, 1967, 
Bucureşti, p. 9—30. 

2 8 V. Canarache, Importul amforelor ştampilate la Istria, Editura Academiei R.P.R., 
1957, p. 12—15. 

2 8 Tdw = Deadweight ton — greutatea totală ce se poate ambarca pe o navă — tone 
corp mort). 

" I . UJvéry, op. cit., p. 562. 
3 1 V. Mihăilescu, Dealurile şi cimpiile României, Editura ştiinţifică, 1966 ; J . Ujari, 

op. cit., p. 560. 
3 3 C. Scarlat in Geografia fundului iacului Siutghiol, in „Terra", 1, 1970. 
3 3 Observaţii proprii sub apă. 
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numeroase fragmente ceramice printre pietrele rostogolite de v a l u r i M . Forma
ţiunea de piatră situată la mică adîncime sub nivelul mării, denumită de pescari 
„Sîlîc", este un fel de dig protector identic cu cel din portul antic Callatis 3 5 , care-
adăpostea contra valurilor aşezările marcate de urmele susmenţionate şi deocam
dată neidentificate. Cert este faptul că şi pe malurile acestui golf de la con
fluenţa vechiului braţ de fluviu cu marea se aflau aşezări legate de traficul naval.. 

Tot legate de acest vechi braţ ies în evidenţă ramificaţiile către Valea Albă. 
(actuala stradă Lăpuşneanu din Constanţa), cu vărsarea în lacul Tăbăcăriei şi o-
ramificaţie (cu mai multe incertitudini în zona terestră, dar cu dovezi în zona 
submarină) câtre lacurile Techirghiol şi Agigea. In faţa lacului Techirghiol, hidro
logul Octavian Şelariu a identificat recent, cu ajutorul ecosondelor. o vale sub
marină orientată către SSE, continuîndu-şi cercetările asupra descoperirii. Din-
cercetările proprii întreprinse sub apă rezultă că în faţa lacului Agigea platoul 
de calcar este tăiat de un curs de apă pe direcţia Ε—V. Ambele lacuri sînt 
despărţite de mare prin grinduri în care curenţii şi valurile au comasat nisip 
marin, iar fundurile acestor lacuri conţin depuneri marine, dovedind vechea lor 
formă de golf. 

Zona Istria şi zona actualei Delte. Despre Istria, Istropolis, credem că prin: 
poziţia sa ca port la mare şi la fluviu şi-a cîştigat întîietatea în Pontul Stîng. 
După constatările prof. dr. doc. Radu Vulpe, între denumirile Istria şi Istros 
există o strînsă legătură 3 6 . 

Dacă, conform prezentului studiu, şi cetăţile din sud, Callatis, Stratonis, 
Parthenopolis, Tomis 3 1 , plus aşezările neidentificate de la Siutghiol M , erau porturi 
la mare şi la fluviu, Istria o considerăm situată la bifurcaţia mai multor căi 
navigabile spre interiorul uscatului şi spre zona principală a Dunării. Direcţii le 
acestor căi navigabile, care porneau divergent din actualul complex de mari lacuri, 
cu fund maritim, Reazem-Sinoe, au fost determinate în 1974 după urmele de 
depuneri marine, după înălţimile minime (străbătute cu barograful faţă de nivelul 
Mării Negre) şi după depunerile realizate de torenţii noroioşi. 

Văi considerate navigabile după aspectul fizio-geografic-hidrologic-economic 
sînt : lacul Babadag pînă lîngă actualul oraş Babadag (fost port şi în sec. al 
XIX- lea) , văile Teliţa, Taiţa, Slava, Ceamurlia, Hamangia, Baia, Nuntaşi, prin 
care, după depunerile de pe fund şi înălţimea mică, rezultă că pătrundea apa 
mării din vechea zonă Istria, existînd astfel căi de acces pentru nave spre 
interiorul Dobrogei de Nord. 

Interesul pentru cercetarea acestor văi a fost declanşat de observarea pe o 
h a r t ă 3 9 veche, o copie mai reuşită după Ptolemeu, în care legătura între golful 
Istria, Istropolis şi Dunăre se realizează printr-un bratţ de fluviu orientat către 
NV spre Isaccea (la vest de lacul de bifurcare a celorlalte braţe). Comparînd mai 
multe hărţi vech i 4 0 cu cele actuale şi cu studiul terenului rezultă, sub formă 

34 ibidem. 
3 5 C. Scarlat, Portul antic Callatis, în loc. cit. 
" R. Vulpe, Dobrogea in contextul istoriei Carpato-Dunărene, Sesiunea ştiinţifică de 

comunicări „Pontica '74". 
•n Gabriel Bodenehr, „Hartă din 1664", colecţia Muzeului Marinei Române. Lîngă Tomis, 

pe această hartă se află un golf : „Golfo di Tomiswar", care nu poate fi altul decît actualul 
lac Siutghiol. Tot pe această hartă este marcat „Lacus Carasu", ca un golf lung de la mare 
Dină la Dunăre, cu deschidere către mare. 

3 8 Urmele descoperite în Siutghiol şi la Tataia, cap Singol, menţionate în text 
(Sîlîcurile) 

3 9 Hartă provenită din colecţii particulare la Anticariatul nr. 9 din Bucureşti : „Imperii 
tracici Evropaei Terra in Primis Greciae", în care sînt bine conturate „Thracia", „Moesia 
inferior", „Getae" (la sudul şi la nordul Deltei), „Dacia Provincia Traiani" şi ţărmul 
Mării Negre cu golful „Istria, Istropolis", avînd legătură printr-un braţ cu Dunărea către 
vest la bifurcarea celorlalte braţe. Harta nu a fost achiziţionată de Muzeul Marinei Române. 
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de ipoteză (deocamdată), că aceste drumuri navale îşi puteau avea traseul pe 
Valea Slava, către braţul Măcin, şi pe văile Teliţa şi Taiţa pînă la vest de Isaccea 
(Noviodunum). Corespunzătoare acestor drumuri navale sînt văile care pornesc 
•de la Dunăre şi probabil se făcea transbordare peste sectoarele înalte, sau exista 
Ό legătură care actual a fost întreruptă prin alunecări de teren sau alte fenomene 
geologice. 

...„Darius trece Helespontul, spune Herodot, ...dînd poruncă ionienilor să se 
îndrepte pe mare, pînă la fluviul Istru, iar cînd vor fi ajuns la fluviu să lege 
malurile printr-un pod... De la malul mării urcă fluviul cale de două zile şi 
Începu să lege fluviul printr-un pod la cotul fluviului, unde se revarsă gurile 
Istrului" într-un sens Slaner încearcă să determine drumul parcurs de armata 
persană în timpul expediţiei lui Darius I, contra sciţilor, dar determinările lui 
sînt incomplete. Slaner susţine că armata persană, pornind de la Istria, a străbătut 
un braţ important al Dunării. Se poate constata că distanţa de 150 km (1400 stadii) 
•este corespunzătoare de la Dranov-Beibugeac pe braţul Sf. Gheorghe pînă la 
îsaccea (după Slaner) ' , 2, dar curios este faptul că şi pe Valea Taiţa către Isaccea 
distanţa este tot de 150 km (1400 stadii), ceea ce demonstrează că problema încă 
•nu-i lămurită. Dacă armata persană ar fi navigat pe fluviu, ce rost mai avea să 
•construiască podul cînd foarte simplu putea să debarce pe malul stîng. Rezultă 
•deci că s-au deplasat cu navele pe Valea Taiţa, pînă aproape de Isaccea. Con-
•struind pod, se înţelege că navele n-au ajuns la Isaccea (chiar dacă podul era 
plutitor). Armata fiind transportată de flotă a debarcat aproape de Isaccea, unde, 
cu mijloace plutitoare (bărci, barcaze, lemne), ionienii au construit podul amintit 
•de Herodot η . Locul podului persan poate fi la Mila 54, lîngă înălţimea Eschi 
Calé (h = 59 m) de la Isaccea Sectorul îngust al Dunării de lîngă Eschi Calé 
îl considerăm ca loc în care ionienii au construit podul plutitor pentru armata 
lu i Darius. 

în dorinţa de a cunoaşte configuraţia Dobrogei şi istoria ei în urmă cu 
•două milenii să încercăm a renunţa la imaginea actualului ţărm maritim şi la 
imaginea ce o oferă harta actualei Delte. în acest scop vom trasa pe hartă o linie 
de la Istria pe direcţia NE pînă cînd întîlneşte braţul Sf. Gheorghe. Aceasta 
nu ca un joc întîmplător, ci avînd în vededre direcţia vîntului predominant de 
m a x i m ă intensitate/'"', care dirijează curenţii în mare / , G şi depunerile aluvionare'". 
De la braţul Sf. Gheorghe vom prelungi linia pe direcţia NV peste Deltă, avînd 
în vedere o zonă mare de curenţi turbionari sub scutul ţărmului vechi, care-1 
presupunem pe conturul actualului braţ Chilia. Acest artificiu nu reprezintă 
altceva decît o transpunere către nord (o translare) a conturului actualului ţărm 
dintre Sf. Gheorghe şi Capul Midia, pentru care fenomenul a fost studiat după 
harta realizată prin fotografiere din satelit de la mare înălţime'' 8, precum şi 

4 0 Biblioteca Academiei R.S.R. „Atlasul Dlmăncescu" ; Biblioteca Municipală Constanţa, 
„Atlasul din sec. XVII" , harta a I V - a „Europe, Nova Descriptio", 1665, Harta XXVI : „Asiae 
-descriptio Novissima", 1959, în care Danubius este redat cu 5 guri (hărţile medievale sînt 
-de fapt copii după Ptolemeu). 

4 1 Herodot. Istorii, vol. I , Editura ştiinţifică, 1961, p. 343—344. 
'·- I . Ujvâry, op. cit., p. 11—12. 
4 3 Herodot, op. cit., p. 307, 344. 
4 4 Muzeul Marinei Române — ..Harta Dunării de la Mila 67—Mila 0", scara 1 :500.000, 

•ediţie 1934. 
4 1 C. Bondar, Marea Neagră in zona litoralului românesc, Institutul de Metrologie şi 

Hidrologie Bucureşti, 1973, p. 77—90 ; D.H.M., Cartea pilot a Mării Negre, p. 26—28. 
4 6 C. Bondar, op cit., p. 159—183 ; Cartea pilot a Mdrit Negre, p. 26—28. 

4 7 C. Bondar, op. cit., p. 51—59 ; C. Scarlat, Fenomene hidrometeorologlce, loc. cit., 
p. 179—181 ; P. V. Coteţ, în op. cit., p. 337—352. 

« Direcţia Topografică Militară, „Harta litoralului din sateliţi" ; la Consiliul Naţional 
pentru Cercetare Ştiinţifică, Comisia pentru cercetări spaţiale, „Hărţi din sateliţi (V. Curenţii 
aluvionari intre br. Sf. Gheorghe şl Cap. Midia). 
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după documentele hidrologice şi nautice ale Direcţiei Hidrografice 4 ! ). Vom con
sidera acum că terenul din partea de est a acestei linii nu exista şi că în această 
zonă (din dreapta) se afla apa mării. 

Afirmaţia este bazată şi pe dezlegarea cu mijloacele cartografice actuale a 
însemnărilor istoricului Polybius (203—118 î.e.n.). Polybius semnalează în această 
zonă un banc de nisip 5 0 la distanţă de o zi de la ţărm, circa 1000 stadii (185 km). 
De la Galaţi la Insula Şerpilor (Zmenîi) sînt 185 km, adică Galaţi—Sulina : 80 Mm 
(150 km) 3 l , Sulina—Insula Şerpilor : 19 Mm (35 km) 5 2 . Cum însă ţărmul vechi al 
mării nu putea fi la Galaţi, iar insula stîncoasă cunoscută în antichitate sub 
numele de „Leuke" nu putea fi confundată cu un banc de nisip, vom căuta 
sub apa mării o zonă ridicată pe care ar fi fost posibil să fie comasat un banc 
nisipos. în punctul 5 4 de coordonate φ = 45°10' Ν latitudine nordică, λ= 3 1 ° 1 4 ' 3 0 "  Ε 
longitudine estică, situat la Ε de Sulina, se află pe fundul mării patru înălţimi 
(mameloane) grupate în formă de romb la o distanţă de circa 5 Mm una de alta, 
avînd fiecare diametrul de 1—1,5 Mm. Măsurînd distanţa de 185 km (1 000 stadii), 
precizat de Polybius, din punctul submarin cu mameloane către V, vom intersecta 
braţul Sulina la Mila 33, lîngă Ceatal Sf. Gheorghe Rezultă deci că pînă la 
actuala milă 33, în epoca lui Polybius (sec. al II-lea î.e.n.) se afla mare Curbura 
ţărmului actual maritim dintre gura braţului Sf. Gheorghe şi Portiţa era situată 
în sec. al II-lea î.e.n. (cam de aceeaşi formă) pe traseul actualului braţ Chil ia r > 7 . 

Poate cineva sesizează lipsa Deltei, deltă semnalată în lucrarea Geographia 
a istoricului şi geografului grec Strabon 5 8 (63 î.e.n.—17 e.n.), în lucrarea Historia 
naturalis a naturalistului roman Plinius cel Bătrîn 5 9 (23—79 e.n.), precum şi de 
către astronomul din Alexandria, Claudiu Ptolemeus 0 0 (90—160 e.n.), părinte al 
cartografiei şi coordonatelor geografice. Să nu uităm însă că şi astăzi există o deltă 
pe care nu o observăm : delta de la vărsarea braţului Chilia. E a se formează 
chiar sub privirile noastre. Marea insulă Sahalin de la vărsarea braţului 
Sf. Gheorghe se uneşte cu ţărmul tot sub privirile generaţiei noastre. Din anul 
1934 pînă în 1974, braţul Sulina a înaintat în mare cu peste 5 k m 6 1 . Hărţile şi 
rutierele actuale nu mai corespund cu cele editate de Comisia Europeană a 
D u n ă r i i 0 2 în 1857—1885. 

Interesant este faptul că delta braţului Chilia se naşte după aceeaşi formă 
ca Delta mare, iar conturul ţărmului va fi modificat la fel ca modificarea din 

4 3 L a D.H.M., „Determinări periodice". 
3 0 După I . Ujvâry, op. cit., p. 12. 
5 1 D.H.M., „Harta Dunării" Sulina — Galaţi. 
3 2 D.H.M., „Harta Mării Negre", nr. 197. 
5 3 Strabon, op. cit., p. 177. 
5 4 D.H.M., „Harta nr. 197". 
5 3 După distanţa dată de Strabon, Intre braţele extreme din Deltă şint 300 stadii 

(30 Mm, 55,5 km), măsurată in zona de vărsare veche de la Beibugeac-Dranov, rezultă astfel 
o diferenţă de longitudine de 8 Mm (14,8 km). Deci, In timpul Iul Strabon, ţărmul mării 
se afla cu 8 Mm mal spre Ε ca In timpul lui Polybius. 

M După două elemente de bază, longitudinea ţărmului este aproximativ aceeaşi, dife
renţa fiind de 8 Mm, dar este explicabil faptul că din epoca lui Polibius pină In epoca lui 
Strabon sînt circa 200 de ani şi nu este exclus ca Delta să fi înaintat in mare cu 8 Mm 
(14,8 km) In cei 200 de ani. 

3 ' Poziţie geografică favorabilă depunerilor aluvionare (V. nota 48, harta Deltei şi 
harta ţărmului dintre Sf. Gheorghe şi Cap Midia realizate prin fotografiere din satelit). 

3 8 Strabon, op. cit., p. 176. 
M După I . Ujvâry, op. cit., p. 12. 
» Ibidem. 
0 1 D.H.M., „Harta Dunării, Atlasul V", ediţie 1935, comparativ cu „Harta de navigaţie 

din zona Sulina", corectată cu avizele din 1974. 
6 2 C.E.D., Cartes du Delta du Danube, în 2 volume. 

www.mnir.ro



112 CONSTANTIN SCARLAT 

trecutul istoric (curbura ţărmului maritim de la Sf. Gheorghe), realizîndu-se o 
transpunere a ţărmului către N E (către dreapta) în următorii 1500—2000 ani. 

Tendinţa este dovedită şi de actualul debit mare de apă al braţului Chi l ia 6 3 , 
care colectează 60% din debitul total al Dunării. Mai menţionăm faptul că între 
observaţiile făcute de istoricii şi geografii antici sînt diferenţe de ordinul sutelor 
de ani (Herodot-Strabon circa 500 ani ; Polybius-Ptolomeus 300 ani etc.), iar 
evoluţia Deltei poate fi remarcată în timp de ordinul anului şi zecilor de ani. 
Delta din timpul lui Polybius (sec. al II-lea î.e.n.) era cam de două ori mai mare 
ca actuala deltă m i c ă 6 / 1 de la vărsarea braţului C h i l i a E . limita estică a ţărmului 
fiind în sec. al II- lea î.e.n. pe direcţia meridianului de 29°00' nK avînd o poziţie 
înclinată faţă de meridian pe direcţia SE—NV, cu tendinţă de deplasare a acestei 
linii oblice către NE. 

Concluzii : A. Căile navigabile între Dunăre—Marea Neagră şi interiorul 
Dobrogei au fost : 

1) Urluia ; 2) Carasu ; 3) Slava ; 4) Taiţa ; 5) Teliţa ; 6) Sf. Gheorghe (cu 
ramificaţiile de deltă şi vărsare după ocolirea masivului Beştepe în nordul actua
lului lac Reazem, zona Beibugeac-Dranov) ; 7) Chilia, cu ramificaţii pînă în zona 
Bugeac-Tatanir. Dacă în epoca lui Herodot Urluia şi Carasu au încetat a mai fi 
braţe pe fluviu, totuşi pe fundul lor exista apă şi se putea naviga. Deocamdată 
nu se poate preciza epoca în care Dunărea şi-a schimbat cursul definitiv către 
nord ; 8) mai multe ramificaţii (guri de vărsare) între Chilia şi Sf. Gheorghe ; 
9) estuarele, văile convergente în Urluia ; 10) estuarele, văile convergente în 
Carasu ; 11) golfurile, văile divergente din complexul Reazem—Sinoe : 12) văile 
care pornesc de la Dunăre spre interiorul Dobrogei. 

B. Dacă au fost 5 braţe (după Herodot 6 7) în sec. al V-lea î.e.n., sau 7 braţe 
(după Strabon m ) în sec. I e.n., nu negăm. Concluzia este că au fost şi 5, şi 7, şi 
mai multe, şi mai puţine, în epoci diferite. în acest sens menţionăm şi faptul că 
Herodot în călătoria din anul 454 î . e .n . 6 9 , prin „Elespont", Bosfor, Pontul stîng, 
către Colhida, η-a intrat pe Istros, observînd doar ţărmul jos de la nord de Cap 
Midia, unde există o vizibilitate bună spre interiorul uscatului : ...„Le voi pomeni 
numai pe cele mai vestite şi pe care se poate umbla dinspre mare în sus : 
Istrosul cu cinci guri, apoi Tyras, Hipanis, Borystennes" 7 0 . Herodot nu localizează 
precis cele 5 guri din epoca sa, dar Strabon, referindu-se la cele 7 guri din 
epoca sa, precizează că se aflau de la braţul „Sfînt" către Tyras. 

C. Asupra faptului că în zona actualei Delte se afla un golf pînă către 
meridianul de 29c00'—29°08', în concluzie, pe lîngă datele de mai sus, vom cita 
ceea ce este mai bine cunoscut de Herodot : ...Mai încoace de Sciţia, pe coastele 
mării se află Tracia coasta formează un golf (subi. n. — C.S.), în acea parte 
de loc se şi varsă Istrul (in mare) cu gura întoarsă spre răsărit"... "Λ 

ra In tiraDul lui Strabon. cel mai mare braţ era Si. Gheorghe : „Cea mai mare dinlre 
ele se numeşte Gura Sfintă" (Strabon, op. cit., cartea a VH-a, cap. I I ) . 

6 1 Intre braţul Oceacov (25 km) şi S lari Stambul (29 km) cu 7 . braţe in interior şi 
numeroase gîrle. 

6 3 D.H.M., „Harta Dunării Br. Chilia". 
m 29°00' în timpul de la Herodot la Polibius şi 29°08' Ε în timpul lui Strabon. 
8 7 Herodot, op. cit., p. 328 (V. „Istrul cu cinci guri, apoi Tyras, Hypanis" ...) De 

remarcat : sec. V. î.e.n. 
0 9 Strabon, op. cit., p. 176 : „căci fluviul are şapte guri. Cea mai mare dintre ele se 

numeşte Gura Sfîntă". De remarcat, această situaţie era în sec. I. e.n. 
m Dimitrie Ion Ghica în Istoriile lui Erodot, vol. I . Berlin, 1094, p. XV, 187 (V. bio

grafia şi descrierile geografice din cartea IV) . 
7 0 Herodot, op. cit., p. 328. 
7 1 Dimitrie Ion Ghica, în Istorile lui Erodot, vol. IV, Bucureşti, 1902, p. 136. 
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D. Distanţele date de Strabon în stadii sînt foarte exacte. Un stadiu este 
egal cu a zecea parte dintr-o milă marină (Mm), adică 185 m. Zece stadii repre
zintă lungimea de 1852 m a unui arc de meridian corespunzător unui unghi la 
centrul pămîntului de un minut. Această unitate de măsură este folosită astăzi 
în marină (mila marină engleză Mm = 1852 m). Cablul (a zecea parte din Mm, 
1 cb = 185 m = 1 stadiu), are ca submultipli : braţul (1,85 m), yardul (0,91 m), 
piciorul (0,303 m) şi ţolul (25,4 mm). Deci 1 stadiu =1 cablu, de unde rezultă şi 
calculul precis matematico-astronomic-geodezic, cunoscut în antichitate. 

Purtînd pe harta 7 2 actuală distanţa dată de Strabon : ...„cea de-a şaptea gură 
a Istrului se află cam la 300 stadii depărtare de gura sfîntă" (de 30 Mm), observăm 
că se intersectează între braţul Chilia (lacul Chitai) şi Beibugeac (din nord-estul 
lacului Reazem, unde era vechea „gură sfîntă" '''), dovadă a faptului că linia 
ţărmului era pe meridianul de 29°08', iar acest mare golf cuprindea porţiunea 
Deltei actuale şi marile lacuri Reazem 7 3 şi Sinoe cu deschiderea către Ε—SE. 
Din acest loc de pe direcţia actualei longitudini (29°08'), din epoca lui Strabon 
(sec. I e.n.) pînă în sec. al X X - l e a (în 2000 ani) Delta a înaintat în mare cu 
250 cabluri (stadii, 25 Mm = 46,3 km). 

E . Concluzia asupra văilor din sud menţionate în text este că ele, sub 
orice formă veche (golf, estuar, braţ de fluviu, braţ întrerupt etc.), au avut apă 
şi au fost navigabile. 

F . Cercetarea zonei dintre braţul Chilia şi Sulina, sectorul Letea—Slistofca, 
în toamna anului 1974 a prilejuit obţinerea unor dovezi valoroase de arheologie 
navală 7 ( i . Fragmentele de epavă din eleşteul care se construieşte lîngă Sfistofca 
şi corabia înnisipată din pădurea Letea (la „Movila lui Omer"), care urmează a fi 
recuperate în anul 1975, vor oferi, după stabilirea provenienţei, şi datarea unui 
principal punct geografic pentru calculul evoluţiei Deltei în ani, precum şi noi 
dovezi despre navigaţia din aceste locuri. Corabia marchează poziţia ţărmului 
într-o perioadă de timp egală cu vîrsta ei, precum şi vechimea pădurii de stejar 
Letea, crescută pe dune de nisip şi care este un fenomen natural rar întîlnit pe 
glob. Cu ocazia acestei cercetări, am putut constata şi faptul că sub depunerile 
aluvionare din Deltă, la 0,5—1 m sub nivelul solului actual se află un vechi 
fund de mare, vechiul golf semnalat de Herodot. Stratul aluvionar depus peste 
fundul de mare este mai diminuat către mare, 0,2—0,5 m şi se îngroaşă 1 m 
către V şi peste 1 m la V de Letea. Determinarea vîrstei cochiliilor de scoici 
marine prin metode moderne de cercetare (prin iradiere etc.), determinarea vîrstei 
epavelor aflate în subsolul Deltei şi sub apă, precum şi convingerea echipelor 
de construcţii care lucrează în Deltă şi a localnicilor spre a păstra şi a proteja 
vestigiile arheologice, reprezintă calea spre adevăr în istoria Deltei, în istoria 
navigaţiei şi istoria străbunilor daco-geţi de pe aceste meleaguri. 

7 2 D.H.M., „Harta nr. 197" ; C.E.D. „Harta Pl. I I I " ; D.H.M. „Harta nr. 103". 
7 3 Strabon, op. cit, p. 176. 
74 Ibidem (ν. şi nota 3). 
7 5 C. C. Giurescu în Românii st turcii in Dobrogea, şi precizează pronunţia locală tipic 

românească : „Reazem, Razem" de la „a se rezema", aşezări româneşti şi apă rezemate 
pe ţărm. Denumirea „Razelm" este o eroare făcută de cartografi şi nu are nimic comun 
cu pronunţia locală. 

711 Observaţii proprii subacvatice şi terestre în Deltă, efectuate în 1974. 
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I N V E S T I G A T I O N S HISTORIQUES-ARCHÉOLOGIQUES E T GËOGRAPHIQUES-
H Y D R O L O G I Q U E S SUR L E S V O I E S N A V I G A B L E S D'ACCÈS DANS 

L ' I N T E R I E U R D E L ' A N C I E N T E R R I T O I R E G E T O - D A C E 
D E DOBROUDJA 

R é s u m é 

Grâce aux recherches des zones sous-aquatiques, ainsi qu'aux recherches de 
terrain et à l'étude des documents nautiques actuels et anciens, il resuite une 
configuration complète du territoire gèto-dace de Dobroudja pour l'époque antique. 

Ainsi, les vestiges d'archéologie navale qui y ont été découverts, et la logique 
des faits qui s'impose (la liaison entre la géographie économique et hydrologique, 
la stricte dépendance de la civilisation antique du transport naval) prouvent que 
la plupart des lacs actuels, tout comme les vallées qui partent des lacs ou des 
fleuves, vers l'intérieur de Dobroudja, ont été des vois navigables pendant l'époque 
antique (Urluia, Carasu, Ceamurlia, Hamangia, Baia, Nuntaşi, Taiţa, Teliţa, etc.). 
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PĂTRUNDEREA S ARMAŢILOR L A DUNĂREA DE MIJLOC ŞI DE JOS 
ŞI RELAŢIILE LOR CU GETO-DACII 

Dr. G H E O R G H E B I C H I R 

Primul contact dintre sarmaţi şi neamurile traco-getice a avut loc în stepele 
nord-pontice, aşa cum arată onomastica, unele ştiri literare şi date arheologice 
care îi atestă pe traco-geţi în această regiune destul de timpuriu Urmele traco-
geţilor se întîlnesc atît în zona dintre Prut şi Nistru, cît şi la est de acest fluviu. 
Judecind după materialul onomastic, cele mai multe elemente trace de pe ţărmul 
nordic al Pontului Euxin se află la est de Nipru, în Crimeia de răsărit, adică în 
centrul vechiului regat al Bosporului, în primul rînd în capitala acestui stat, la 
Panticapaion (Kerci). Aici elementul tracic a avut de timpuriu şi importantul rol 
politic de factor conducător al statului prin cunoscuta dinastie a Spartochizilor, 
care prin fondatorul ei oferă şi cea mai veche atestare de nume trace în Bospor, 
din sec. al V-lea î.e.n. -. 

Venind din regiunile uralo-caspice, sarmaţii pătrund spre vest în valuri 
succesive, înlocuind pe sciţi în stepele nord-pontice, fie dislocîndu-i, fie ab-
sorbindu-i. 

In sec. I I I — I î.e.n. sarmaţii ocupaseră stepele nord-pontice, lucru confirmat 
atît de cercetările arheologice, cît şi de ştirile antice. 

Astfel, Strabon, în Geographia s a 3 , scrisă în vremea lui Augustus şi Tiberius, 
dar redînd, după cît se pare, evenimente din jurul anului 100 î.e.n., arată că în 
nordul Mării Negre, între Istru (Dunăre) şi Boristhenes (Nipru), se afla mai întîi 
„pustia geţilor" (Bugeacul), apoi tirageţii (geţii de la Tyras-Nistru), iar dincolo 
de aceştia sarmaţii iazigi şi cei numiţi „regali". 

Descoperirile arheologice arată că nu se cunosc morminte sarmetice ante
rioare sec. I . e.n. la vest de Nistru. 

In lumina acestor date, ipoteza existenţei unui „imperiu sarmàtic" \ care 
s-ar fi întins între anii 125—61 î.e.n. din regiunea Donului pînă în nord-vestul 
Bulgariei şi estul Transilvaniei, incluzînd şi zona extracarpatică a României 
(Moldova, Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), se dovedeşte a nu fi conformă cu 

1 Cf. Gh. Bichir, In „Peuce", I I , 1971, p. 138 ; idem, SCIVA, 26, 1976, 2, p. 203—204. 
3 Pentru datele arheologice cf. T . D. Zlatkovskaia, VDI, 52, 1955, 2, p. 89—91 ; 

Α. V. Burakov, ArhPam, X I , 1962, p. 71, fig. 23 şl pl. IV/4 ; Α. I . Meliukova, MIA, 64, 1958, 
p. 76—102 ; idem, MIA, 150, 1969, p. 61—68 ; M. I . Viazmitina, MIA, 150, 1969, p. 119—134 ; 
N. N. Pogrebova, MIA, 64, 1958, p. 103—247 şl în special p. 240—247. 

Pentru onomastica ş i toponimie cf. Ε. Η. Minns, Scythians and Creeks, Cambridge, 
1913, p. 38 şi urm.; G. G. Mateescu, E D , Π, 1924, p. 223—238 ; V. Pârvan, Getica. O protoistorie 
a Daciei, Bucureşti, 1926, p. 243—247 ; I . I . Russu, SCIV, I X , 1958, 2, p. 303—335. Autorul 
foloseşte prescurtările intrate in uz în periodicele Institutului de arheologie : Dacia şi SCIVA. 

3 Geographia, VII , 3, 17. 
1 J . Harmatta, Studies in the History and Language of the Sarmatians, ActaAntArch, 

ΧΠΙ, Szeged, 1970, p. 34—40. 
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realitatea, căci împotriva ei pledează atît descoperirile arheologice, cît şi docu
mentele literare şi epigrafice, corect datate şi interpretate 5 . 

Discurile de argint (phalerae), decorate cu busturi umane, cu protome de 
animale sau alte motive (geometrice sau vegetale), descoperite în teritoriul geto-
dacic la Surcea. Herăstrău şi Galice (în Bulgaria), care au fost puse în legătură 
cu amintitul „imperiu sarmatic", reflectă doar o influenţă iraniană transmisă prin 
intermediul sarmaţilor în arta geto-dacică din sec. I I — I î.e.n. şi nu atestă prezenţa 
efectivă a sarmaţilor în aceste regiuni. 

Descoperirile arheologice arată că în epoca de maximă dezvoltare a culturii 
geto-dacice (sec. I . î.e.n.—I e.n.) aşezările autohtone mai importante de la est de 
Carpaţi (Poiana-Tecuci, Răcătău etc.) au întreţinut relaţii de schimb cu sarmaţii şi 
centrele meşteşugăreşti (elenistice) din stepele nord-pontice. 

Din rîndul materialelor publicate amintim cazanul de bronz din aşezarea 
de la Piatra Şoimului (Calu), localitate situată la poalele munţilor Tarcău, zonă 
unde sarmaţii n-au ajuns niciodată. 

Cazanul de tip sarmatic de la Piatra Şoimului a putut ajunge aici atît pe 
calea schimbului intertribal, cit şi ca pradă de război luată de către geto-daci în 
timpul expediţiilor din vremea lui Burebista 6 . 

Amintim de asemenea oglinzile discoidale, fără miner şi tamga lucrate 
dintr-un aliaj de metal alb descoperite la Poiana-Tecuci, Piatra Şoimului (Calu), 
Tiseşti şi T inosu 7 şi care îşi găsesc bune analogii în necropole sarmatice din 
sudul Uniunii Sovietice, fiind datate în sec. I . î.e.n.—I e.n. 6 Oglinzi de acest tip 
s-au descoperit şi în morminte sarmatice din România, la Ştefăneşti pe Prut şi 
Poiana-Tecuci (M. 26), ambele morminte putînd fi datate la începutul sec. al II-lea 
e.n.n. Pixidele de os (Poiana-Tecuci) 1 0 , fragmentele ceramice cu semne sarmatice 
(Răcătău Poiana-Tecuci) 1 2 , scarabeul descoperit la Poiana-Tecuci 1 3 şi fragmentul 
de alabastron de la Bîtca Doamnei 1 4 sînt materiale ce au ajuns la geto-daci prin 
intermediul sarmaţilor. Tot de sarmaţi a putut fi vehiculat şi clopoţelul descoperit 
la Poiana-Tecuci 1 3 . Ε drept că unele dintre piesele de la Poiana-Tecuci ar putea 
aparţine şi sec. I I — I I I e.n., nivel de locuire identificat de noi pe baza materialului 

5 Vezi Gh. Bichir, Les Sarmates SUT le territoire de la Roumanie, in Actes du Viile 
Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohlstoriques, I, Beograd, 1971, 
p. 275—285 ; idem, „Pontica", 5, 1972, p. 137—176 şi D. M. Pippidl, StCl, XIV, Bucureşti, 
1972, p. 213—220. 

G Gh. Bichir, Les Sarmates..., p. 281, 285, n. 41. 
7 Ibidem, p. 280 ; idem, „Pontica", 5, p. 166. Ele nu sînt importuri meridionale apar

ţinînd lumii romane, aşa cum credeau unii cercetători (vezi R. şi E . Vulpe, „Dacia", III—IV, 
1933, p. 334 şi E . Vulpe, „Dacia", V—VI, 1938, p. 163—164). Pentru detalii cu privire la locul 
descoperirii oglinzilor, vezi R. şl E . Vulpe, op cit., p. 334, fig. 113/33,40—44, 46—48 şi Ε. Vulpe, 
op cit., p. 164, fig. 15/11—13 (Poiana-Tecuci). L a Poiana s-au găsit In ultimele două straturi 
de cultură, idem, „Dacia", I , 1924, p. 217, fig. 47/1—2 şi fig. 48/8 (Tinosul) ; R. Vulpe, „Dacia", 
VII—VIII , 1941, p. 57, fig. 41/14 (Piatra Şoimulul-Calu) ; A. Niţu şi M. Zamoşteanu, Materiale, 
VI, p. 378, fig. 4/3 (Tiseşti). 

8 Cf. Κ. F . Smirnov, MIA, 60, 1959, p. 252, fig. 18/4 şi V. P. Şilov, MIA, 60, 1959. 
p. 464, 466, fig. 52/10, 13. 

9 Cf. Gh., Bichir, Les Sarmates..., p. 280 şi fig. 1 ; idem, „Pontica", 5, p. 166, 172 şi 
pl. VI/9. Pentru condiţiile de găsire, vezi N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovikţa şi Em. Zaharla, 
Aşezări din Moldova..., Bucureşti, 1970, p. 281, pl. 148/23 ; Ε. Vulpe, op. cit., p. 155, 163, 
fig. 15/14. Mormîntul cu oglindă descoperit la Palana în cadrul necropolei din epoca bron
zului aparţine sarmaţilor. 

1 9 Cf. R. şi E . Vulpe, op. cit., p. 322, fig. 108/18. fig. 129/23—24, 32—33 ; idem, SCIV, 
Π, 1951, 1, p. 215, fig. 29/7. Pentru prezenţa lor la sarmaţi, cf. Gh. Bichir, Cultura carpică, 
Bucureşti, 1973, p. 12. 

1 1 Material inedit. Cf. S. Sanie, SCIV, 24, 1973, 3, p. 432. 
« Material Inedit ; un fragment Ilustrat la R. Vulpe, SCIV, m , 1952, p. 204, fig. 20/2. 

Semne întllnite frecvent pe stele de piatră sau alte monumente ale vremii. 
» R. Vulpe. op. cit., p. 205, fig. 23/3. 
1 4 S. Sanie, op. cit., p. 430. fig. 14/4, unde sînt menţionate şi analogii — la Olbia şi 

Panticapaion. 
1 5 R. şi E . Vulpe, op. cit., p. 344, fig. 126/10. A făcut parte din colecţia lui M. Dumitriu. 
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publicat şi a unor observaţii făcute pe teren 1 G . Influenţa sarmatică în cultura 
materială a geto-dacilor se accentuează odată cu pătrunderea sarmaţilor în teri
toriul dacic. 

Campaniile lui Burebista în răsărit, soldate şi cu distrugerea Olbiei, au 
stăvilit pentru un timp expansiunea sarmatică spre vest. 

L a aproximativ o jumătate de veac după dispariţia marelui conducător al 
geto-dacilor, unele grupuri de sarmaţi s-au deplasat spre apus, în teritoriul locuit 
de geto-daci. 

în timpul exilului său la Tomis (anii 9—17 e.n.) poetul Ovidius îi aminteşte 
adesea pe sarmaţi alături de geţi, în ale sale Tristia şi Epistulae ex Ponto. Astfel 
poetul se plînge că se află într-o regiune înspăimîntătoare inter Sauromatas... 
Getasque 1 7 şi se întreabă dacă sarmaţii şi geţii îi vor citi vreodată poeziile 1 8. 
în alte versuri el spune că a învăţat limba geţilor şi a sarmaţilor : Nam didici 
Getice Sarmatice que loqui 19. 

Din exemplele citate ca şi din alte versuri ale poetului reiese că în acea 
vreme pătrunseseră în Dobrogea unele grupuri de sarmaţi, care coabitau cu geţii 
pe acelaşi teritoriu 3 0 . Ovidius însă vorbeşte şi despre incursiunile prădalnice ale 
sarmaţilor care locuiau dincolo de Istru (Dunăre) şi ale căror atacuri fulgerătoare 
erau de aşteptat în ouice moment al anului, dar mai ales iarna cînd Dunărea 
îngheţa 2 1 . 

în timpul domniei lui Tiberius, iazigii pătrund în număr mare în cîmpia 
dintre Dunăre şi Tisa, teritoriu locuit de daci. în vremea lui Claudius (circa anul 
50 e.n.) iazigii se aflau deja stabiliţi între Dunăre şi T i s a 2 2 . Plinius cel Bătr în 2 : 1 

ne spune că dacii au fost împinşi de sarmaţi din zona de cîmpie în munţi pînă 
la rîul Tisa (Pathissus). 

Descoperirile arheologice şi unele detalii consemnate de Plinius cel Bătrîn 
şi Tacitus arată că iazigii s-au stabilit iniţial în partea de nord a cimpiei dintre 
Tisa şi Dunăre 2'' . Din zona ocupată iniţial, iazigii au început să se extindă atît 
în sudul cîmpiei, cît şi la est de Tisa, încurajaţi în special de înfrîngerea dacilor 
de către romani şi crearea provinciei romane Dacia. 

După plecarea iazigilor în Cîmpia ungară, locul (în stepele nord-pontice) 
şi rolul lor politic şi militar la Dunărea de Jos a fost preluat de către roxoloani, 
dar aceştia n-au pătruns la vest de Prut mai timpuriu de începutul sec. al II- lea 
e.n. De aici, din teritoriul de la est de Dacia, vor face incursiuni prădalnice în 
Moesia. Aşa trebuie interpretate informaţiile pe care ni le dă Tacitus r > , cu 
privire la expediţii le de jaf ale roxolanilor din timpul lui Otho, şi nu în sensul 
că în această vreme roxolanii se aflau în Cîmpia Română şi de aici atacau 
imperiul 2 e . 

1 6 Cf. Gh. Bichir, Aşezări dacice in Ţara Oltului, StComSibiu, XIV, 1970, p. 151, nr. 42. 
Aşezarea getică de la Poiana încetează către sfîrşltul sec. I . e.n., ultimele monede sînt 
bătute in anul 71 e.n. (cf. Β. Mltrea, SCIV, V i n , 1957, 1—4, p. 165—179). După o scurtă 
perioadă de întrerupere viaţa se reia în vremea carpilor. 

» Tristia, I I I , 3, 6. 
18 Tristia, IV, 1, 94. 
·» Tristia, V, 12, 50 ; Epistulae ex Ponto, ΠΙ, 2, 40. 
2 0 Gh. Bichir, „Peuce", Π, 1971, p. 139—141 ; V. Pârvan spune că pe vremea lui 

Ovidius „Dobrogea a devenit o ţară tot atît de mult sarmată, pe cit fusese şi era getică" 
(Getica, p. 93). 

21 Tristia, I I I , 10, 51—66. 
2 2 Cf. Tacitus, Annales, X I I , 29—30 şl Plinius cel Bătrîn, Naturalis Historia, IV, 12. 
2 3 Op. cit., IV, 80. 
2 4 Cf. C. Daicoviciu, Bănatul si iazigii, „Apulum", I , 1942, p. 3—13, (extras) ; idem, în 

Istoria României, I , 1960, p. 292 ; E . Dômer, „Apulum", IX, 1971, p. 683, 689—690. 
23 Historiac, I . 79. 
2 8 Cf. Gh. Bichir, Les Sarmates..., p. 281 ; idem, BHR, X V I , Bucureşti, 1975, p. 57. 
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Faptul că la începutul sec. I e.n., punînd în practică politica spaţiului de 
siguranţă iniţiată de Augustus, Aelius Catus a transplantat în imperiu 50.000 de 
g e ţ i 2 7 , iar la mijlocul aceluiaşi secol, în vremea lui Nero (circa anii 57—67 e.n.), 
Tiberius Plautius Silvanus Aelianus a strămutat în Moesia peste 100.000 de „trans-
danubieni", cum menţionează inscripţia t iburt ină 2 8 , a făcut pe A. Alfôldi şi alţi 
cercetători să considere că Muntenia a fost golită de populaţie şi în locul geţilor 
transplantaţi în imperiu au pătruns aici roxolanii w . 

Aparent, în lipsă de alte dovezi, ipoteza lui A. Alfôldi părea tentantă şi 
reputatul savant îşi exprima speranţa, la cel de al VI-lea Congres internaţional 
de arheologie, care a avut loc la Berlin în 1939, că cercetările arheologice, o vor 
confirma 3 0 . într-adevăr cercetările arheologice au început să lămurească această 
problemă, dar nu în sensul presupus de A. Alfôldi, ci în sensul că în Cîmpia Română 
şi respectiv în Muntenia nu se cunosc morminte sarmatice anterioare sec. al 
II-lea e.n.31, iar populaţia getică a continuat să trăiască în zona subcarpatică aşa 
cum arată descoperirile arheologice de la Drajna de Sus 3 2 , Tîrgşor x \ Cetăţeni 3' 1, 
T îrgov i ş te 3 3 etc. 

Se confirmă astfel arheologic că romanii n-au transplantat în imperiu decît 
populaţie din cîmpie ; în regiunea colinară, viaţa şi-a continuat cursul normal. 
Abia înfrîngerea dacilor de către romani, în anii 105—106, a favorizat deplasarea 
unor grupuri de sarmaţi la vest de Prut, în Moldova, în timp ce în Muntenia ei 
nu vor pătrunde decît după anii 117—118, respectiv după părăsirea de către romani 
a castrelor din regiunea subcarpatică x . 

Prezenţa sarmaţidor la Dunărea de Mijloc şi de Jos este atestată de mor
minte. Se cunosc morminte de bărbaţi, femei şi copii, ceea ce denotă că se aflau 
aici cu familiile. Pînă în prezent, în România, s-au descoperit morminte sarmatice 
în circa 145 puncte : 40 în Moldova, 53 în Muntenia, 5 în Dobrogea şi 47 în vestul 
ţării (27 în Banat şi 20 în Crişana). Lipsesc mormintele sarmatice în Transilvania. 

Ca şi în stepele nord-pontice şi la Dunărea de Mijloc şi de Jos sarmaţii 
s-au limitat la zonele de şes şi rar au pătruns în regiunile cu teren accidentat de 
la marginea cîmpiei (Iveşti, Unteşti etc.). Dar spre deosebire de stepele nord-pon
tice, unde au dus o viaţă mai mult n o m a d ă 3 7 , sarmaţii pătrunşi la vest de Nistru 
au devenit cu timpul, în bună parte, sedentari sau semisedentari, aşa cum este 
cazul cu iazigii din Cîmpia ungară (Alfôld) şi unele grupuri de sarmaţi (roxolani 
şi alani) veniţi la Dunărea de Jos ? s . 

Pătrunşi în regiunile de la Dunărea de Jos sarmaţii pierd într-o măsură con
siderabilă caracterele primordiale ale ceremonialului funerar şi cultura lor mate
rială capătă o coloratură specifică acestor regiuni sub influenţa populaţiei autoh
tone daco-carpice şi a contactului cu civilizaţia romană. Aşa se explică faptul că pe 

2 7 Strabon, Geographia, VII , 3, 10. 
2 8 C I L , X I V , 3608. 
2 9 A. Alfôldi, Die Roxolanen in der Walachei, In Bericht iiber den VI. intematlonalen 

Kongress fiir Archăologie, Berlin, 1940, p. 528—538. 
» Ibidem. 
3 1 Cf. Gh. Bichir, Les Sarmates..., p. 275—285 ; idem, „Pontica", 5, pl. 37—176 ; idem, 

Peuce, I I , p. 135—145. 
3 2 Cf. Gh. Ştefan, „Dacia", X t - X I I , 1948, p. 115—144. 
3 3 Material inedit. Săpături Gh. Diaconu. 
3 4 Material Inedit. Săpături Dinu V. Rosetti. 
3 5 Material inedit în Muzeul din Tîrgovişte. 
3 6 Cf. Gh. Bichir, Les Sarmates..., p. 280. 
3 7 Menţionăm că şl unii cercetători sovietici susţin că, în diverse regiuni din sudul 

Uniunii Sovietice, unele grupe de sarmaţi se ocupau deopotrivă cu agricultura şl păstorituU 
ducînd o viaţă sedentară sau semisedentară (cf. M. I . Viazmitina, Voprosî skifo sarmatskoi 
arheologhii, Moscova, 1952, p. 243 ; E . A. Rikman, Les Sarmates récents entre le Dniestr et 
le Danube, Moscova, 1964, p. 2—12. 

3 8 Cf. Gh. Bichir, SCIV, 20, 1969, 2, p. 232 ; idem, Cultura carpică, p. 176. 
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teritoriul României nu se cunoaşte nici un mormînt cu tumul, în schimb sînt relativ 
frecvente înmormîntările secundare în tumuli mai vechi, aparţinînd în special 
epocii de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului, în dune de nisip (Largu), sau, 
cum este cazul la Histria, în necropola tumulară din epoca elenistico-romană 3 f l. 

în Muntenia şi Moldova cei mai mulţi sarmaţi au pătruns la sfîrşitul sec. 
al II-lea şi în prima jumătate a sec. al III- lea e.n. presaţi de goţi, noii stăpîni ai 
stepelor nord-pontice, care la mijlocul sec. al III- lea e.n. au ocupat Olbia şi Tyras. 

Recent s-a descoperit un mormînt sarmatic la Mărunţei pe malul sting al 
Oltului, datat în a doua jumătate a sec. al III- lea e.n/'°. Importanţa mormîntului 
de la Mărunţei constă în faptul că este prima descoperire de acest fel făcută in 
vestul Munteniei, respectiv în zona dintre limesul alutan şi cel transalutan. Pînă la 
această descoperire cele mai vestice morminte sarmatice din Muntenia erau cele de 
la Bogdana pe Uri ui şi Păuleasa pe Vedea, databile in prima jumătate a sec. 
al III- lea e.n., pătrunderea sarmaţilor spre vest fiind barată de limesul transalutan. 
Descoperirea de la Mărunţei arată că şi în vestul Munteniei sarmaţii au pătruns în 
grupuri mici, izolate şi au convieţuit cu populaţia dacică, venită şi ea aici în număr 
mare tot după părăsirea de către romani a limesului transalutan. O dovadă a aces
tei convieţuiri o constituie cana din mormînt ce-şi găseşte bune analogii în me
diul daco-carpic. 

Sarmaţii pătrunşi în Moldova şi Muntenia au trebuit să accepte hegemonia 
carpilor, care la mijlocul sec. al III- lea (an 238) pretindeau că sînt mai puternici 
şi decît goţii, după cum ne informează Petrus Patricius (fragm. 8). 

Sarmaţii care n-au voit să accepte hegemonia carpică s-au îndreptat spre 
vest, la fraţii lor iazigi, unde puteau să se manifeste mai liber. Aşa se explică 
prezenţa mormintelor tumulare în Cîmpia ungară (Alfold) şi lipsa tumulilor din 
regiunile noastre dominate de puternicii carpi. 

Este semnificativ în acest sens faptul că mormintele tumulare sarmatice se 
opresc la limita estetică a teritoriului dominat de carpi 

Roxolanii, ca înaintea lor iazigii, au pătruns spre vest prin nordul Daciei, 
urcînd de-a lungul Nistrului şi Prutului ' Λ , nu pe valea Dunării (Muntenia, Olte
nia şi Banat), prin teritoriul provinciei Dacia Inferior, cum susţin unii cer
cetători ' , 3. 

în mod obişnuit, pe teritoriul României, mormintele sarmatice apar fie izolat 
(Mitoc, Vaslui, Tecuci, Focşani, Dridu etc), fie în grupuri mici de două pînă la 
13 morminte, cum este cazul la Truşeşti, în nordul Moldovei, unde s-a săpat în
tregul cimitir ; rar numărul mormintelor este mai mare (Probota 25, Tîrgşor 
circa 30) ',/'. 

Mormintele sarmatice ne înfăţişează o populaţie cu trăsături . proprii, care 
îşi înmormîntau morţii după un anumit rit şi ritual, diferit de al populaţiei 
autohtone. 

w Pentru detalii cf. supra, nr. 31. 
4 0 Cf. Gh. Bichir şi M. Butoi, SCIVA, 26, 1975, 1, p. 137—140. 
4 1 Vezi Gh. Bichir, Les Sarmates..., p. 281 ; idem, „Pontica", 5, p. 168. 
« Ibidem. 
4 3 A. Alfôldi, Die Roxolanen..., p. 532 ; idem, Dacl e romani in Transilvania, Budapest, 

1940, p, 14 ; J . Harmatta, op. cit., p. 41—42 ; 51 ; M. Pârducz, Actes du Ville Congrès Inter
national des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, I , Beograd, 1971, p. 268—269. Tezele 
susţinute de A. Alfôldi în cele două lucrări citate au fost combătute la vremea lor de 
C. Daicoviciu, „Dacia", VII—VIII , 1941, p. 456—463. Noi argumente şi observaţii arheologice în 
combaterea tezelor savanţilor amintiţi sînt aduse de noi (cf. Gh. Bichir, Les Sarmates..., 
p. 275—285 şi harta de la fig 1 ; idem, „Pontica", 5, p. 137—176). 

4 4 Cf. supra, nota 31. De la Tîrgşor au fost publicate numai 20 de morminte (cf. Gh. 
Diaconu, Tîrgşor. Necropola din sec. III—IV e.n., Bucureşti, 1965, p. 19—29. 
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Pătrunşi la Dunărea de Mijloc şi de Jos, sarmaţii au venit în contact cu 
geto-dacii, cu care au convieţuit pe acelaşi teritoriu şi s-au influenţat reciproc, 
lucru atestat atît de descoperirile arheologice, cît şi de unele izvoare literare. 

Astfel, în morminte sarmatice apar materiale dacice, în special ceramică, iar 
în necropole şi aşezări dacice, obiecte de tip sarmatic ' , 3. 

Pe teritoriul Moldovei sînt descoperiri arheologice care arată că unii dintre 
sarmaţi şi-au îngropat morţii în cadrul cimitirelor carpice. Amintim aici necropola 
de la Poieneşti (jud. Vaslui), unde s-au descoperit nouă schelete cu cranii deformate 
(şapte de copii şi adolescenţi şi două de maturi), obicei practicat de sarmaţi şi 
nu de carpi ' ,R. Menţionăm că unele dintre morminte au avut şi inventar sarmatic. 

Constatările făcute în unele necropole carpice permit să considerăm că în
tre autohtoni şi noii veniţi au putut exista şi relaţii de înrudire prin căsătorie. 

Arheologic se constată că dacii liberi, în special carpii din Moldova, au pre
luat de la sarmaţi o serie de lucruri, cum sînt : perlele de coral, calcedoniu, lapis 
lazzuli, oglinzile de metal cu tamga etc 4 7 . Unele dintre aceste obiecte, cum sînt 
oglinzile cu tamga, au devenit cu timpul bunuri culturale comune, astfel încît pe 
baza lor nu se mai poate eticheta o descoperire fortuită ca sarmatică sau carpică, 
dacă nu sînt alte elemente. 

Dispunînd de o bază economică puternică, carpii şi-au permis să-şi procure 
prin intermediul sarmaţilor o serie de lucruri (cum este coraliul adus tocmai de 
la golful Persic), iar unele dintre ele să le producă chiar în propriile aşezări, aşa 
cum este cazul cu oglinzile cu tamga, pe care le-am denumit din această cauză 
de tip sarmato-carpic. 

O dovadă a lucrării oglinzilor cu tamga în aşezările autohtone o constituie 
descoperirea de către Vlad Zirra a patru tipare de turnat oglinzi (unul păstrat 
întreg, iar din trei s-au găsit numai fragmente) în aşezarea de la Bucureşti-Mili-
tari, meşterii putînd fi deopotrivă sarmaţi sau daci. Locuind pe acelaşi teritoriu 
sarmaţii au folosit din plin ceramica populaţiei autohtone. 

De notat că în mormintele sarmatice din Cîmpia Tisei apare în special 
ceramică dacică, lucrată cu mina 4 8

p în timp ce în zona extracarpatică a României 
este mai frecventă ceramica (daco-carpică) lucrată la roată w . 

Mai des întîlnite sînt străchinile (Pogărăşti, Tecuci, Focşani, Olteniţa-Renie, 
Păuleasca), Amforele de tip carpic (Pogărăşti) şi în special cănile şi căniţele (Şte-
făneşti, Unţeşti, Epureni, Iveşti, Tecuci, Focşani, Cioinagi-Balinteşti, Largu, Jugu-
reanu, Smeieni, Căscioarele. Cetatea Veche (Tatina), Ploieşti-Triaj, Săruleşti şi Olte
niţa în punctele : Valea Mare, Fundeanu, Coada Lupului, Iordoc, Ulmeni). 

4 5 Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 40—44, 85—87, 89—90, 106—111, 121, 123—125, 142, 
174—176, pl. CXXXII/1—6 ; pi. CXXXVin/1—6 ; pl. CXXXIX/1—2 ; pl. CXL/1—9 ; pl. CXLI/1—2 ; 
pl. CXLII/1—2, 4 ; pl. CLXXin/1—6 ; CLXXIV/1—6 ; pl. CLXXV/1, 8—20 ; pl. CLXXXV— 
C L X X X V n ; idem, „Pontica", 5, p. 145 şi urm. pl. III/IO ; pl. VI/12, 18, 20 ; pl. VII/5—6 ; 
pl. IX/7 ; pl. X/3—0, 10 ; pl. X V I I I / l , 5—6 ; pl. XIX/l—2 ; pi. XXI/3. 

, n Pentru atribuirea lor sarmaţilor vezi Gh. Bichir, SCIV, 20, 1969, 2, p. 219—236, iar 
pentru ipoteza apartenenţei la carpi a scheletelor cu cranii deformate, vezi I. Ioniţă şi 
V. Ursache, SCIV, 19, 1968, 2, p. 224. 

4 7 Cf. supra η. 45. 
« Cf. M. Pârducz, Sarmatenzeit, I , ArchHung. X X V . Budapesta. 1941, pl. VIII/2—4.6, 

8—9, 11. 15—19, 22, 24 ; pl. IX/1—5, 7, 10—11, 13 ; pl. X/10, 12—15, 20—23 ; pl. XI/1— 2, 5 ; 
pl. XIV/8, 13 ; pl. XX/8—11 ; pl. XXX/2, 10, 12 ; idem, Sarmatenzeit, I I , ArchHung, XXVIII , 
1944, pl. XXV/4 ; idem, Sarmatenzeit, I I I , ArchHung, X X X , 1950, pl. XLI/13 ; pl. CI/3 ; 
pl. CXVIII/5 ; idem, Dakische Funde in Jânosszallas, in ,.A Mora Ferenc Muzeum Evkônyve", 
Szeged, 1956, pl. H/18 ; pl. III/3, 6—10, 12—13. 

< n Cf. Gh. Bichir, „Pontica". 5, p. 145 şi pl. III/10 : pl. IV/3 ; pl. V/ l : pl. VI/12, 18, 20 ; 
pl. VII/5—6 ; pl. VIII/6 ; pl. IX/7 ; pl. X/3—6, 10 ; pl. XVIII/5—6 ; pl. XIX/1—2 şi pl. XXI/3. 
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Cănile şi căniţele de tip daco-carpic apar frecvent şi în mormintele sarma
tice din sud-vestul Uniunii Sovietice, zona cuprinsă între Prut şi Nistru (Bocăni, 
Soldăneşti, Prajila, Negureni etc.), fapt ce denotă că şi aici populaţia autohtonă 
(carpi şi costoboci) a convieţuit cu s a r m a ţ i i m . 

La Spanţov, în Cîmpia Română, a apărut într-un mormînt sarmatic (de fe
meie — M. 10) chiar o ceaşcă d a c i c ă 5 i , lucru întîlnit mai frecvent în Cîmpia 
Ungară M . 

Convieţuirea dintre sarmaţi şi geto-daci este consemnată şi de Ptolemeu 5 3, 
care vorbeşte de tirageţii sarmatici, referindu-se la populaţiile care locuiau la nordul 
gurilor Dunării, în preajma Nistrului. Ştirea este confirmată arheologic,, deoarece 
în necropolele tumulare de la Şabalat şi Katargi, situate în sud-estul Bugeacului, 
acolo unde ne-am fi aşteptat să găsim exclusiv numai sarmaţi, dat fiind relieful, 
s-a descoperit în unele morminte alături de ceramică sarmatică şi vase carpice y', 
fapt ce atestă că, undeva în apropiere, locuiau cei a căror ceramică o foloseau 
sarmaţii ; de altfel este zona unde, tot Ptolemeu 5 3, alături de tirageţii sarmatici îi 
menţionează pe harpi (respectiv carpi) 

în Cîmpia Ungară s-a descoperit ceramică dacică în morminte sarmatice, 
atît în dreapta cît şi în stînga T i s e i m , iar în 1967—1968 M. Pàrducz a făcut săpă
turi la Kârdoskut, în comitatul Békés, într-o aşezare pe care o datează în Hun-
nenzeit şi în cadrul căreia a găsit material ceramic pe care îl pune în legătură cu 
carpii. Cunoscutul savant crede că avem de-a face cu carpii, care au ajuns în 
Cîmpia Ungară, la sfîrşitul sec. al IV-lea e.n., antrenaţi de huni r' 7. 

Şi în vestul României, în Crişana şi Banat s-a găsit ceramică dacică în 
morminte sarmatice, dar aici, spre deosebire de Cîmpia Ungară, urmele dacice sînt 
mult mai numeroase ; s-au descoperit morminte de incineraţie dacice (sec. I I — I V e.n.) 
la Sîntana-Arad şi Salca-Oradea, iar aşezări la Sîntana-Arad, Moroda-Sălişte, Şiria, 
Cuvin, Girişul de Criş, Sîntion, Rohani, Cociuba etc m . 

Dacii liberi sînt bine documentaţi şi in nord-vestul României la Berea (punc
tele : Soci şi Cărămidărie), Berveni, Foeni, Moftinul Mic, Pişcolt, Carei-Bobald şi 
Medieşul Aurit r , n . Se constată astfel arheologic că în estul Cîmpiei Tisei, în Crişana 
şi Banat, urmele dacice sînt mai numeroase decit cele sarmatice. Spre deosebire 
de dacii din Cîmpia tiso-dunăreană, care au trebuia să accepte stăpînirea sarma
ţilor încă de la instalarea lor aici, dacii din estul Cîmpiei Tisei şi-au menţinut 
independenţa neştirbită pînă la crearea provinciei romane Dacia. După această dată, 
rupţi de trupul Daciei, rămînînd între romani şi iarzigi (ultimii au început să se 
infiltreze şi în teritoriul lor) şi strîmtoraţi în acţiunile lor şi de unii şi de alţii, 
dacii din vest au trebuit să recunoască adesea fie hegemonia romanilor, fie pe cea 
a sarmaţilor ; ultimii i-au dominat pe dacii din această regiune nu atît prin numă-

5 0 Cf. Gh. Bichir, Cultura carpică, p. 13, 175—176 şi pl. CXXXII/1—6. 
5 1 B. Mitrea, Studii si referate privind istoria Romăniei, I , 1954, p. 108, fig. 1. 
3 7 M. Pârducz, Sarmatenzeit, I , pl. VIII/4 ; I , pl. VIII/4 ; pl. IX/3, 7 ; pl. X/12—14 ; 

pl. XI/5 ; idem, Jdnossz&llăs, pl. ΠΙ/3, 12. 
33 Geographia, ΠΙ, 10, 7. 
5 4 Material existent In Muzeul de Istorie al oraşului Moscova (GIM). 
5 5 Cf. supra, nr. 53. 
3 0 M. Părducz, Jănosszăllas, p. 19, fig. 2 şi p. 20, nota 2. 

3 7 Idem. In Memoriam Constantin Dalcovlclu, Cluj, 1974, p. 275—284. Localitatea Kâr
doskut se află in partea de sud-est a Cîmpiei Ungare, la est de Tisa (între Mureş şi Criş). 

5 8 Cf. Egon Dôrner, Urme ale culturii materiale dacice pe teritoriul arădan, Arad, 
1968, p. 17—28 ; idem. „Apulum", IX , Alba Iulia, 1971, p. 681—692. 

5 5 VI. Zirra, Un cimitir celtic in nord-vestul Romăniei, Baia Mare, 1967, p. 3, nota 1 ; 
S. Dumitraşcu—T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul aurit, Oradea, 1967 ; Gh. Lazin, 
I . Németi, în „Crisia", I I , 1972, p. 199—213. 
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rul lor mare, ci mai ales pe plan politic şi militar, în calitatea lor de clienţi ai 
Romei. Totuşi au fost suficiente momente cînd dacii liberi din această zonă şi-au 
manifestat din plin i n d e p e n d e n ţ a m . 

De notat că materialul roman apare peste tot, atît în complexe dacice, cît şi 
în morminte sarmatice. 

Cu totul alta a fost situaţia în zona extracarpatică a României, unde carpii,, 
organizaţi într-o puternică uniune tribală, au reuşit să-şi menţină independenţa 
faţă de romani şi să domine din punct de vedere economic, politic şi militar pe 
sarmaţii pătrunşi aici. 

Este ştiut că unii cercetători au exagerat rolul jucat de sarmaţi la Dunărea 
de Jos, considerînd că în primele secole ale e.n. sarmaţii au controlat regiunile de 
la est şi sud de Carpaţi, constituind populaţia majoritară a acestor regiuni. în 
prezent cercetările arheologice sînt în măsură să infirme aceste ipoteze, arătînd că 
populaţia autohtonă a locuit intens acest teritoriu. Astfel, numai pe teritoriul 
Moldovei s-au identificat aşezări şi necropole aparţinînd dacilor liberi din sec. 
I I — I I I e.n., în circa 250 de puncte, iar morminte sarmatice în numai 40 de 
puncte 6 1. Proporţia este şi mai concludentă dacă amintim că numărul total al mor
mintelor sarmatice este de circa 160, cifră ce nu egalează nici pe aceea a unei 
necropole carpice mai intens cercetate, cum este cazul la Bărboasa-Gălăneşti (jud. 
Bacău), unde s-au descoperit 291 de morminte şi la Văleni-Boteşti (jud. Neamţ), 
unde s-au identificat peste 600 morminte. 

în prezent, numărul mormintelor din necropolele dacilor liberi depăşeşte 
cifra de 1 300 şi n-au fost săpate integral decît cele două necropole amintite. 

Şi în Muntenia cercetările arheologice din ultima vreme au adus o reală 
contribuţie la cunoaşterea istoriei şi culturii acestei regiuni de la graniţa impe
riului, temporar stăpînită de romani şi continuu supravegheată, datorită impor
tanţei pe care o prezenta pentru securitatea imperiului. 

De altfel, în sec. I I — I I I e.n. Muntenia avea o singură deschidere spre lumea 
„barbară", în nord-est (spre Moldova), în rest era înconjurată de romani : la nord 
şi vest Dacia romană, la sud şi est Moesia. 

Cercetările efectuate timp de aproape un deceniu la Mătăsaru (jud. Dîm
boviţa) au permis să se identifice prezenţa populaţiei autohtone dacice în a doua 
jumătate a sec. al II-lea e.n. şi în sec. al III- lea e.n.02. 

în această situaţie se poate presupune că între 117 (anul reprezintă părăsirea 
de către romani a castrelor din zona subcarpatică şi pătrunderea primelor grupuri 
de sarmaţi în Muntenia) şi mijlocul sec. al II-lea e.n. Cîmpia Română a putut fi 
controlată în întregime de sarmaţi, deşi urme arheologice (sarmate) care să poată 
fi datate sigur în acest interval de timp nu s-au descoperit decît la Ulmeni lîngă 
Olteniţa (săpături S. Morintz) 6 2 bis. începînd însă cu mijlocul sec. al II-lea e.n. dacii 
liberi din regiunea subcarpatică a Munteniei se extind către Dunăre, încurajaţi de 
întărirea puterii carpilor şi de pătrunderea lor la Dunărea de Jos, micşorînd astfel 

6 0 C i . Gh. Bichir, Dacii liberi din zona extracarpatică a Romăniei in sec. Il—IV e.n., 
„Muzeul naţional", I , Bucureşti, 1974, p. 23 ; Idem, Les Daces libres de l'époque romaine à la 
lumière des données archéologiques, in Thraco-Dacica, Bucureşti, 1976, p. 305—307. 

C 1 Idem, Cultura carpică, p. 14—44, 173—177, pl. I . şl pl. I I ; vezi şi Les Sarmates..., 
p. 275—285 cu harta de la fig. 1. 

c 2 Gh. Bichir şi Eug. Popescu, StComPiteşti, I , 1968, p. 81—96 ; idem Materiale, IX, 
1971, p. 271—279 ; Gh. Bichir, Valachica, I , Tîrgovişte, 1969, p. 15—21. 

6 2 bis S. Morintz şi B . Ionescu, în SCŞMI, I I , 1971, p. 40—46 şi fig. 3. 
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sfera de acţiune a sarmaţilor, care vor domina în continuare numai in partea de 
est şi sud-est a cîmpiei muntene pînă către mijlocul sec. al III-lea, cind vor pă
trunde şi aici daco-carpii. Sarmaţii din Moldova şi Muntenia vor fi asimilaţi cu 
timpul de daco-carpi sau se vor transfera în imperiu, aşa cum par să arate desco
peririle de la Tomis (Constanţa), Histria, Piatra Frecăţei, Odessos (Varna) u : l şi 
din alte locuri, unii dintre sarmaţi fiind folosiţi şi ca mercenari în cadrul 
armatei române G'\ 

Cercetările arheologice arată că în sec. al III- lea e.n. întreg teritoriul Mun
teniei era locuit de dacii liberi. O demonstrează din plin aşezările şi necropolele 
de tip Militari-Mătăsaru, descoperite la Bălteni şi Jirlău în estul Munteniei, Braga-
diru-Zimnicea pe Dunăre, Udeni, Bucureşti-Militari, Străuleşti, Tei, Căţelu Nou, 
Costeşti de Vale, Mătăsaru, Dulceanca, Budeşti şi Vasilaţi etc., localităţi situate 
toate în zona de cîmpie G r > . Nu este cazul să amintim aici aşezările din zona sub
carpatică (Tîrgşor, Bucov etc.) şi cele din vestul Munteniei (Chilia, Scorniceşti, 
Maldăr, Vultureşti etc.). Rămîne ca o sarcină principală a arheologiei româneşti 
de a intensifica cercetările (periegheze şi săpături) în Cîmpia Română, în special 
în zona de est şi sud-est a ei, unde în prezent predomină descoperirile sarmatice 
faţă de cele aparţinînd geto-dacilor din sec. I — I I I e.n. 

Deşi au fost în inferioritate numerică, în comparaţie cu populaţia autohtonă, 
sarmaţii au influenţat totuşi cultura materială a geto-dacilor şi au contribuit la 
îmbogăţirea ei cu o serie de elemente create de ei sau vehiculate din regiunile de 
unde au venit. Atît de profundă a fost această influenţă încît în sec. al III- lea e.n. 
elementele sarmatice sînt asimilate şi în ceramica daco-carpică ; ne referim la 
urnele cu torţi zoomorfe, cu protuberanţe şi cupule etc. Considerăm că influenţa 
sarmatică constatată în ceramică atestă pe plan istoric asimilarea de către autoh
toni a unor grupuri de sarmaţi. Este o urmare firească a unei lungi perioade de 
convieţuire. Desigur că între sarmaţi şi geto-daci au existat în anumite perioade 
şi conflicte, dar în repetate rînduri au fost şi aliaţi °°, atacînd împreună Imperiul 
roman, aşa cum reiese din unele izvoare literare antice, asupra cărora nu insistăm 
aici, deoarece o vom face cu alt prilej. 

Chipurile acestor călăreţi ai stepei, care au fost adesea tovarăşi de luptă ai 
dacilor, au rămas dăltuite pe cele două cronici de piatră — Columna lui Traian 
de la Roma şi trofeul de la Adamclisi din Dobrogea, monumente care omagiază 
atît pe învingători, cît şi pe învinşi şi imortalizează alianţa dintre daci şi sarmaţi 
într-un moment de răscruce al istoriei regiunilor de la Dunăre şi Carpaţi. 

0 3 Materiale de tip sarmatic de la Vama (Odessos) sînt inedite şi provin din 
morminte ; ele au fost identificate de noi la Muzeul de Arheologie din Varna. Obiecte 
de tip sarmatic se mai găsesc în unele muzee din nordul Bulgariei, dar fără a se cunoaşte 
locul descoperirii. Fiind inedite nu putem da detalii asupra lor. Materialele au fost văzute 
cu prilejul unei călătorii de studii făcute în Bulgaria in 1973, cînd am identificat pentru 
prima dată urme sarmatice pe teritoriul Bulgariei. Pentru descoperirile din Dobrogea, 
vezi datele in „Peuce", I I , p. 140—141. Morminte sarmatice au fost descoperite recent şi la 
Callatis, dar despre ele nu avem decît informaţii sumare (săpături E l . Bîrlădeanu-Zavatini). 

8 4 In necropola romană de la Romula s-a descoperit şi un mormînt sarmatic. Cel în
humat avea craniul deformat artificial (M. Babeş, „Dacia", N. S., X I V , 1970, p. 176, nr. 23). 
E r a probabil un mercenar din cadrul trupelor de la Romula. 

8 5 Vezi Gh. Bichir, Les relations entre les Daces libres et Romains aux Ile—IVe siècles 
de n.è., în Actes du Vile Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohisto
riques, 2, Prague, 1971, p. 1035—1038 şi S. Dolinescu—Ferche, Aşezări din sec. II şt VI e.n. 
în sud-vestul Munteniei. Cercetările de la Dulceanca, Bucureşti, 1974, p. 23—62. 

8 0 Semnificativă în acest sens este epoca lui Decebal, cînd dacii şi sarmaţii au fost 
cînd aliaţi, cînd duşmani (cf. Dio Cassius, L V , 30, 4 ; L X V i n , 10, 3). 
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L A PÉNÉTRATION D E S S A R M A T E S DANS L E S R E G I O N S DU M O Y E N 
E T D U B A S - D A N U B E E T L E U R S R A P P O R T S A V E C L E 

GÈTO-DACES 

R é s u m é 

L'auteur montre que les -premiers contacts des Sarmates avec les populations 
•thraco-gétiques eurent lieu dans les steppes nord-pontiques, si l'on juge d'après 
l'onomastique, la toponymie, ainsi que d'après certaines données littéraires et 
archéologiques, attestant la présence des Thraco-Gètes dans cette région. A la 
lumière des données archéologiques et des sources littéraires antiques, l'auteur 
examine ensuite la pénétration des Sarmates dans la région du Bas-Danube et du 
Moyen-Danube. Arrivés là, les Sarmates rencontrèrent les Géto-Daces. D'ailleurs, 
les découvertes archéologiques attestent des rapports entre ces diverses populations 
antérieurs à l'arrivée des Sarmates dans le territoire géto-dacique. En effet, des 
objets de type sarmatique ou sortis des ateliers nord-pontiques ont été trouvés dans 
les sites gétiques de Moldavie et de Valachie, véhiculés là par l'intermédiaire des 
Sarmates. 

Les premièrs groupes sarmatiques, arrivés sur le Bas-Danube, sont entrés en 
Dobroudja à l'aube du Ie? siècle de n.è., compte tenu des renseignements fournis 
par Ovide. Ils devaient atteindre le cours moyen du fleuve à l'époque de Tibère. 
Ce n'est qu'au commencement du II* siècle de n.è., après la défaite des Daces par 
les Romains en 105—106, qu'ils entreront en Moldavie et Valachie, ainsi que 
l'archéologie l'atteste. Toutefois, même après cette date la population majoritaire 
de ces régions sera toujours formée par les autochtones. 

Suivant les données archéologiques corroborées par certaines informations 
littéraires, Sarmates et Daces se seraient influencés mutuellement, cohabitant le 
même territoire. La présente étude s'occupe des rapports entretenus par ces deux 
populations, qui furent, selon le cas, ennemies ou alliées, et qui attaquèrent de 
•concert à maintes reprises l'Empire romain. 

Les tombes sarmates de Valachie et de Moldavie datables pour les IIe—IIIe 

siècles de n.è., appartiennent aux Roxolans, ce qui est attesteé par toute une serie 
•de particularités spécifiques à cette population. Les tombes sarmates de l'ouest de 
la Roumanie (Crişana et Banat) appartiennent, pour la plupart, aux lazigues, venus 
.de la plaine hongroise (Alfôld). Il est très rare qu'on trouve des tombes du type 
roxolan. 

Les Alans constituent la dernière vague sarmate pénétrée dans la région du 
Bas-Danube. 
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DESPRE ÎMBRĂCĂMINTEA POPULAŢIEI DIN PROVINCIA DACIA 

L U C I A M A R I N E S C U 

Cu excepţia stelei de la Căşei, care a intrat de mult în literatura istorico-
arheologică şi a fost comentată pentru elementele vestimentare ale personajelor 
reprezentatate îmbrăcămintea populaţiei din Dacia romană nu a suscitat interesul 
mai stăruitor al istoricilor şi arheologilor. Problema a fost prezentată succint de 
Gr. Florescu în concluziile lucrării sale despre monumentele funerare din Dacia 
Superior 2 , de M. Macrea în Viaţa în Dacia romană3 şi mai amănunţit de O. Floca-
V. Wolski în studiul Aedicula funerară în Dacia romană ''. 

Dacă studiile generale privind costumul în antichitate sînt destul de nume
roase "' sau dacă portul norico-pannonic şi i l i r i c 0 este bine cunoscut în urma unor 
temeinice lucrări de sinteză, pentru Dacia se simte nevoia unei priviri de ansamblu, 
menită să completeze imaginile tot mai bine conturate şi concretizate ale proce
sului romanizării. 

In cele ce urmează nu intenţionăm să ne oprim asupra tuturor elementelor 
vestimentare, accesorii inclusiv, ci numai asupra acelor care apar frecvent, în serie. 
Socotim, de asemenea, necesar ca de la început să facem cîteva sublinieri, chiar 
dacă unele ar părea axiomatice. 

— îmbrăcămintea în antichitate avea forme mult mai puţin variate decît în 
epocile mai noi, iar nonstereotipia se datora aproape exclusiv modului de drapare 
sau de dispunere a draperiei. 

— Piesele vestimentare preromane (cămăşi, mantale, pantaloni strimţi) aşa 
cum apar pe Columna lui Traian sau pe monumentul de la Adamclisi depăşesc 
aria locuită de daci, fiind considerate „autohtone" şi în regiunile locuite de popu
laţii ilirice sau celtice. 

— Cele mai preţioase izvoare pentru studierea îmbrăcăminţii în Dacia romană 
sînt monumentele funerare şi, în mică măsură, statuile. Pentru provincia de la 

1 Em. Panaitescu, Castrul roman de la Căţel. Stela de la Căşei, în ACMIT, I I , 1929, 
p. 327—339 ; V. Christescu, Consideraţiuni asupra unei stele funerare de la Căşei, in RIR, I I , 
1932, 2, p. 267—287; L . Bianchi, Rllievi funerari con banchetto della Dacia Superior, în 
„Apulum", X I I , 1974, p. 159—181. 

2 I monumenti funerari della „Dacia Superior", în ED, IV, 1930, p. 133—134. 
3 In volum, la p. 416. 
« Β Ml, X L I I , 1973, 3, p. 40—42. 
5 Vezi : E . Thiel, Geschichte des Kostums, Berlin, -1958, p. 43—88 ; J . P. Wild, Clothing 

in the North-West Provinces of the Roman Empire, în B J , 168, 1968, p. 189 sqq ; M. Bieber, 
Charakter und Unterschelde der grlechlschen und rbmischen Kleidung, în AA, 3, 1973, 
p. 425—427. 

6 Vezi : I . Cremosnik, Trachtendarstellungen auf rbmischen Denkmălern in Bosnien 
and Herzegowina, în GZMBH, N.S. X V H I , 1963, p. 103—123 ; idem, Die einheimische Tracht 
Norlcums, Pannonlens und lllyrlcums und ihre Vorbilder, in „Latomus", X X I I I , 1964, p. 760—773 ; 
J . Garbsch, Die norlschpannonische Frauentracht im l.u. 2. Jahrhundert, Munchen, 1965. 
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nordul Dunării reliefurile şi monumentele votive, figurinele de teracotă sau de 
bronz nu sînt semnificative din acest punct de vedere. 

Stelele iconice, pereţii de edicule, altarele, medalioanele lucrate aparte şi 
statuile laice permit unele observaţii sintetice asupra portului masculin şi feminin 
din Dacia romană. 

Veştmintele bărbăteşti predominante sînt tunica, mantaua (sagum sau pae-
nula) şi foarte rar toga. Pe cîteva monumente (pereţi de edicule) se observă pan
talonii strimţi (bracae) şi ciorapii de lînă. 

Tunica este piesa de îmbrăcăminte generalizată. Ea corespunde chitonului 
grecesc şi este alcătuită din două bucăţi dreptunghiulare cusute pe margini, cărora 
li se lasă deschideri pentru cap şi mîneci. Faţă de chitonul grecesc tunica romană 
este mai strimtă. 

Aşa cum o dovedesc stelele şi pereţii de edicule (de exemplu un perete de 
ediculă de la Napoca, fig. 1), tunica în Dacia pare confecţionată dintr-o pînzà 
groasă, este tăiată rotund la gît, are mîneci lungi, ca lungime ajunge pînă în drep
tul genunchilor şi este încinsă mai jos de mijloc. 

Mantaua, care se poartă deasupra tunicii, este de două tipuri : sagum (haina 
militară) şi paenula (pelerina din stofă groasă), ţesută rotund la gît, aşa încît 
să se potrivească în jurul gîtului, acoperind întreg corpul, braţele inclusiv, purtată 
de civili, dar şi de militari 7 . 

Modul în care se purta sagum-ul este diferit. E l poate avea aspectul unei 
draperii bogate, fiind înfăşurate în jurul corpului şi cu un capăt atîrnînd invariabil 
pe umărul sting (de ex. un medalion de la Micia, fig. 2). în acest caz se apropie 
de paludamentum (mantaua ofiţerilor superiori şi a conducătorilor de armate — 
imperatores). Este posibil ca defuncţii reprezentaţi în această manieră să fi fost 
ofiţeri. 

Un alt tip de sagum, tot din material mai fin şi elastic, este cel apropiat de 
chlamys, fiind prins pe umărul drept cu o fibulă rotundă, lăsînd să se vadă mi-
neca lungă a tunicii şi formînd la gît un fald ca un guler rotund (de ex. medalion 
asociat cu lei de la Micia, fig. 3). Asemănător acestui mod de a purta mantaua 
militară este un altul cu fald unghiular la gît şi susţinut de ov fibulă de formă 
pătrată, tot pe umărul drept (de ex. un medalion de la Ampelum, fig. 4). 

în Dacia nu apare paenula clasică. Există mantale din materiale groase şi 
dure care acoperă umerii, lăsînd să se vadă tunica sau un pieptar (ex. medalionul 
de la Aiud, fig. 5) de aspectul unor fîşii din piele sau blană unite în faţă şi atîr
nînd în două colţuri (ex. stela de la Şeica Mică, jud. Sibiu, fig. 6) sau acoperind 
doar spatele. Mai frecvent se întîlneşte o manta, tăiată în unghi la gît şi închisă 
în faţă (ex. stelă de la Micia, fig. 7), considerată de C. Daicoviciu „haină sigur 
civilă şi locală, dacică ori poate norică" 8 . Piesa vestimentară respectivă apare însă 
şi în D a l m a ţ i a 9 şi este considerată de I . Cremosnik , 0 , autoarea unor studii despre 
portul în Illyricum şi Moesia de vest, drept piesă autohtonă. 

Fapt este că acest tip de manta, ca şi pieptarul purtat peste tunică sînt 
elemente vestimentare neromane locale, care nu pot fi limitate la o anume zonă, 
ci au o arie largă de utilizare incluzînd Illyricul, Pannonia, Noricum şi Dacia, care 

' Vezi : E . Sander, Die Kleidung des rômischen Soldaten, în „Historia", XII , 1968, 2, 
p. m—146 şi Fr . Kolb, Rômische Mante! : paenula, lacerna,  μανδύη,  in RoernMitt, 80, 
1973, 1, p. 69—137. 

» C. Daicoviciu, Monumente inedite din Dacia, în AISC, I , 1924—1928, p. 124. 
9 Rendric-Mioceviô, Quelques stèles funéraires monumentales ornées de portraits de 

la Dalmatie du Nord, în Diadora, I , 1959, p. 131. 
1 9 GZMS, N.S., XVIII , 1963, p. 122. 
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Fig. 3. — Medalion asociat cu 'lei de la Veţel (Micia), jud. 
Hunedoara. Muzeul Ploieşti 
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Fig. 5. Medalion asociat cu lei de la Aiud, jud. Alba. 
Muzeul de Istorie al R. S. România 

www.mnir.ro



www.mnir.ro



ÎMBRĂCĂMINTEA POPULAŢIEI DIN PROVINCIA DACIA 131 

au fost adoptate şi de veteranii rămaşi aici. Aceeaşi origine locală are, de sigur, şi 
ţundra miţoasă de pe stela de la Căşei, preluată aici de veteranul Iulius Crescens. 
Din păcate această piesă de îmbrăcăminte rămîne o apariţie singulară. 

Un singur relief funerar fragmentar, cu loc de provenienţă necunoscut, îi 
înfăţişează pe defuncţi îmbrăcaţi cu toga E a mai apare doar la statuile acefale, 
înfăţişînd, probabil, persoane oficiale de la Ulpia Traiană şi Apulum. 

Absenţa togii ar putea duce la presupunerea, desigur, falsă că pe monu
mentele din Dacia nu sînt reprezentaţi cetăţeni romani. Explicaţia trebuie căutată, 
pe de o parte, în faptul că în această epocă toga se foloseşte numai la ceremoniile 
oficiale şi, pe de altă parte, în constatarea ce rezultă din textul epitafelor că în 
Dacia cei care ridică monumente sînt veteranii sau soldaţii activi. Aceştia, spre 
•deosebire de Germania sau Britannia, nu sînt reprezentaţi cu platoşă şi piese de 
armament, signa, ci doar îmbrăcaţi cu tunica şi sagum. într-un studiu despre cos
tumul soldaţilor romani, E . Sander, bazîndu-se pe analiza textelor din autorii 
antici, ajunge la concluzia că uniforma „oficială" şi accesoriile, constînd din tunica, 
sagum, cingulum, gladius şi pugio, platoşa, erau folosite de soldaţii romani rareori 
şi numai atunci cînd îndeplineau misiuni oficiale (der Soldat als Amtperson). în 
mod obişnuit soldaţii purtau haina de lucru (tunica şi sagum sau paenula) în regiu
nile cu clima mai rece. Coroborînd constatările lui E . Sander 1 2 cu realitatea 
reflectată de pietrele sépulcrale din Dacia ajungem la o concluzie diametral opusă 
faţă de aceea a lui Gr. Florescu, care, deşi observase că îmbrăcămintea uzuală 
consta din tunică şi sagum, conchidea că „în ceea ce priveşte costumul defuncţilor 
reprezentaţi în relief trebuie să se observe că nici unul nu apare în costum mili
tar şi nici nu există alte indicii care să poată demonstra caracterul militar al 
acestora". 

Dacă în portul bărbaţilor se poate sesiza existenţa unor elemente neromane, 
la femei îmbrăcămintea este absolut romană : tunica lungă pînă la pămînt şi de
asupra palia. Haina intermediară — stola — se întîlneşte în cazuri izolate. Femeile 
au capul descoperit, acoperit cu un capăt al mantalei sau cu un voal subţire. 
Bonetele sau turbanele specifice portului feminin norico-pannonic nu sînt în uz. 
La fel şi îmbrăcămintea specifică (tunica lungă, deasupra o rochie mai scurtă 
susţinută pe umeri de fibule, cămăşile cu mîneci largi, brîul din talie). Asemenea 
elemente vestimentare apar doar pe scenele de ofrandă înfăţişînd perechea camil-
lus-camilla, corespunzătoare banchetului funerar simplificat şi realizat după anume 
canon Bijuteriile, destul de variate, sînt cele la modă, unele moşteniri certe din 
patrimoniul celtic, cum ar fi, de pildă, torques-ul şi nu sînt definitorii pentru 
etnia defunctelor. De colonişti din Noricum şi Pannonia din punct de vedere al 
îmbrăcăminţii şi accesoriilor se poate vorbi doar atunci cînd costumul tipic are şi 
accesorii tipice. 

In concluzie, socotim piesele de îmbrăcăminte masculină şi feminină din pro
vincia Dacia, în marea majoritate a cazurilor, de factură romană. Faptul nu este 
surprinzător pentru provincia puternic romanizată, unde nume cu certitudine, dacice 
lipsesc din inscripţii, admiţîndu-se că sub numele cetăţenilor romani de dată re
centă Ulpii, Aelii şi chiar Aurelii se puteau ascunde uşor băştinaşii 

1 1 O. Floca—V. W. Wolski, in BMI, X L I I , 3, 1973, p. 30, nr. 91, fig. 111. 
1 2 Vezi supra nota 7. 
1 3 Vezi de pildă ediculele de la Cristeşti la O. Floca—W. Wolski, in BMI, X L I I , 3, 

1973, p. 18—20. 
" C. Daicoviciu, Problema continuităţii in Dacia, în AISC, I I I , 1936—1940, p. 227 sq. ; 

M. Macrea, Viafa in Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 267. 
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Ni se pare, de asemenea, că pe monumente predomină haina militară, ceea 
ce nu înseamnă că absolut toţi cei reprezentaţi ca atare să fi fost militari. Monu
mentele funerare, lucrate în serie, corespundeau gustului, fără să fi fost însă „foto
grafiile" celor care le comandau. Este o realitate istorică aceea că militarii şi în 
special veteranii rămaşi pe aceste meleaguri au fost un factor activ în procesul de 
romanizare, premisă fundamentală a formării poporului şi limbii române. 

SUR L A V E T E M E N T S D E S H A B I T A N T S D E L A P R O V I N C E D E D A C I E 

R é s u m é 

Après une succinte présentation des recherches concernant les principaux 
éléments vestimentaires de Dacie romaine, en base du matériel fourni par les 
monuments funéraires (stèles, édiculs, statues, médaillons), on entreprend une 
costumes chez les hommes et chez les femmes. 

Ainsi, l'on constate que la tunique et la capote (sagum) pour les hommes, 
et la tunique et la manteau long (palla) pour les femmes sont les costumes qui 
prédominent. 
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CITEVA CONSIDERAŢII REFERITOARE L A CERAMICA 
DIN THERMAE-LE DE L A MICIA 

L I V I U M A R G H I T A N 

Prin construirea unui obiectiv industrial în vecinătatea şi parţial peste tere
nul pe care cu aproape optsprezece secole în urmă erau castrul şi aşezarea romană 
Micia s-a impus în zona respectivă iniţierea urgentă a unor săpături arheologice 
cu caracter de salvare Lucrările ce s-au întreprins de un colectiv mai larg de 
cercetători de la muzeele din Deva, Cluj şi Bucureşti au dus la descoperirea a 
numeroase şi interesante vestigii antice, dintre care o însemnată parte au facilitat 
înscrierea unor noi pagini din istoria Daciei romane 2 . 

în grupul obiectivelor arheologice recent descoperite se numără şi marea 
clădire a thermae-lor, construcţie situată pe malul stîng al rîului Mureş, la circa 
150 m de colţul nord-estic al castrului (fig. nr. 1). 

Din secţiunile trasate la acest edificiu au apărut în decursul investigaţiilor 
o gamă extrem de diversificată de obiecte, dintre care, pe măsura posibilităţilor 
de studiere, o serie au şi fost date publicităţii 3 . 

Ceramica, fără nici o îndoială, se impune cantitativ în cadrul urmelor de 
cultură materială adunate din perimetrul amintitului obiectiv arheologic. 

Deşi pînă la redactarea acestei comunicări săpăturile arheologice din acest 
punct nu s-au încheiat, fapt ce face ca în viitor pe măsura amplificării cercetă
rilor să sporească considerabil numărul şi diversitatea fragmentelor ceramice, 
considerăm, totuşi, că nu este lipsită de interes o încercare de clasificare a vase
lor de diverse tipuri, provenite de pe aria thermae-lor de la Micia. Afirmăm 
acest lucru deoarece e de presupus că în linii generale ne găsim deja în posesia 
unui număr însemnat de tipuri de vase de lut ars, care să faciliteze o clarificare, 
căreia descoperirile viitoare să nu-i producă decît adăugarea unor genuri de reci
piente ce ar completa cu inedite forme lista actuală. 

Privită în totalitate, ceramica din thermae-le de la Micia poate fi clasificată 
în trei grupe bine distincte. 

Pe primul loc s-ar situa vasele de factură romană provincială, urmate de 
ceramica de import, care ar forma a doua grupă, iar locul terţ fiind deţinut de 
vasele de tradiţie dacică. 

1 In anii 1967—1969, cercetările s-au eiectuat de către Muzeul judeţean Hunedoara—Deva 
In colaborare cu Institutul de Arheologie şl catedra de Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj, iar inceplnd din 1971 de către Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România. 

5 Octavlan Floca, In „Sargetia", V, 1968, p. 49—56 ; Octavlan Floca, Valentin Vasiliev, 
In „Sargetia", V, p. 121—149 ; L u d a David, Llviu Mârghitan, In AMN, V, 1968, p. 125—130 şi 
VI , 1969, p. 159—165 ; Octavlan Floca, In A M N , V, p. 111—122 ; Llviu Mărghitan, în SCIV, 
21, 4, 1970, p. 579—593 ; Constantin C. Petolescu, în „Sargetia", I X , 1972, p. 43—48 ; Liviu 
Mârghitan, în SCIV, 1, 25, 1974, p. 143—147. 

s Vezi In „Muzeul naţional", I , Bucureşti, 1974, p. 247 şi urm. 
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Deoarece chiar şi o sumară trecere în revistă a celor trei loturi principale 
ar depăşi net cadrul timpului rezervat unei comunicări, ne vom limita la descrierea 
şi comentarea ceramicei de factură romană provincială, urmînd ca celelalte grupe 
să le aducem în discuţie cu alte ocazii. 

In cadrul ceramicii romane de uz comun se evidenţiază cantitativ frag
mentele de farfurii plate, avînd pereţii scunzi. Grupul acesta de vase, cu o foarte 
extinsă utilizare în gospodărie, se caracterizează printr-o gamă largă de variante, 
toate derivate din tipul principal. Dar întregul grup al acestor recipiente posedă 
cîteva trăsături comune care-i justifică unitatea. 

L a toate exemplarele constatăm o bună execuţie tehnică, la roată, iar pasta 
•este şi ea de calitate mai mult decît satisfăcătoare. Arderea se înscrie în nota 
unei coaceri, în urma căreia recipientele devin deosebit de rezistente, pereţii 
avînd rezonanţă. 

Deosebirile între sutele de vase nu sînt esenţiale, constînd din mărimi dife
rite şi o diversificare a culorilor. 

Dimensiunea farfuriilor plate, deşi diferă de la un exemplar la altul, se 
încadrează între anumite limite, atît în privinţa diametrului cît şi în înălţimea 
pereţilor. în covîrşitoarea majoritate diametrul părţii inferioare a farfuriilor se 
înscrie între limitele a 15—25 cm, fiind foarte rare cazurile în care e depăşită 
cifra maximă citată de noi. L a fel, înălţimea pereţilor se limitează la 6 cm, avînd 
ca dimensiune minimă 4 cm. 

Culoarea farfuriilor, cu toate că aparent prezintă cea mai amplă diversifi
care, se menţine la diferitele nuanţe a două culori de bază : cenuşiu şi roşu 
cărămiziu. 

Nota de individualizare a tipului respectiv de recipiente o dă modul de 
execuţie a buzelor, lipsind orice alte motive de ornamentare a pereţilor. 

Therm ae 

• 1 ' 1 ' 1 1 1 ' 11 I ι I ι l i l i M 

Fig. 1. — Micia — plan de situaţie 
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In temeiul profilaturii gurii farfuriilor, e posibilă o diviziune în patru 
subvariante ale acestui gen de recipiente. 

Cele mai restrînse cantitativ, cel puţin pînă în stadiul actual al cercetă
rilor, apar farfuriile cu buze simple, uşor rotunjite, plasate deasupra unor pereţi 
netezi, cu grosimea uniformă atît în punctul de tangenţă cu partea inferioară, 
cît şi la gură (pl. I , 1). 

O frecvenţă ceva mai considerabilă o au farfuriile cu buza îngroşată ce se 
aseamănă cu un brîu circular, cu secţiunea ovală, amplasat în interior (pl. I, 2). 

Cea de-a treia subdiviziune se remarcă prin curbura accentuată a pereţilor, 
care au o profilatură convexă. în unele cazuri, sub buză, în interiorul farfuriei, 
o linie circulară incizată formează un modest motiv decorativ (pl. I, 3). 

Predominante sînt farfuriile incluse de noi în cea de-a patra subdiviziune. 
Nota specifică a acestora o reprezintă buza, care are aspectul unei benzi circulare 
ce depăşeşte ca grosime dimensiunea pereţilor. In cele mai frecvente cazuri 
aceste buze, ca de obicei, sînt canelate, adaugă un plus de circa 1—1,5 cm la 
diametrul vasului. Privite de sus, canelurile au aspectul a 2—4 cercuri concen
trice, în cadrul acestei subvariante farfuriile au culori închise, maron-gri închis, 
şi numai cu rare excepţii apar fragmente din exemplare de acest tip, avînd nuanţe 
cărămizii (pl. I , 4). 

Lotului ceramicii de bucătărie, pe lîngă farfuriile prezentate, i se adaugă 
vasele de tipul castron. Liniile de curbură a pereţilor acestor recipiente sînt foarte 
accentuate din cauză că diametrul gurii este dublu, sau chiar mai mare de acest 
raport, decît diametrul bazei. Cercetînd amănunţit cîteva sute de exemplare din 
genul respectiv de vase, am constatat că, în mare majoritate, raza ecuatorială 
este egală sau chiar mai mare cu cîţiva centimetri decît diametrul cercului plasat 
în partea inferioară. 

Pasta din care sînt realizate, avînd în vedere necesitatea ca pereţii, foarte 
curbaţi, să fie totuşi rezistenţi, nu putea să fie decît de calitate superioară. Indi
ferent de mărimea vasului sau de gradul de curbare a pereţilor, toate vasele de 
tip castron au patrea de sus întărită suplimentar printr-o buză cu secţiunea 
circulară, amplasată la exterior (pl. I , 5). 

între aceste vase, cele mai numeroase au culoarea cenuşiu închisă, existînd 
însă şi excepţii destul de rare, a căror culoare este roşu-cărămiziu de diferite 
nuanţe. 

Din grupul castroanelor de culoare închisă atragem de pe acum atenţia 
asupra unui exemplar ce a suferit o torsionare parţială în procesul de fabricaţie, 
element de care vom mai aminti spre finalul articolului (pl. I , 6). 

Aproape la fel de frecvente, ca şi diferitele tipuri de farfurii şi castroane, 
sînt şi vasele cu corpul bombat, care au în majoritatea anse de susţinere. Numeroa
sele fragmente descoperite pînă în prezent, dintre care nu puţine sînt apreciabile 
părţi din respectivele vase, ne permit să identificăm diverse variante, al căror 
corp este mai mult sau mai puţin svelt. Buzele acestor recipiente se compun din 
profilaturi canelate sau uşor îngroşate şi, în toate cazurile, sînt răsfrînte spre 
exterior (pl. I I , 1—4). De obicei vasele prevăzute cu două toarte au corpul suplu, 
iar apucătorile, în formă de bandă, sînt aplicate în aşa fel pe corp încît au punctele 
de pornire spre gură în partea superioară a liniei de maximă curbură a pereţilor 
(pl. Π, 5, 6). 
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Şi despre calitatea pastei din care sînt realizate respectivele vase se poate 
afirma că din punct de vedere calitativ nu i se pot aduce reproşuri. Culoarea 
pereţilor, obţinută în urma unui bun procedeu de ardere, este cenuşie spre negru, 
dar nu lipsesc nici fragmentele cărămizii. 

Grupul ceramicii de bucătărie se încheie cu diferitele tipuri de capace. în 
cele mai dese cazuri, aceste auxiliare ale vaselor de uz cotidian au forma tron-
conică, sînt prevăzute în partea superioară cu apucători în formă de butoni 
circulari, iar pasta de lut nu prezintă esenţiale diferenţieri în comparaţie cu cea 
întrebuinţată pentru confecţionarea vaselor. Arderea şi culoarea se înscriu şi ele 
în nota generală a celorlalte vase utilizabile în bucătărie. 

Dar, din cadrul ceramicii de la thermae, cît şi al vaselor din restul aşezării 
Micia, nu lipsesc vasele de mare capacitate, utilizabile pentru păstrarea proviziilor, 
mai cu seamă a cerealelor. Aceste vase voluminoase, ce ajung pînă la 60—70 cm 
în înălţime, avînd diametrul ecuatorial de 50—60 cm, sînt cu pereţii relativ 
subţiri (1,5—2,5 cm), dar foarte bine arşi. Ca decor se aplică în partea superioară, 
pe „umerii" bombaţi, cîte un brîu în „val" realizat cu „pieptănul" ce avea 
8—10 dinţi. în unele cazuri linia în val este cuprinsă între două cercuri paralele 
făcute cu ajutorul aceluiaş instrument de ornamentare (pl. I I I , 1, 2). 

Gura, suficient de largă, e marcată şi susţinută de un veritabil cerc cu o 
grosime şi lăţime apreciabilă, al cărui rost era să ferească recipientul de spargere 
prin presiunea exercitată spre exterior de către cantitatea destul de mare a pro
viziilor introduse în interior. 

Tot în categoria vaselor de proporţii puţin obişnuite se includ şi recipientele 
de formă pronunţat tronconică. Şi aceste vase erau realizate dintr-o pastă ce 
prezintă aceleaşi calităţi cu lutul din care au fost confecţionate recipientele 
descrise anterior. Aspectul lor aparte îl conferă pereţii înalţi de 40—60 cm, netezi, 
care în partea superioară formează o elipsă. Gura, care aici reprezintă partea cea 
mai largă a vasului, e încadrată de o buză „cerc" evazată spre exterior. în unele 
cazuri se distinge, ca o particularitate, îngroşarea şi lăţirea în formă de „urechi" 
a buzei respective, în porţiunea de la cele două curbe scurte ale gurii elipsoidale. 

Decorul acestor vase este simplu, constînd din 2 sau 4 linii circulare inci
zate începînd cu 1/3 din înălţimea respectivului recipient (pl. I I I , 3, 4). 

Avînd în vedere faptul că la Micia, în urmă cu cîţiva ani, s-au identificat 
şi cercetat cîteva cuptoare antice pentru ars produse ceramice '', nu credem că 
greşim dacă susţinem presupunerea că un procentaj oarecare din totalul vaselor 
din lut ars de aici au fost produse în această localitate. Din cauza impusei urgenţe 
a edificării construcţiei industriale actuale, atunci η-a fost posibilă efectuarea unei 
ample investigaţii în preajma cuptoarelor, lipsindu-ne de o serie de mărturii 
materiale, în temeiul cărora să fie posibilă o stabilire a cîtorva dintre tipurile de 
recipiente ce se fabricau şi ardeau la Micia. 

Dar, pe măsura trecerii timpului şi a amplificării cercetărilor de pe aria 
localităţii romane, concomitent cu celelalte vestigii arheologice descoperite, a sporit 
substanţial şi numărul materialelor ceramice, îndeosebi al vaselor. în noua situaţie, 

4 Llviu Mârghitan, în „Apulum", I X , 1971, p. 531—535 ; Octavian Floca, Ştefan Ferenczl, 
Llviu Mârghitan, Micia. Grupul de cuptoare romane pentru ars ceramică, Deva, 1970. 
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abundentul lot al recipientelor din lut ars, completat şi continuu alimentat cu 
ceramica scoasă la iveală de pe cuprinsul thermaelor, sugerează că o încercare 
de identificare a cîtorva dintre tipurile de vase realizate de olarii micieni nu ar 
fi lipsită de şansa unei reuşite. 

în cele ce urmează, vom analiza mai multe tipuri de vase din marele grup 
al ceramicii descoperite la Micia şi mai cu seamă în thermae, încercînd să găsim 
genurile de recipiente produse pe plan local. 

Pornind de la ceramica provenită din secţiunile trasate în aripa de vest a 
thermae-lor, constatăm o netă dominare cantitativă a feluritelor variante de 
farfurii plate, cu pereţii scunzi şi uşor înclinaţi spre exterior. Această excesivă 
frecvenţă poate să constituie un indiciu ce ar îndreptăţi ideea că ele ar fi fost 
confecţionate în această aşezare. 

Pledăm aici, aşadar, în favorul presupunerii că ele ar fi realizate la Micia 
şi din acest centru au fost răspîndite şi în alte localităţi din Dacia Superior, 
îndeosebi ! 

Readucem în discuţie şi castronul cu defecte suferite în procesul de fabri
caţie (pl. I , 6), despre care credem că a fost realizat la Micia. Ar fi foarte puţin 
probabil ca un vas nereuşit să aibă şansa să ajungă la o distanţă prea mare de 
locul în care a fost produs. Mai degrabă e de presupus că respectivul castron 
fusese luat de o persoană oarecare, chiar de la sursa de fabricaţie, „salvînd" piesa 
rebutată de la definitiva distrugere. 

Mai avem în atenţie, pe lîngă farfurii şi castroane, alte două tipuri de vase, 
pe care le considerăm că ar fi fost produse la Micia. Este vorba de recipientele de 
formă tronconică, avînd gura elipsoidală, pe care le găsim în număr foarte mare 
pe aria aşezării. 

Cel de al doilea tip de vas, pe care îl considerăm a fi produs în atelierele 
miciene de olărie, este recipientul de mari dimensiuni, avînd corpul bombat. La 
acest gen de recipiente, pasta este identică atît în privinţa compoziţiei, cît şi a 
arderii cu materialul din care sînt confecţionate vasele tronconice. Pe acest consi
derent, înclinăm să credem că şi acest tip de vase ar avea acelaş loc de fabricaţie 
ca şi recipientele de formă tronconică. 

Dacă aceste afirmaţii vor găsi în viitor şi alte mărturii arheologice care să 
le confirme, vom fi în măsură să considerăm Micia ca unul dintre centrele de 
producere a vaselor de lut ars din provincia nord-dunăreană. în această situaţie 
Micia, care pînă recent era recunoscută doar ca un punct de tranzit situat pe 
drumul ce ducea spre Apulum 5 , sau ca un modest centru de prelucrare artistico-
provincială a pietrei, îşi adaugă încă un atribut de natură economică. Aşa cum 
am arătat anterior, posedăm deja suficiente dovezi ce atestă că aici exista un 
atelier ceramic care satisfăcea în primul rînd necesităţile curente locale. Dar, 
avînd în vedere buna calitate a multora dintre vasele de la Micia, nu se exclude 
nici eventualitatea ca un anumit număr din recipientele de lut ars realizate în 
acest centru de producţie să fi depăşit pe calea schimburilor comerciale aria 
provinciei Dacia. 

5 Octavlan Floca, în „Sargetia", V, p. 49—56 ; Llviu Mârghitan, în SCIV, 21, 4, 
1970, p. 592. 
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QUELQUES CONSIDÉRATIONS C O N C E R N A N T L A CÉRAMIQUE D E S 
T H E R M E S D E M I C I A 

R é s u m é 

Les récentes fouilles archéologiques effectuées dans les thermes romaines de 
Micia (la commune Veţel, le départ, de Hunedoara) ont fourni une grande quantité 
de vases de terre cuite, intactes ou fragmentaires. 

L'auteur entreprend d'établir quelques uns des types de vases, exécutés à 
Micia, complétant ainsi le répertoire des découvertes de ce genre par des renseigne
ments sur un nouveau centre de production de céramique provinciale romaine de 
la Dacie Supérieure. 
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NOTA ASUPRA TEZAURULUI DE MONEDE IMPERIALE ROMANE 
DESCOPERIT L A BlRGAOANI, JUD. NEAMŢ 

C A R M E N M A R I A P E T O L E S C U 

în anul 1974, patrimoniul Muzeului de Istorie al R. S. România s-a îmbogăţit 
cu un lot de 33 de monede imperiale romane descoperit în Moldova, la Bîrgăoani 
(jud. Neamţ). 

Din investigaţiile făcute rezultă că aceste monede fac parte dintr-un tezaur 
mai mare descoperit cu ani în urmă în localitatea menţionată, iar tezaurul se 
află în prezent la Muzeul din Piatra Neamţ, fiind publicat cu toate datele tehnice 
de către V. Mihăilescu-Bîrliba l . 

înainte de a trece la prezentarea monedelor în discuţie reamintim pe scurt 
condiţiile şi istoricul acestei descoperiri. în anul 1965, cu ocazia lucrărilor agricole 
efectuate în satul Bîrgăoani (mai exact pe dealul Chicera, la circa 1,5 km est 
de sat) au fost descoperite două tezaure de monede imperiale romane. Tezaurele, 
îngropate la o distanţă de 2 m unul de celălalt, conţin monede care acoperă 
aceeaşi perioadă, adică încep cu Nero (63—68) şi sfîrşesc cu Lucilla (—183). 

în timp ce al doilea tezaur a fost recuperat în întregime (256 de piese) 
împreună cu vasul de lut în care era depozitat, din primul tezaur s-a reuşit să se 
recupereze doar 446 de piese ; V. Mihăilescu-Bîrliba presupune că restul de monede 
„cea. 40 au rămas pe la localnici" 2 . 

Dintre aceste monede rămase la localnici fac parte şi cele 33 de piese 
intrate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R. S. România. 

Dăm mai jos descrierea lor : 

Vespasianus 

1". t , 3,11 g ; 18 mm : inv. 61.425 : 
R I C , 10 ; anul 69—71. 

2. | , 2,72 g ; 20 mm : inv. 61.426 ; 
R I C , 124 ; Cohen 2 , 222 ; anul 75—79. 

Titus 

3. 7< , 3,13 g ; 18,5 mm ; inv. 61.427 ; 
R I C , 12 : Cohen 2 , 278 ; anul 179. 

1 V. Mihăilescu-Bîrliba, Noi descoperiri de tezaure imperiale romane la Piatra Neamţ, 
in Carpică, vol. I , 1968, p. 209—231 şi voi. Π, 1969, p. 157—178. 

2 Idem, Carpică, I, p. 210. 
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Traianus 

4. γ , 3,40 g ; 19 mm ; inv. 61.428 ; 
R I C , 121 ; Cohen 2 , 81 ; anul 103—111. 

5. 1, 3,40 g ; 18,5 mm ; inv. 61.429 ; 
R I C , 220 ; Cohen 2 , 537 ; anul 103—111. 

6. * . 3,23 g ; 19 mm ; inv. 61.430 : 
R I C , 267 ; anul 112—114. 

7. γ , 2,76 g ; 19,5 mm ; inv. 61.431 ; 
R I C , 251 ; anul 112—114. 

8. i , 3,08 g ; 19,5 mm ; inv. 61.432 ; 
R I C , 340 ; Cohen 2 , 271 ; anul 114—117. 

Hadrianus 

9. ^ , 3,32 g ; 19,5 mm ; inv. 61.433 ; 
R I C , 95 c ; anul 119—122. 

10. t , 3,13 g ; 20 mm ; inv. 61.434 ; 
R I C , 120 ; Cohen 2 , 600 ; anul 119—122. 

11. i , 3,68 g ; 18 mm ; inv. 61.435 ; 
R I C , 286 a ; Cohen 2 , 1460 : anul 134—138. 

12. 1, 3,07 g ; 19 mm ; inv. 61.436 : 
R I C , 265 ; Cohen 2 , 1312 ; anul 134—138. 

Antoninus Pius 

13 V , 3,65 g ; 18,5 mm ; inv. 61.437 ; 
R I C . 100 c ; Cohen 2 , 828 ; 829 ; anul 140—143. 

14.  γ , 3,31 g ; 17,5 mm ; inv. 61.438 ; 
R I C , 202 b ; Cohen 2 , 825 ; anul 150—151. 

15. γ , 3,41 g ; 17,5 mm ; inv. 61.439 ; 
R I C , 221 ; Cohen 2 , 290 ; anul 152—153. 

16. 1, 3,60 g ; 18 mm ; inv. 61.440 ; 
R I C . 222 ; Cohen 2 , 270 ; anul 152—153. 

17. <f , 3,00 g ; 17,5 mm ; inv. 61.441 ; 
R I C , 238 ; Cohen 2 , 201 ; anul 154—155. 

18. t , 3,15 g ; 17 mm ; inv. 61.442 : 
R I C , 260 ; Cohen 2 , 1016 ; anul 156—157. 

19. t , 3,56 g ; 16,5 mm ; inv. 61.443 ; 
R I C . 275 ; Cohen 2 , 1039 ; anul 157—158. 

20. 1, 3,32 g ; 17 mm ; inv. 61.444 ; 
R I C , 274 ; Cohen 2 , 1038 ; anul 157—158. 

21. 1, 3,38 g ; 18 mm ; inv. 61.445 ; 
R I C , 286 a ; Cohen 2 , 390 ; anul 158—159. 

Faustina I 

22. I , 3,36 g ; 18 mm ; inv. 61.446 ; 
R I C , 351 ; Cohen 2 , 33 ; anul 141. 

23. 4 , 3,18 g ; 18 mm ; inv. 61.447 ; 
R I C , 362 ; Cohen 2 , 104 ; anul 141. 
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Marcus Aurelius 

24. t , 3,06 g ; 17 mm ; inv. 61.448 
R I C , 473 ; Cohen 2 , 721 ; anul 156—157. 

25. I , 3,47 g ; 18 mm ; inv. 61.449 ; 
R I C , 23 ; Cohen 2 , 508 ; anul 161. 

26. /f , 3,12 g ; 18 mm ; inv. 61.450 ; 
R I C , 35 ; Cohen 2 , 35 ; anul 161—162. 

27. t , 3,00 g ; 18 mm ; inv. 61.451 ; 
R I C , 62 ; Cohen 2 , 42 ; anul 162—163. 

28. γ , 3,35 g ; 16,5 mm ; inv. 61.452 ; 
R I C , 81 ; anul 163—164. 

29. t , 3,54 g ; 18 mm ; inv. 61.453 ; 
R I C , 159 (dar Pax în picioare spre stînga) ; Cohen 2 , 435 ; anul 166. 

30. γ , 3,56 g ; 18 mm ; inv. 61.454 ; 
R I C , 237 ; anul 170—171. 

31. t , 3,26 g ; 19,5 mm ; inv. 61.455 ; 
R I C , 252 ; Cohen 2 , 257 ; anul 171—172. 

Faustina II 

32. t , 3,07 g ; 17 mm ; inv. 61.456 ; 
R I C , 495 a ; Cohen 2 , 15. 

33 1, 3,34 g ; 18,5 mm ; inv. 61.457 ; 
R I C , 728 ; Cohen 2 249. 

Repartizate pe împăraţi, monedele se eşalonează astfel : Vespasianus-2, 
Titus-1, Traianus-5, Hadrianus-4, Antonius Pius-9, Faustina 1-2, Marcus Aurelius-8 
şi Faustina II-2 exemplare. 

Variaţiile ponderale ale celor 33 de piese faţă de greutatea oficială a dena-
rului, fixată la 3,41 g prin reforma lui Nero (an 64) 3 şi menţinută pînă în 238, 
cînd denarului i se aplică o nouă reducere (3,03 g) '', se pot urmări în tabelul de 
la p. 127. 

Astfel observăm că majoritatea monedelor se înscriu în greutatea normală, 
în afară de două piese, respectiv de la Vespasianus şi Traianus. Acestea au însă 
o stare bună de conservare, încît greutatea lor minimă (2,72 g; 2,76 g) nu poate 
fi explicată prin circulaţia lor intensă şi de lungă durată, ci doar prin erorile 
de cîntărire a metalului, frecvente în antichitate 5 . 

în ce priveşte greutatea monedelor, acest lot recuperat, prezintă o situaţie 
similară cu a tezaurului mare din care face parte, adică exemplarele noastre se 
înscriu în limitele normale ale monedelor din perioada respectivă. De asemenea, 
privind repartizarea monedelor pe împăraţi, situaţia se păstrează, în parte, ne
schimbată, astfel că cele mai multe piese provin de la Antoninus Pius. 

3 M. Bemhart, Handbuch zur Munzkunde der romischen Kaiserzeit, Haale (Saale), 
1926, p. 20—21 şl A. Segrè, Metrologia e circolazione monetaria degli antichi, Bologna, 1928, 
p. 371. nota 2 (apud D. Protase-T. Bader. Tezaurul de denari romani imperiali de la Ghlrişa 
In Tezaure monetare din Jud. Satu Mare, 1968, p. 47. 

4 Ibidem ; Gh. Poenaru Bordea, V. Mihăilescu-Bîrliba şi Alexandru Artimon, Un mic 
tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghindăoani (Jud. Neamţ), în SCN, IV, 
1968, p. 605. 

5 D. Protase şi H. Crişan, Tezaurul de monede imperiale de la Togo, în SCN, 
IV, p. 166. 
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împăratul 
(şi membrii casei 

imperiale) 

Numărul monedelor cu greutate 
considerată 

Nr. 
de 

piese 

Greutate 
împăratul 

(şi membrii casei 
imperiale) Normală 

3,41—2,80 
Sub normală 

sub 2,80 g 

Peste 
normală 

peste 
3,41 g 

Nr. 
de 

piese minimă maximă 

Vespasianus 1 1 - 2 2,72 g 3,11 

Titus 1 - 1 - 3,13 

Traianus 4 1 - s 2,76 3,40 

Hadrianus 3 - 1 4 3,07 3,68 

Antoninus Pius 6 - 3 9 3,00 3,65 

Faustina I 2 - - 2 3.18 3,36 

Marcus Aurellus 5 - 3 8 3.00 3,56 

Faustina I I 2 - — 2 3,07 3,34 

S-a observat, de regulă, că atunci cînd un tezaur se împrăştie în mai multe 
loturi, în lotul principal care conţine un număr de 50°/o sau peste 50°/o din numărul 
total al monedelor, avem sau putem avea şi cea mai veche şi cea mai recentă 
monedă, din tezaur 6 . 

Această concluzie se verifică în cazul multor tezaure recuperate în etape 
diferite printre care cele descoperite la : Munteneşt i 7 , Oboroceni *, Bîrgăoani etc. 

Deci ţinînd cont de primul tezaur (căci cele două descoperiri de la Bîrgăoani 
alcătuiesc un singur tezaur), rămîne valabil faptul că cele mai vechi monede sînt 
de la Nero, iar cele mai recente din vremea lui Commodus. E l face parte din 
seria tezaurelor a căror perioadă de acumulare încetează sub acest împărat 9 . 

Urmărind descoperirile monetare din sec. I I — I I I e.n., de pe teritoriul Moldovei 
se observă că cele mai multe tezaure aparţin perioadei lui Commodus. Astfel, din 
cele 74 de tezaure imperiale romane, lăsînd la o parte 29 care sînt, unele risipite 
şi altele inedite, un număr de 23 se încheie cu monede din vremea lui 
Commodus 1 0 . 

După Commodus, sub Severi, se constată că tezaurizarea este simţitor redusă. 
Astfel, de la Septimius Severus se cunosc 7 tezaure, de la Pertinax-1, Clodius 
Albinus-1, Pescenius Niger-1, Caracalla-1, Severus Alexander-2 u . 

Aşa cum s-a observat, descoperirile de tezaure se grupează mai ales în zona 
subcarpatică şi în regiunea de dealuri din centrul Moldovei. De remarcat, că 
acest teritoriu în care se îngroapă tezaurele, constitue totodată şi zona cea mai 

6 B. Mitrea şl Emilia Zaharia, Descoperirea monetară de la Oboroceni, in Arheologia 
Moldovei, V, 1967, p. 88. 

7 D. Tudor, Tezaurul de la Munteneşti, in SCŞ, Iaşi, 3—4, 1954 ; Şelva Sanie, Un nou 
lot de denari imperiali romani descoperit la Munteneşti (Jud. Vaslui), în Memoria Anti-
quitatis, I , 1969, p. 149 şl urm. 

8 vezi nota 6. 
9 B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din Moldova 

in a doua jumătate a sec. II e.n., SCIV, 1—2, 1956, p. 161—165 ; Gh. Bichir, Cultura carpică, 
1973, p. 132—133. 

1 0 Gh. Bichir, op. cit., pl. I I , harta nr. 2. 
" Ibidem. 
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Fig. 2. — Monede din tezaurul de la Bîrgăoani (nr. 12—22). 
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Fig. 3. — Monede din tezaurul de la Bîrgăoani (nr. 23—33) 
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intens locuită de carpi, posesorii tezaurelor respective 1 2 Amintim spre exempli
ficare doar cîteva din localităţile unde sînt documentate aşezări carpice precum 
şi tezaure îngropate sub Commodus : Rediu, Costeşti, Tîrpeşti, Văleni, Bîr
găoani 1 3 etc. 

Prezenţa masivă a tezaurelor de monede imperiale romane pe teritoriul 
Moldovei reflectă o bază economică destul de puternică a carpilor, populaţie 
rămasă în afara hotarelor imperiului roman, dar menţinută în sfera de influenţă 
a acestuia. 

Cantităţile mari de monedă tezaurizată puteau proveni, în ciuda unor con
flicte datorate incursiunilor de pradă ale carpilor în imperiu, şi intenselor legături 
comerciale ale acestora cu romanii. Este cunoscut, de asemenea, faptul că, pe 
malul drept al Dunării inferioare, spre vărsarea Şiretului, ca şi în răsăritul 
Transilvaniei, existau garnizoane romane care se puteau aproviziona cu produse 
procurate de la aceste triburi l i b e r e R o m a n i i erau însă interesaţi să menţină 
bune relaţii cu carpii, nu atît pentru a le cumpăra produsele, ci mai ales pentru 
a avea linişte în această zonă din „barbaricum". în aceste condiţii este foarte 
probabil ca în a doua jumătate a sec. al II-lea e.n., carpii să fi primit în repetate 
rînduri subsidii de la romani. 

în privinţa problemei apartenenţei etnice a tezaurelor monetare imperiale 
romane din această regiune nu credem să mai existe vreo îndoială. Rămîn încă 
în discuţie cauzele de ordin politic şi economic care au determinat ascunderea lor, 
cauze asupra cărora însă nu este in intenţia noastră să insistăm acum. 

Cercetările arheologice arată că în perioada de care ne ocupăm nu există 
în Moldova altă populaţie care să îngroape tezaurele monetare în afară de carpi ; 
de asemenea, descoperirile mai noi efectuate în aşezările carpice au dus la con
cluzia că ascunderea tezaurelor care se termină cu monede de la Commodus se 
leagă de distrugerea unor aşezări, cum ar fi cele de la : Tîrpeşti, Poiana-Dulceşti 
pe Varniţă şi Silişte şi Piatra Neamţ-Lutărie. L a Poiana-Dulceşti, Varniţă şi Silişte, 
bordeiele şi gropile de provizii au fost incendiate, întregul inventar rămînînd 
in situ, ceea ce ar presupune un atac venit prin surprindere 1 5 . 

Tezaurul de la Bîrgăoani se numără printre cele descoperite în localităţi 
situate în apropiere de Poiana-Dulceşti, din rîndul cărora amintim pe cele de la 
Văleni-Boteşti, Bălăneşti sau ceva mai departe, dar tot în această regiune, cele 
delà Puriceni, Măstacăn-Borleşti, Rediu şi Socea. 

Ascunderea tezaurelor de monede romane, ce se încheie cu Commodus, 
precum şi încetarea unor aşezări la această dată presupun evenimente precipitate, 
care pot fi legate eventual de expediţii le romane din anii 180, 182—183 sau 184. 

Tezaurul prezentat nu ridică probleme noi din punct de vedere istoric. E l 
vine să întărească -părerile emise în studiile precedente referitoare la raporturile 
populaţiei autohtone cu romanii şi contribuie astfel la cunoaşterea gradului de dez
voltare social-economică a populaţiei carpice din Moldova. 

12 Ibidem, p. 127—133 ; V. Mihăilescu-Bîrliba, in Memoria Antiquitatis, I I , 1970, p. 308. 
1 3 Gh. Bichir, op. cit., pl. I , harta nr. 1 ; V. Mihăilescu-Bîrliba, op. cit., p. 308. 
" D. Tudor, loc. cit., ; B . Mitrea, op. cit., p. 163. 
1 5 Gh. Bichir. ά-φ. cit., p. 149. 
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NOTE SUR UN TRÉSOR D E MONNAIES I M P E R I A L E S ROMAINES 
D E C O U V E R T A B I R G A O A N I , D E P T . D E NEAMŢ 

R é s u m é 

En 1956, dans le village de Bîrgăoani, le départ, de Neamţ, on a découvert 
un trésor de monnaies impériales romaines qui date de la période comprise entre 
l'époque de Néron et celle de Lucilla. Le trésor, conservé au Musée départamental 
de Piatra Neamţ, a été présenté dans l'article de Virgil Mihăilescu Bîrliba, la 
revue Carpică, I, 1968, p. 209—231 et II, 1969, p. 157—178. 

En 1974, 33 monnaies appartenant au même trésor (voir leur description 
dans le texte) sont entrées dans le patrimoine du Musée d'Histoire de la R. S. de 
Roumanie. 

Une recherche effectuée sur ces monnaies n'a pas conduit à changer la 
datation proposée initialement. 
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UN P E R E T E L A T E R A L DE A E D I C U L A DESCOPERIT L A 
ULPIA TRAIANĂ SARMIZEGETUSA 

CONSTANTIN POP şi A D R I A N A R U S U 

In vara anului 1973, după o întrerupere de peste trei decenii, s-a redeschis 
şantierul arheologic 1 de la Vipia Traiană Sarmizegetusa. Prezentarea numeroaselor 
şi importantelor vestigii privind viaţa capitalei Daciei romane va fi făcută însă 
cu altă ocazie, fie în cadrul unui detaliat raport ştiinţific întocmit de membrii 
colectivului de istorici care au condus săpăturile de specialitate, fie în studii 
separate. 

In cele ce urmează ne vom opri asupra unui interesant perete de aedicula 
cu o figuraţie, deocamdată, inedită în arta provinciei traiane, perete apărut în 
contextul mausoleului descoperit în stînga văii pîrîului Draşcov din locaditate, la 
circa 100 m spre sud de calea ferată Haţeg-Caransebeş. Acest mausoleu făcea 
parte din necropola vestică a metropolei Daciei romane. 

Monumentul este lucrat din piatră de gresie gălbuie, destul de sfărîmicioasă. 
Dimensiuni : 135 X 85,7 X 16,5 cm, lăţimea chenarului lateral 31 cm, a celui superior 
6,5 cm. Din punct de vedere funcţional — bordura lată de fixare indică acest 
lucru —, blocul sculptat reprezintă peretele lateral stîng al edificiului sépulcral 
amintit. E l a fost găsit în poziţie secundară, răsturnat cu faţa în jos, în exteriorul 
zidului sudic al complexului funerar din valea Draşcovului. Actualmente se păs
trează în Muzeul de arheologie din Sarmizegetusa (nr. inv. 1491). 

Interesanta scenă figurată înfăţişează două personaje (fig. 1). In dreapta se 
află o femeie (înălţimea 106 cm) în picioare, înveşmîntată într-o tunica manicata, 
lungă pînă la pămînt. îmbrăcămintea, avînd tip rotund în jurul gîtului, face pliuri verti
cale, aşa cum se poate observa în regiunea gleznelor. De umărul drept este prinsă 
o stola subţire, care îi acoperă parţial spatele, petrecută apoi în faţă peste pîntece şi 
deasupra gleznelor, marginea superioară a mantiei fiind răsfrîntă şi înfăşurată în 
jurul încheieturii mîinii stîngi, sub formă de sul. In căuşul palmei, se vede un 
obiect rotund greu lizibil, poate un măr. Braţul drept este ridicat, mîna se 
sprijină pe urmărul stîng al unui alt personaj feminin. Figura are ochii larg 
deschişi, nasul lung şi gros, buzele strînse. Părul bogat, buclat, este aranjat în 
genul unei calote, acoperind pavilioanele urechilor, de care sînt prinşi cercei 
globulari. Pe creştet poartă un fel de turban în formă de trapez cu baza mică 
plasată în jos, turban ce constituie o variantă a tipului cunoscut de pe monu
mentele funerare figurate norico-pannonice. In privinţa acestei părţi vestimentare, 

1 Săpăturile de specialitate au continuat şi în 1974—1975, ele urmind a se desfăşura, 
eşalonat, pe o perioadă mai îndelungată în viitorii ani. 
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Fig. 1 — Perete lateral de aedicula de la Vipia 
Traiană Sarmizegetusa. 

reuşite analogii prezintă piesele sepulcrele provenite de la Jabornegg-Altenfels2 

sau Globasnitz 3. Este însă de remarcat faptul că pe reprezentarea de la Vipia 
Traiană l ipseşte acel văl (velamen) atît de caracteristic iconografiilor feminine de 
pe pietrele de mormînt descoperite în amintita zonă norico-pannonică. Spre exem
plificare prezentăm doar două asemenea piese şi anume stela de la Flavia Solvă'' 
şi medalionul lucrat aparte de la Jabornegg-Altenfels 3 . 

Personajul alăturat, tot o femeie (are aproximativ aceiaşi înălţime ca 
cealaltă), este surprinsă şezînd pe o kathedra cu spătar înalt, mobilier ce se 
observă cu oarecare greutate, vizibile fiind porţiunea lui mai lată inferioară şi 
rama longitudinală din stînga. înfăţişarea şi vestimentaţia acestui personaj com¬

2 A. Schober, Die romischen Grabsteine von Noricum und Pannonien, Wien, 1923, 

p. 132 nr. 289, tig. 152. 
3 Idem, op. cit., p. 180, fig. 188. 
* Idem, op. cit., p. 129—130, nr. 281, fig. 148, stingă sus ; S. Ferri, Arte romana sul 

Danubio, Milano, 1933, fig. 127 ; Ε. Weber, Die rbmerzeitllchen Inschriften den Stelermark, 
Graz, 1969, p. 58—60, nr. 8. 

5 A. Schober, op. cit., p. 145, nr. 330, fig. 165. 
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portă descrieri aproape similare cu figuraţia precedentă. Se remarcă însă lipsa 
mantiei şi a cerceilor globulari. Pe creştet are un turban semicircular. Dar ceea 
ce trebuie subliniat prin ineditul său este prezenţa unui prunc (lungimea 26,5 cm)' 
în scutece, pe care femeia îl ţine cu gingăşie în braţe. Această iconografie veri
dică prin. cotidianul ei (o mamă cu copilul ei) este, deocamdată, unică printre 
reprezentările figurate ale genului descoperite în Dacia traiană. Cît priveşte repre
zentarea feminină din dreapta peretelui de aedicula înclinăm a o considera zeiţa 
lunona Lucinac, care sub această ipostază, de protectoare a naşterilor, îşi găseşte-
o perfectă motivaţie în cadrul scenei iconografice. 

Dacă în seria numeroasă a monumentelor votive din Imperiu dedicate, în 
special, unor divinităţi această motivistică este destul de bine cunoscută, ea fiind1 

de origine orientală (mesopotamiană) 7 , preluată apoi şi adaptată la specificul local 
de către greci — ne gîndim în primul rînd la tipul de kourotrophes8 — o pro
blemă nu tocmai uşoară a constituit-o găsirea analogiilor unor astfel de scene 
materne pe monumente funerare romane 9. Deocamdată ne-au fost accesibile doar 
patru reprezentări cu caracter sépulcral. Este vorba de un memorial descoperit 
la K ô l n 1 0 , sculptat pe trei părţi, cele laterale prezentînd pe doica (nutrix) Séve
rine., care într-o imagine alăptează un sugar, iar în cealaltă se apleacă cu grijă 
peste un coşuleţ în care se află, probabil, acelaşi copilaş înfăşat, apoi de o statuetă 
de marmură, o femeie cu prunc în scutece, piesă păstrată fragmentar şi provenită 
din castrul de la Vindobona l i , de o stelă originară din Ravenna 1 2 avînd ca t e m ă 
mama cu copilul şi, în sfîrşit, de figuraţia asemănătoare a unei lespezi funerare, 
găsită la Palmyra l 3 . Toate aceste monumente sînt datate în secolele I I — I I I , fiind 
astfel contemporane cu perioada stăpînirii romane în Dacia. 

Datarea peretelui de aedicula de la Uipia Traiana-Sarmizegetusa este destul 
de dificilă, dar totuşi înclinăm a-1 plasa în secolul I I I e.n., poate la începutul 
acestui veac. Spre această încadrare cronologică converg, în primul rînd, doi factori r 
schematismul accentuat al scenei figurate, caracteristic, de obicei, artei provin
ciale din perioada respectivă şi contextul arheologic privind cîteva piese compo
nente ale mausoleului din valea pîrîului Draşcov l'\ Făcînd această ultimă afir
maţie ne bazăm pe faptul că deşi elemente destul de sigure de datare susţin 
ipoteza construirii acestui grandios edificiu funerar la mijlocul secolului I I e.n.,. 
cel mai tîrziu în a doua lui jumătate, dintr-o fază ulterioară provin cert o 

Ipoteză plauzibilă sugerată de acad. Emil Condurachi căruia ii mulţumim călduros. 
Pentru ipostaza de Iuno Lucina vezi în Paulys Real-Encyclopădie der clasischen Alter-
tumswissenschaft. X , 1, Stuttgart, 1917, col. J115—1116. 

' D. Nielsen, Der dreieinige Gott, Copenhagen, 1922, p. 105, fig. 4, p. 338, fig. 34. 
8 S. Reinach. Répertoire de la statuaire grecque et romaine, I I , 1, Paris, 1897, 

p. 255, nr. 2—3, p. 260, nr. 3, 6 etc. 
8 Am supus discuţiei numai scenele de pe monumentele funerare. In alte categorii 

figurative ale artei romane imaginea unor personaje feminine cu sugari în braţe este destul de 
des întîlnită, în special, remarcîndu-se reprezentările unor divinităţi, mai ales de origine orien
tală sau chiar unele monumente comemorative, cum este, de pildă, cunoscuta metopă de 
pe triumfalul de la Adamclisi şi care reprezintă două autohtone dintre care una poartă 
un mic copil în braţe (cf. F . B. Florescu, Dos Siegesdenkmal von Adamklissl Tropaeum 
Traianl, Bucureşti-Bonn, 1965, metopa L IV, p. 507—58, fig. 232). 

, 0 G. Ristow. in Rômer am Rhein. Ausstellung des Romlsch-Germanischen Museums 
Kôln, 1067, p. 184, nr. A 160, pl. 49, (= în Rimer Illustrierte, I , Kôln, 1974, p. 149, fig. 290—291). 

" A. Neumann, in Corpus der Skulpturen der romischen Welt.-Osterrelch. Die Skulpturen 
des Stadtgebietes von Vindobona, I , fasc. 1. Wien, 1967, p. 14, nr. 4, pl. VI—vn. 

1 2 G. A. Mansuelli, în Mitteilungen des deutschen archaeologischen Instituts. Roemische-
Abteilung, 65, Heidelberg, 1958, p. 67—68. Mulţumim şi pe această cale prof. Lucia Ţeposu-
Marinescu de la Muzeul de istorie al R. S. România din Bucureşti, pentru semnalare. 

1 3 H. Ingholt, Studier over Palmyrensk Skulptur, Kobenhavn, 1928, p. 66, P.S. 40, 
pl. XII/3. Ne exprimăm din nou gratitudinea faţă de aceeaşi prof. Lucia Ţeposu-Marinescu 
care ne-a pus cu multă amabilitate la dispoziţie pasajele ce ne interesau din această 
lucrare, noi neputind obţine bibliografia respectivă. 

1 4 Raportul ştiinţific detaliat privind cercetările din valea Draşcovului va fi' întocmit 
de colectivul de cercetători alcătuit din prof. H. Daicoviciu, I . Piso, D. Alicu, A, Rusii ş i 
C. Pop care au condus săpăturile arheologice din această zonă. 
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impozantă platformă cu bordura de piatră şi un mormînt din cărămidă cu sche
letul unei femei păstrat intact, dar cu inventarul jefuit parţial, mormînt plasat 
peste zidul vestic al mausoleului. Aceste construcţii par a fi contemporane cu 
peretele descris, mai ales că — după cum vom încerca să explicăm în cele ce 
urmează — s-ar putea găsi o explicaţie logică între această piesă şi mormîntul 
de cărămidă. Nu putem trece în acest sens peste semnificaţia faptului că în ime
diata apropiere a gropii sépulcrale s-au descoperit în dezordine rămăşiţele osteo
logice ale unui copil de vîrstă foarte fragedă, care fie că a fost pus alături de 
mama sa în mormîntul de cărămidă şi apoi aruncat afară de profanatori, fie că 
ş i -a găsit alături odihna de veci într-un simplu giulgiu, direct în pămînt. Şi 
tocmai această coincidenţă ne determină a considerare că scena figurată de pe 
peretele de aedicula reprezentînd mama cu pruncul ar sta în directă legătură cu 
resturile umane găsite în incinta mausoleului din valea Draşcovului. De asemenea, 
mai conchidem — exemplul dat fiind credem elocvent — că unele monumente 
funerare romane prin figuraţiile lor antropomorfe sînt strîns corelate cu repre
zentarea defuncţilor, cu scene din viaţa cotidiană, iconografia nefiind în aceste 
cazuri doar simbolică. Desigur, ipoteza ar putea fi infirmată, eventual, în cadrul 
unei discuţii mai ample pe marginea acestei probleme, dar pînă la argumen
tarea mai plauzibilă a unor puncte de vedere opuse nu declinăm justeţea ei. 

Cît priveşte apartenenţa etnică a mormîntului, şi implicit, a peretelui de 
aedicula (dacă cele două elemente sînt dependente între ele) acestea sînt lucruri 
dificile de sesizat. Singurul indiciu, „turbanul" de tip norico-pannonic, purtat de 
personaje nu este un criteriu sigur de determinare pentru stabilirea originei 
unei populaţii. De altfel, este cunoscut faptul că multe monumente de artă pro
venite din Dacia romană (printre care cităm, în primul rînd, tipul medalionului 
funerar, lucrat aparte, freistehendes Rundmedaîllona) au fost inspirate de modele 
ce au luat naştere în aceste provincii dunărene ale Imperiului şi adaptate cerin
ţelor locale din ţinuturile noastre. 

Revenind la complexul funerar din valea pirîului Draşcov, nu trebuie să 
trecem cu vederea faptul că aici pe lîngă piese ce face obiectul acestui studiu 
s-au mai găsit şi alte elemente structurale ale unei aedicula, toate aceste desco
periri răvăşite în zonă, pledînd pentru existenţa unei astfel de firide funerare. 
Ş i dacă facem această afirmaţie ne gîndim la un leu apotropaic, o bază canelată, 
un con de pin, poate masivul postament cu bordură amintit, şi, în sfîrşit, la un 
mic fragment dintr-o placă lucrată din aceiaşi piatră de gresie gălbuie, foarte 
friabilă şi care are la bază un ornament sculptat în forma unei colonete. Acest 
fragment este încastrat vertical în deschizătura unei porţiuni din zidul estic al 
mausoleului, posibil, jucînd rolul unui alt perete lateral de aedicula. 

Sub aspect artistic interesantul monument de care ne-am ocupat poate fi 
considerat o lucrare avînd un net caracter provincial, opera unui atelier de 
pietrărie local ce a fiinţat în metropola Daciei trai ane. Piesa prezintă o accentuată 
disproporţionalitate în centrarea scenei sculpturale, figuraţia fiind plasată mult 
spre stînga lespezii funerare (pînă la margine), iar reprezentarea iconografică 
propriu-zisă este schematică (ţinuta deosebit de rigidă a personajelor, formele 
anatomice destul de grosolane ş.a.). Această poziţie hieratică aminteşte de stilul 
bizantin de mai tîrziu. De altfel, este cunoscut faptul că încă de la sfîrşitul seco
lului II e.n. (ca un preludiu) şi, apoi, în special, în veacul următor, arta diferi-

*» Pentru aceasta problemă, vezi, C. Pop, V. Moga, I . Al. Aldea, Noi medalioane 
funerare lucrate aparte din Dada Superioară, in Acte Musei Napocensis, IX , Cluj, 1972, 
p. 503—523 şl nota 1. 
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telor ţinuturi ale Imperiului, va determina direcţia de dezvoltare ulterioară a 
întregii vieţi sculpturale romane, biruind clasicismul central. Or stilul bizantin a 
luat naştere tocmai pe baza acestor caractere artistice provinciale tîrzii atît de 
eterogene. Peretele de aedicula descoperit în valea Draşcovului vine să confirme 
cu prisosinţă acest lucru, înscriindu-se astfel în seria numeroasă de monumente 
ale genului 1 6 provenite din Dacia şi îmbogăţind astfel prin ineditul scenei pre
zentate gama variată de reprezentări cunoscută în această regiune nord-dunăreană. 

UNE P A R O I LATÉRALE D ' A E D I C U L A DÉCOUVERTE A U L P I A T R A I A N A 
S A R M I Z E G E T U S A 

R é s u m é 

Le monument sculptural mentionné (fig. 1), exécuté en grès, a été découvert 
à l'occasion des fouilles archéologiques de 1913, dans un mausolée, situé dans la 
région de la vallée de Draşcov. Dimensions : 135 X 85,7 X 16,5 cm. La pièce fait 
partie du patrimoine du Musée d'archéologie de Sarmizegetusa (nr. inv. 1491). 

L'importance particulière de ce monument est donnée par la scène icono
graphique qui représente deux personnages féminins, dont l'un porte dans ses bras 
un nourrisson. C'est la seule représentation de ce genre connue jusqu'à présent, 
que l'on a découvert dans la Dacie roumaine. 

La paroi d'aedicula, datée du commencement du même siècle de n.è., est un 
ouvrage exécuté dans un atelier provincial, qui existait probablement dans la 
métropole de la provincie nord-danubienne. 

K Cîteva lucrări recente privind aedicula în Dacia : Oct. Floca şi W. Wolski, Aedicula 
funerară in Dacia romană, în Buletinul Monumentelor Istorice, an X L I I , 3, 1973, p. 4—52 şi 
p. 80, cu bibliografia ; V. Moga, Un perete de aedicula descoperit la Apulum, în Apulum. 
X I , 1975, p. 185—189 ; L . Ţeposu-Marinescu, Despre aedicula funerară in Dacia romană, în 
Studii si cercetări de istorie veche şi arheologie, 3, 1974, p. 417—425 ; L . Ţeposu-Marinescu, 
Probleme de artă provincială romană (I). Edicule funerare din Dacia, în Muzeul Naţional, 
I, Bucureşti, 1974, p. 13—22. 
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DESCOPERITA LA SCHELA, JUD. GALAŢI 

MIHAI B R U D I U 

Cu ocazia unor lucrări de excavare de pe teritoriul comunei Schela jud. 
Galaţi a fost descoperită o a m f o r ă 1 cu ulei de măsline carbonizat 2. Amfora în 
discuţie a apărut într-o aşezare care a fost descoperită mai de mult s , dar care 
a rămas necercetată pînă în prezent. Aşezarea se află pe o terasă din bazinul 
inferior al văii Lozova, degradată în parte de procesele de eroziune. L a baza 
acestei terase se găsesc izvoare naturale, iar locul este cunoscut sub numele de 
Mormîntul Tătarului. Datorită faptului că terenul este înţelenit, fiind folosit în pre
zent ca imaş, nu am putut găsi materiale arheologice mai numeroase. Fragmen
tele ceramice descoperite ne indică pe acest loc o aşezare mai veche, din perioada 
Latenului, şi alta din sec. al III- lea 

în momentul cînd am ajuns la locul descoperit, 2 / 3 din bordei era distrus de 
excavator. Cu această ocazie a mai fost recuperat o parte din materialul arheologic, 
care se prezintă sub formă de fragmente ceramice şi oase. Din punct de vedere 
al pastei, ceramica poate fi categorisită astfel : ceramică dacică lucrată la mînă , 
ceramică cenuşie, lucrată la roată, dar menţionăm în cadrul acestei categorii pre
zenţa unei torţi late cu creastă şi un ornament în zig-zag, specifică ceramicii car
pice ; ceramică de factură romană, i ină sau cu nisip in pastă, provenind de la 
vase de uz obişnuit sau de la amfore. Pasta are culoare cărămizie deschisă sau 
mai închisă, unele fragmente, care provin de la amfore, au fost vopsite cu culoare 
roşie-brună sau cu angobă de caolin. 

Fauna este reprezentată de métatarse provenind de la bovine şi caba
line juvenile. 

Materialul arheologic din cuprinsul aşezării reprezintă următoarele categorii 
de ceramică : ceramică (stare fragmentară) lucrată la mînă cu ingredient fin de 
cioburi pisate, aparţinînd Latenului ; ceramică de tradiţie geto-dacică lucrată la 
mînă ; ceramică autohtonă lucrată la roată de culoare cenuşie, uneori neagră şi 
puţin lustruită ; ceramică de factură romană provenind de la amfore de culoare 
roz-gălbuie cu nisip în pastă, specifică secolelor I I — I I I . 

1 Amfora a fost descoperită de către excavatoriştii Popa Victor şi Roman Ion, la 
începutul lunii ianuarie 1974, la adîncimea de 4 m. Amfora era situată pe fundul gropii unui 
bordei. Adîncimea neobişnuit de mare a bordeiului este justificată de colmatarea terenului 
în pantă printr-un proces de coluvionare puternică care a avut loc după dispariţia locuinţei. 

2 Uleiul de măsline carbonizat a fost supus unor analize la laboratorul facultăţii de 
industrii alimentare din Galaţi, de către prof. dr. Mircea Leonte şi şeful de laborator He-
rinean Ilie. 

3 M. Petreseu-Dimboviţa, Călătorie de cercetare arheologică in judeţul Covurlui, ..Ori
zonturi", ΠΙ, 1940, 5—9, p. 18. 
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Am prezentat pe scurt toate categoriile ceramice întîlnite cu ocazia cerce
tării perieghetice, pentru a defini mai precis caracterul etnic al locuinţei, precum 
şi al aşezării din care provine amfora cu ulei. 

în ceea ce priveşte amfora cu ulei, aceasta 
se prezintă întreagă, fiind doar puţin lovită de 
lama buldozerului la una din mănuşi. Dimen
siunile amforei sînt : î. 52 cm X diam. maxim 
22,5 cm (fig. 1). 

Dacă avem în vedere şi tipul de locuinţă 
— bordeiul — putem atribui aşezarea de la 
Schela unor locuitori carpi. 

Se cunoaşte din cercetările de pină acum 
că densitatea aşezărilor carpice se situează în 
zona centrală a Moldovei ''. 

Dacă avem în vedere recenta clasificare 
a lui Gh. Bichir, putem încadra amfora în ca
tegoria lb 1, datorită faptului că are corpul mai 
bombat şi mai puţin zvelt, aşa cum sînt cele 
din sec. al I I I - l e a 3 . Pasta acestei categorii de 
amfore este de culoare roz sau roz-gălbuie, 
avînd ca ingredient nisip de culoare închisă 
care are o granulaţie mare, dînd vaselor o 
rezistenţă sporită, dar şi o suprafaţă aspră 
la pipăit. 

în ceea ce priveşte conţinutul amforei 
acesta este format din ulei şi apă. Uleiul ocupă 
jumătate din capacitatea vasului, iar restul, 
pînă la gît, îl ocupă apa. în gîtul amforei a fost 
un dop de lemn îmbibat cu ulei, pe care des
coperitorii l-au distrus parţial. Uleiul n în starea 
lui actuală se prezintă sub forma unei paste 
vîscoase de culoare neagră, al cărei grad de 

Fig. 1 — Amfora cu ulei de fluiditate la temperatura obişnuită este foarte 
măsline carbonizat de la Schela. m i c . Probele pentru analiză au fost scoase cu o 

sîrmă îndoită la un capăt. 

Dincolo de valoarea de unicat muzeistic pe care o are această amforă cu 
ulei de măsline, se pun cîteva probleme de ordin istoric, pe care dorim să le 
discutăm acum. 

Este îndeobşte acceptat astăzi faptul că din punct de vedere funcţional amfo
rele reprezentau ambalajul pentru transportul vinurilor şi uleiului 7 . Desigur că 
ar fi important de ştiut cît la sută din amforele care au ajuns în aşezările carpice 
au fost cu ulei şi cîte cu vin. Dar reconstituirea acestei realităţi este foarte ane-

4 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, vezi pl. I , harta 1. 
5 Ibidem, p. 90. 
β După informaţia transmisă verbal de prof, emerit N. Zaharia, o amforă cu ulei 

carbonizat a fost descoperită intr-un mormînt din sec. al IV-lea de la Leţcani, jud. Iaşi, dar 
conţinutul a fost distrus în momentul cînd a fost spălată cu acid clorhidric. Mormîntul a fost. 
publicat în Arheologia Moldovei, I , p. 211—217. 

7 D. Tudor, Importul de vin şi undelemn in provincia Dacia, în „Apulum", VU, p. 39L 
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voioasă, chiar imposibilă, deoarece cea mai mare parte dintre amfore sînt astăzi în 
stare fragmentară, sau nu mai păstrează urmele substanţelor care le-au conţinut. 

Dacă locul de origină al amforelor care transportau vin a fost determinat 
pe baza ştampilelor, şi anume zona nordpontică a Mării Negre 8, se pune întrebarea, 
cum poate fi explicată provenienţa din această zonă a amforelor care conţineau, 
ca în cazul de faţă, ulei de măsline, a cărui origine nu poate fi decît meditera
n e a n ă 9 . A fost transferat conţinutul din alte vase în aceste amfore specifice zonei 
nord-vest pontice, sau această din urmă zonă face parte dintr-un spaţiu geografic 
în care au fost răspîndite aceste amfore — spaţiu care se întinde pînă la Carpaţi ? 

Şeiva Sanie găseşte originea lor tot în nordul pontic, la Olbia, Neopolis, 
Ilurat, Mirmekion, bazîndu-se pe tipologie şi pe faptul că ele transportau vinuri 
din vechile centre ale acestei regiuni. 

Un alt aspect interesant pe care îl relevă această descoperire este existenţa 
unei aşezări carpice în apropierea zonei ocupată de romani, la o depărtare de 
4 km vest de valul Tuluceşti-Traian. Aşezările carpice pe teritoriul judeţului 
Galaţi sînt puţine, dar acest lucru se datoreşte unei lacune în cercetarea aces
tei perioade. 

Din cercetările arheologice de pînă acum, în judeţul Galaţi sînt cunoscute 
17 descoperiri carpice. Majoritatea acestora sînt răspîndite în partea nordică a 
acestui judeţ, zonă unde predomină dealurile podişului moldovenesc. 

în zona sudică pot fi menţionate numai trei descoperiri, şi anume la Tulu-
c e ş t i , 0 , Schela 1 1 şi L i e ş t i 1 2 . 

în zona nordică a judeţului Galaţi se cunosc următoarele descoperiri apar
ţinînd populaţiei carpice : Viile 1 3 (corn Fîrţăneşti), Bujoru M , Oancea 1 5 , Rogojeni 1 6 

(corn. Suceveni), Cavadineşt i 1 7 , Mîndreş t i 1 8 (corn. Valea Mărului), Brătu le ş t i 1 9 (corn. 
Corod), G î r b o v ă ţ 2 0 (corn. Ghidigeni), Cos i ţ en i 2 1 (corn. Brăhăşeşti), Brăhăşeşt i 2 2 , 
V izureş t i 2 3 (corn. Buciumeni), Buciumeni 2'', Poiana 2 5 (corn. Nicoreşti), S m u l ţ i M . 

Urmărind descoperirile carpice pe harta judeţului Galaţi (fig. 2) se poate 
observa că între limita sudică a acestui judeţ şi partea sa nordică există un hiatus 
de locuire. Deşi investigaţiile de pînă acum, pentru cunoaşterea acestei zone din 
punct de vedere arheologic, nu au fost suficient de intense, totuşi unele observaţii 
de ordin geohidrologic ne permit să opiniem că lipsa surselor naturale de apă din 
acest spaţiu geografic nu a permis fixarea şi dezvoltarea unor aşezări umane în 
decursul timpurilor mai vechi şi deci nici în sec. al III-lea. 

Acest factor de ordin ecologic a stat, pe de altă parte, probabil şi la baza 
delimitării spaţiului locuit de romani prin valul de la Tuluceşti, la Traian, val care 

a Gh. Bichir, op. cit., p. 92. 
9 D. Tudor, op. cit., p. 398. 

1 9 M. Brudiu, Cercetări perleghetice in sudul Moldovei, in Materiale, IX , p. 516. 
1 1 M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., a atribuit aşezarea şi epocii imperial romane tlrzll. 
" Gh. Bichir, Noi descoperiri carpice în regiunea Galn.fi, în „Danubius", I , p. 118. 
1 3 M. Petrescu-Dîmbovlţa, op. cil., p. 9 ; Gh. Bichir, Cultura carpică pl. I . harta 1, 

nr. 190. 
« Gh. Bichir, op. cit., pl. I . harta 1, nr. 189. 
1 5 M. Brudiu, op. cit., p. 518. 
1 9 Gh. Bichir, Cultura Carpică, pl. I , harta 1, nr. 186. 
" M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 15, extras ; T. T. Dragomir, Săpăturile arheologice 

de la Cavadineşti, r. BereşH, reg. Galaţi în Materiale, VI, p. 453, 469 ; idem, Săpăturile arheo
logice de la Cavadineşti, în Materiale, V U , p. 151—160. 

1 9 Gh. Bichir, Cultura carpică, pl. I , harta 1, nr. 188. 
'9 Ibidem, nr. 185. 
2 9 Gh. Bichir, Noi descoperiri carpice, p. 117. 
2 1 M. Brudiu, op. cit., p. 518. 
2 2 Descoperire inedită (M. Brudiu). 
2 3 Gh. Bichir, Cultura carpică, pl. I , harta 1, nr. 163. 
m Ibidem, nr. 166. 
25 Ibidem, nr. 164. 
29 Ibidem, nr. 187. 
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Val român 

Fig. 2. — Harta cu descoperirile carpice din jud. Galaţi : 1. Tuluceşti ; 2. Oancea ; 
3. Cosiţeni — Brăhăşeşti ; 4. Brăhăşeşti ; 5. Schela ; 6. Rogojeni — Suceveni ; 7. 
Mîndreşti — Valea Mărului ; 8. Bujor ; 9. Smulţi Gorneşti ; 10. Brătuleşti — Corod ; 
11. Vizureşti — Buciumeni ; 12. Poiana Nicoreşti ; 13. Buciumeni ; 14. Viile — Fîr-

ţăneşti : 15. Cavadineşti ; 16. Lieşti ; 17. Gîrbovăţ — Ghidigeni. 
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include o incintă unde sursele de apă rămîn în interiorul acesteia, iar dincolo de 
val apa din sursă naturală lipseşte pe zeci de kilometri. Din zona ocupată de 
romani apa provine din două straturi acvifere, după cum arată cercetările mai noi 2 1 . 

Aceeaşi observaţie se poate face şi pentru valul din vremea lui Athanaric 2 a , 
care începe la Ploscuţeni şi ajunge la Stoicani, val care are, spre deosebire de cel 
discutat anterior, valul spre nord şi şanţul spre sud, şi care închide în incinta sa 
nordică sursele de apă din zona Cuca. Scînteieşti. Aceste observaţii au fost făcute 
recent şi temeinicia lor este atestată cu fiecare cercetare arheologică din cîmpia 
Covurluiului. 

Cu toată existenţa acestui baraj natural dintre zona ocupată de romani şi 
cea mai intens locuită de carpi în nordul judeţului Galaţi, fluxul economic roman 
asupra carpilor din Moldova avea canale largi de revărsare prin valea Şiretului 
şi Prutului şi a afluenţilor acestora. Despre potenţialul comercial al zonei de la 
gura Şiretului s-a arătat şi altă dată 2 9 că volumul mărfurilor sosite aici era mare, 
lucru explicat prin siguranţa deplină pe care o aveau negustorii care acostau, dar 
şi de piaţa de desfacere pe care o oferea această zonă cu numeroase artere de 
circulaţie pe apă şi pe uscat. 

In concluzie, amfora cu ulei descoperită la Schela, în imediata apropiere a 
zonei stăpînite de romani, este mărturia unui comerţ pe care îl practicau negustorii 
din imperiu cu lumea carpilor din Moldova. Din prezentarea descoperirilor carpice 
pe teritoriul judeţului Galaţi se poate observa că lumea dacilor liberi din Moldova 
se găsea destul de aproape de zona stăpînită de către romani. Dacă ţinem seama 
.de faptul că nu există nici o aşezare carpică cercetată în care să lipsească amfora 
de factură romană, putem afirma că aceste legături, dincolo de momentele încor
date, au fost intense şi permanente şi prin ele este încă odată atestată influenţa 
civilizaţiei din Imperiul roman asupra populaţiei dacilor liberi din Moldova. 

UNE A M P H O R E DES He—Iile S I E C L E S D E n.è. C O N T E N A N T D E L ' H U I L E 
D ' O L I V E S CARBONISÉE. DÉCOUVERTE A S C H E L A , DÉPT. D E GALAŢI 

R é s u m é 

L a pièce mentionnée a été mise au jour à Schela, dépt. de Galaţi, dans un 
établissement carpique, situé à 4 km distance du vallum romain de Ţuluceşti-
Traian. L'auteur présente les conclusions de cette découverte dans le contexte 
des autres fouilles effectuées dans la même région, et la méthode chronologique 
utilisée. Ainsi, l'on connaît que la population carpique n'est pas très dense à la 
proximité de la zone sous la domination romaine, à cause du manque des sources 
d'eau. Toutefois, cette découverte atteste que le commerce de l'empire romain 
pénètre au'delà de ce barrage naturel, le long des vallées de Siret, de Prut et de 
leurs affluents, jusqu'au coeur de la Moldavie, où l'habitat carpique atteint son 
maximum d'intensité. 

2 7 Ana Ghenea. Studii asupra condiţiilor hidrogeologice ale apelor freatice din regiunea 
<le la vest de Galaţi, Arhiva Inst. Geol. 160 a. 

* R. Vulpe. în Istoria Romăniei, I, p. 510. 
2 0 Istoria României, I, p. 503, 504 ; Emilia Doroutiu Boilâ, în SCIV, 23, 1972, 1. p. 57. 
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NECROPOLA BIRITUALĂ DACO CAPRICĂ DE LA SĂUCEŞTL 
JUD. BACĂU 

V I O R E L C A P I T A N U 

Cu prilejul extinderii cercetărilor perieghetice în partea de nord-vest a j u 
deţului Bacău, în anul 1962 am descoperit pe raza comunei Săuceşti mai multe aşe
zări străvechi între care şi cimitirul daco-carpic din punctul cunoscut de localnici 
sub denumirea de „Morăriţa" l . 

Cercetări sistematice s-au efectuat aici la sfîrşitul anului 1967, dar din cauza 
timpului nefavorabil ele au fost întrerupte. Totuşi, deşi sondajul a fost redus ca 
proporţii, 10 m X 1,50 m, am reuşit să descoperim un număr de 7 morminte de 
incineraţie cu oasele calcinate depuse în urnă şi în gropi simple 2 . 

L a reluarea cercetărilor în anul 1973 s-au mai descoperit un număr de 
19 morminte, iar în campania din 1974 încă 22 de morminte 3. Astfel că pînă în 
prezent dispunem de un număr de 48 de morminte, dintre care 41 de incineraţie 
şi 7 de înhumaţie. 

Mormintele de înhumaţie aparţin în exclusivitate unor copii. Din cele 41 de 
morminte de incineraţie la un număr de 28 s-au folosit urnele pentru depunerea 
oaselor calcinate şi numai la 13 oasele au fost depuse direct în groapă. 

în cadrul ritului funerar al incinerării s-au practicat următoarele variante 
de înmormîntare : 1. morminte de incineraţie în urne acoperite cu un capac spe
cial = 5 (fig. 5/1—2) ; 2. morminte de incineraţie în urne acoperite cu străchini 
= 12 (fig. 2/1—4, fig. 4/1 şi fig. 5/5) ; 3. morminte de incineraţie în urne acoperite 
cu fragmente de la alte vase = 4 (fig. 3/1 M. 2, 2 M. 22) ; 4. morminte de inci
neraţie cu oasele calcinate depuse în urne neacoperite = 9 (8 urne lucrate la roată 
şi una cu mîna, M. 18), (fig. 1/2 M. 14, fig. 3/1 M. 2, 4/2 M. 1) ; 5. morminte în 
care oasele calcinate au fost depuse direct în groapă, fără urnă = 11 ; 6. morminte 
de incineraţie în urnă şi în groapă cu lespezi de piatră puse drept semne de 
mormînt '' = 6 (M. 6, M. 10, M. 11, M. 19, M. 22, M. 40). 

In ceea ce priveşte cel de al doilea rit, al înhumării, precizăm că avem 
de a face cu singură variantă, aceea a depunerii defunctului în groapă simplă, 

1 Marilena Florescu şi Vlorel Căpitanu, Cercetări arheologice in judeţul Bacău, in 
AM, VI , 1968, p. 219. 

3 L a săpaturi a participat ca invitat şl C. Buzdugan de la Muzeul din municipiul 
Gh. Gheorghiu De]. 

3 Viorel Căpitanu, Contribuţii la cunoaşterea populaţiei autohtone in secolele II—UI e.n. 
in judeţul Bacău, comunicare prezentată la prima Sesiune de comunicări ştiinţifice a Muzeu
lui Naţional Bucureşti, 1973, vezi „Muzeul naţional". Π, 1975, p. 293—334. 

1 Astfel de pietre puse ca semne de recunoaştere a mormintelor s-au descoperit pină 
in prezent in necropola de la Moldovenl-Gabăra, pe care Iulian Antonescu le consideră ca 
provenind de la rugurile funerare (Materiale, VI , 1959, p. 476—477) şi Soporul de Cîmpie, pe 
care D. Protase le consideră drept semne de morminte (D. Protase, Riturile funerare de la 
daci şi daco-romani, 1971, p. 103). 
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de formă dreptunghiulară, în poziţie întinsă şi cu mîinile pe lîngă corp, cu orien
tarea generală NNE-SSV. Adîncimea gropilor este de 0,80 m. 

Majoritatea mormintelor din necropola de la Săuceşti se compun în general 
din cîte o urnă acoperită cu capac special (M. 4, M. 10, M. 15, M. 31, M. 37), cu 
o strachină (M. 7, M. 13, M. 16, M. 20, M. 21, M. 25, M. 27, M. 30, M. 34, M. 38, 
M. 44, M. 47), sau cu fructieră (M. 39, fig. 6/3). De asemenea, se întîlnesc şi urne 
acoperite cu fragmente de la alte vase, cum ar fi : M. 8 (urna este acoperită cu o 
bucată de amforă romană), M. 14 (cu un fragment de ceramică cenuşie), M. 21 
(urna a fost acoperită cu un fund de la un vas lucrat cu mîna), M. 48 (fund 
de vas poros, drept capac). 

într-un singur caz (M. 18) s-a folosit ca urnă un vas-borcan cu brîu alveolat, 
de culoare cărămizie, lucrat cu mîna. Mormintele de incineraţie cu urnă au adîn
cimea cuprinsă între 0,40—1,20 m, iar gropile sépulcrale au o formă rotundă sau 
ovală cu un diametru cuprins între 0,40—0,60 m. 

Din analiza celor 48 de morminte descoperite pînă în prezent rezultă că 
toate erau morminte simple, fiecare mormînt reprezentînd întotdeauna conţinutul 
funerar al unui singur individ. 

în ceea ce priveşte ritul de înmormîntare se observă în continuare în 
sec. I I — I I I e.n. practica înhumării pentru copii alături de cea a incinerării pentru 
maturi. Ritul înhumării reprezintă o moştenire din Latene-ul geto-dacic. 

Vasele-urnă din această necropolă sînt confecţionate din ceramică de factură 
superioară, de culoare cenuşie, dar nu lipsesc nici cele de culoare cărămizie. S-au 
folosit în majoritate urne întregi, parcă comandate special în acest scop, din 
pastă fină de culoare cenuşie lucrată la roată. S-au descoperit pînă în prezent 
un număr de 28 de vase — urne întregi, din care 25 de culoare cenuşie şi 3 de 
culoare cărămizie (fig. 1/2 M. 14, şi fig. 2/1 M. 13, şi fig. 3/4 M. 20). 

Capacele şi străchinile sînt confecţionate tot din pastă fină de culoare cenu
şie şi numai 3 sînt de culoare cărămizie. 

Ceramica romană în această necropolă se întîlneşte numai în stare fragmen
tară, într-un singur caz un fragment de la partea superioară de la o amforă (M. 18) 
a fost folosit drept capac, iar la un număr de 3 morminte s-au întîlnit gîturi de 
amforă în asociaţie cu ceramică autohtonă. 

Fructiera de la M. 39 este de tipul cu piciorul scund, cu umărul distinct şi 
marginea evazată de culoare cenuşie, lucrată la roată. Ca tipuri de urnă se cunosc, 
în general, cele prezente in necropolele din aria daco-carpică. Predomină însă forma 
de urnă cu corpul steroidal, cu gîtul larg şi scund, cu buza lată şi uşor răsfrîntă 
orizontal (M. 4, M. 21, M. 25, M. 30, M. 38 şi M. 47), (fig. 1/1—4 ; 2ll—i). Alături 
de această formă se întîlneşte urna fără toartă, cu corpul sferoidal, alungit, cu 
gîtul înalt, buza dreaptă, cu 1—2 nervuri în relief sub buză sau pe gît (M. 1, 
M. 10, M. 15, M. 13, M. 27 şi M. 34), (fig. 4/1—4) ; la una (M. 39) (fig. 4/3) se 
observă 3 nervuri în relief la distanţe egale, care dau frumuseţe vasului. 

Tipul cel mai frecvent în această necropolă îl reprezintă urna cu corpul 
sferoidal, alungit (fig. 4/2 şi fig. 5/1), după care urmează vasul-urnă de formă 
bitronconică (fig. 3/1—4), cu cîte o nervură în relief sub buza vasului (M. 2, M. 22, 
M. 27 şi M. 20). Iese totuşi în evidenţă urna de la M. 27, decorată pe gît cu linii 
în val încadrate de linii paralele (fig. 3/3). 

Pînă în prezent s-a descoperit un singur vas-urnă cu două torţi de tip 
Poieneşti, cu gîtul scund, buza îngroşată şi fundul inelar (M. 48). 

Ca o excepţie apare la Săuceşti în M. 10 un vas-urnă de formă aproape 
sferică, cu gîtul foarte scund, de mărime mijlocie (înălţimea 250 mm ; d.g. 13 mm, 
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3 4 

Fig. 3 — Săuceşti, urne funerare : 1 M. 2 ; 2 M. 22 ; 3 M. 27 ; 4 Μ. 20. 
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d.f. 100 mm) (fig. 5/2). de culoare cenuşie, lucrat la roată şi acoperit cu un capac 
confecţionat în mod special. 

Vasele secundare apar la două morminte de incineraţie. Este vorba de o 
cănită (fig. 5/6) cu toartă spartă din vechime, de culoare cenuşie (M. 48), ase
mănătoare cu cea de la Poieneşt i -Dulceşt i 5 , şi un vas-borcan lucrat cu mîna, dar 
puternic corodat (M. 22). 

Din analiza atentă a ceramicii rezultă că în general populaţia daco-carpică 
a folosit vase neîntrebuinţate în alte scopuri ca urne funerare şi că numai în trei 
cazuri s-au folosit vase care au mai fost utilizate, în gospodării. Am putea lua 
ca exemplu urna de la M. 48. la care se observă şi urme de la arderea secundară. 
In ceea ce priveşte conţinutul acestor urne, pînă la o analiză completă antropo
logică precizăm că se întîlnesc la majoritatea. în interiorul lor, resturile funerare 
ale celor decedaţi (oase umane calcinate), cenuşă, cărbuni în proporţie redusă, 
bucăţi de vatră sau rug (M. 15 şi M. 46), la care se adaugă, de cele mai multe 
ori, diferite obiecte de inventar,- cum ar fi podoabe, obiecte de uz casnic, şi în 
două cazuri vase de ofrandă. Oasele calcinate, cenuşă, obiecte de podoabă se întîl
nesc atît în interiorul urnelor, lîngă urnă sau chiar în strachină pusă de-asupra 
urnei (M. 22, M. 34). Facem precizarea că obiectele de podoabă se întîlnesc şi la 
mormintele de incineraţie cu urnă. cît şi la cele cu oasele calcinate depuse în 
groapă (M. 21, M. 6, M. 19. M. 37. M. 46) precum şi la mormintele de înhumaţie 
(M. 9, M. 12, M. 42, M. 45). 

O B I E C T E Aşa cum precizam mai sus, în această necropolă s-au descoperit 
I N V E N T A R P e ceramică şi foarte multe obiecte din fier, bronz, sticlă, 

argint şi coral. Aproape toate mormintele au fost însoţite de 
podoabe, dar au fost şi situaţii cînd printre oasele calcinate s-au găsit obiecte 
sfărîmate de foc. Ele n-au putut fi recuperate, fiind puternic deteriorate în timpul 
cremaţiei şi apoi şi datorită acizilor solului. Totuşi se observă că un număr apre
ciabil de podoabe s-au păstrat destul de bine, în special in urnele acoperite, 
unde η-a pătruns nici apa şi nici pămîntul. Acelaşi lucru se poate spune şi de 
oasele umane care n-au fost arse pînă la epuizare (dinţi, falange, capete de la 
oasele mari, părţi din craniu), ele conservîndu-se destul de bine, putînd permite 
un studiu complet antropologic 6 . 

L a Săuceşti s-au descoperit pînă în prezent peste 352 de obiecte din fier, 
bronz, argint, sticlă, calcedoniu, coral — fără a pune la socoteală şi cele 28 de 
urne, capace şi străchini. 

Cuţite din fier = 7. Toate în stare fragmentară cu vîrful sau minerul rupt 
din vechime sau deteriorate de oxizii fierului (M. 11, M. 19, M. 22, M. '37, M. 42, 
M. 45). Ele sînt de dimensiuni diferite, cu lama dreaptă sau uşor curbată (fig. 
6/4—5). Minerul a fost în toate cazurile din lemn sau os, fixat în nituri din fier 
sau aramă. 

în pămîntul de umplutură s-a descoperit un fragment de mîner, care, pro
babil, a aparţinut unui mormînt. 

Catarame — 1. S-a descoperit o singură cataramă în M. 47 din bronz, la 
care se păstrează numai inelul de formă ovală, cu partea inferioară mult îngroşată 
în formă de semilună, cu spinul tot din bronz. 

Γ· Gh. Bichir, Cultura carpică, 1973, p. 340, pl. C. XXIV/3. 
a De cercetările antropologice se ocupă Dr. Dardu Nlcolăescu-Plopşor. 
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Fig. 4 — Săuceşti, urne funerare : 1 M. 34 ; 2 M. 1 ; 3 M. 15 ; 4 M. 39. 
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Fibule. Numărul lor este destul de mare = 13, dar nu toate sînt bine con
servate. Ele pot fi împărţite în două grupe : fibule de tip carpic (M. 1, M. 4, 
M. 15, M. 20, M. 22, M. 28, M. 31, M. 32 şi M. 37) şi fibule cu port-agrafa în 
formă de teacă (M. 5 din fier, M. 21 şi M. 44 din bronz), cu piciorul întors pe 
dedesupt (fig. 7/13—16). 

Fibulele de tip carpic sînt lucrate toate din bronz şi au port-afraga scundă 
(M. 1, M. 2, M. 4, M. 20), dar şi puţin mai înaltă (M. 28, M. 31, M. 37), iar piciorul 
Ia toate se termină printr-un buton conic ca cele descoperite la Poieneşti 7 , Poiana 
Dulceş t i 8 , Pădureni 9 , Butnăreşt i 0 1 , Văleni-Boteşti u , Moldoveni-Gabăra 1 2 şi Ba
cău 1 3 . De cele mai multe ori piciorul este ornamentat la exterior printr-o şăn-
ţuire punctată. 

Fibulele cu port-agrafa în formă de teacă prezente la trei morminte îşi găsesc 
analogii în necropolele de la Poieneşti M , Moldoveni-Gabăra i r>, Bărboasa-Gălăneşti 1 6 , 
Dochia-P. N e a m ţ ) 7 , dar şi în aşezările de la Slobozia-Roznov l s şi Obreja-Tran-
silvania 1 0 . 

Obiecte de toaletă. S-a descoperit o singură oglindă, întreagă, de tip daco-
carpic în M. 30, de formă discoidală, cu minerul perforat, iar pe revers abia se 
observă o tamga cu marginea uşor re l i e fa tă 2 0 (fig. 7/1). 

Podoabe. în necropola de la Săuceşti s-au descoperit foarte multe podoabe 
de forme şi mărimi diferite, cum ar fi : pandantivi-coşuleţ, cercei şi perle în 
formă de butoiaş din argint în tehnica filigranului ; perle de sticlă, calcedoniu 
cornalină şi coral (mărgean), pandantivi-căldăruşă din fier, pandantivi-amuletă din 
bronz, inele etc. 

Pandantivii-coşulet. S-au descoperit (M. 1, M. 4, M. 20, M. 22, M. 25, M. 30, 
M. 39) în număr de 10 şi sînt executaţi în tehnica filigranului aidoma celor de la 
Po ieneş t i 2 1 , Păduren i 2 2 , Moldoveni -Gabără 2 8 Bărboasa 2'', Onceşt i -Cioara Ά , Văleni-
Boteşti 2 6 şi Butnăreşti 2 7 (fig. 7/2—3). Fac excepţie cei din Μ. 1, care, deşi sînt exe
cutaţi tot în tehnica filigranului, la exterior nu sînt împodobiţi cu proeminenţe 
conice, torsade sau granulaţii, ci sînt executaţi într-o formă simplă prin înfăşurare. 
Acelaşi lucru se poate spune şi despre cele trei perle din argint, goale în interior, 
descoperite în M. 20 şi M. 27, care nu-şi găsesc deocamdată analogii în necropolele 
descoperite pînă în prezent, ele reprezentînd o nouă variantă în cultura carpică, 
urmînd după cele care sînt decorate cu proieminenţe conice sau cu rozete 2 8. 

7 Radu Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, in Materiale, I , p. 389, 395, 398, 
fig. 277/6, 292/2, 300/3. 

» Gheorghe Bichir, op. cit., p. 382, pl. C L X VI/1—3, 5, 9. 
9 Sebastian Morintz şi Gheorghe Bichir, Săpăturile de la Pădureni, in Materiale, VI, 

p. 492, fig. 3/1, 3. 
10 Ibidem, p. 387, pl. C L X X I / 2 . 
1 1 Informaţii V. Ursache, căruia îl mulţumim şi pe această cale. Vezi Gh. Bichir, 

op. cit., p. 387, pl. CLXXI/3 . 
1 2 Iulian Antonescu, Săpăturile de la GăbăTa-Porceştl, în Materiale, VI, p. 492, fig. 3/1, 3. 
1 3 Marilena Florescu şl Viorel Căpitanu, op. cit., p. 255, fig. 31/2. 
1 4 Radu Vulpe, op. cit., p. 402, 406, fig. 310, 321/11. 
-•' Iulian Antonescu, op. cit., p. 480, fig. 5/5. 
io viorel Căpitanu, op. cit., loc. cit. 
1 7 C. Scorpan, Necropola carpică de la Dochia, in AM, V, 1967, p. 327, 335. 
1 9 Gh. Bichir, op. cit., p. 385, pl. CLXIX/3 . 
1 9 D. Protase, Aşezarea şi cimitirul de la Obreja, AMN, 8, 1971, p. 135—160. 
2 0 Gh. Bichir, op. cit., pl. CLXXIH/3. 
2 1 Radu Vulpe, op. cit., p. 335, fig. 145 şi fig. 146. 
2 2 Gh. Bichir, op. cit., pl. C L X X V i n / 4 . 
2 3 Ibidem, p. 395, pl. CLXXIX/1—6. 
2 4 Viorel Căpitanu, Necropola daco-carpică de incineraţie de la Bărboasa-Gălăneşti, 

sub tipar. 
2 5 Viorel Căpitanu, op. cit., fig. 16/5—6 şi 22/2. 
3 9 Informaţii — V. Ursache. 
2 7 Gh. Bichir, op. cit., p. 118. 
2 9 Viorel Căpitanu, op. cit., fig. 30, M. 1. 
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3 

5 

JFig. 6 — Săuceşti, urnă funerară, 1, M. 47 ; fructiere 2 (pasim), 3 M. 39 ; cuţite. 
4 M. 37, 5 M. 22. 
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Cercei din argint. Descoperiţi în M. 1, M. 15, M. 20, M. 22, M. 30 şi M. 34, 
în număr de 7, sînt executaţi în tehnica filigranului şi prezintă la exterior un decor 
minuţios asemănător celor din necropolele de la Poieneşti, Pădureni, Moldoveni-
Gabăra şi Butnăreşti. Piesele fiind foarte fragile se păstrează în stare fragmentară. 
Cîteva exemplare au fost restaurate în laboratorul nostru 2 1 (fig. 7/4—7). 

Facem menţiunea că podoabele de argint s-au descoperit numai în mor
minte închise, adică în urne şi nu la cele cu oasele calcinate, depuse în groapă 
sau la morminte de înhumaţie. A doua observaţie pe care o facem aici este că 
pandantivii-coşuleţ s-au descoperit împreună cu cercei şi perle-butoiaş în M. 1, 
M. 15, M. 20, M. 22 şi M. 30, în timp ce în M. 27 perlele-butoiaş apar împreună 
cu alte podoabe, cum ar fi : mărgelele de sticlă sau cornalină. 

Pandantivi-căldăruşe din fier s-au descoperit la un număr de 6 morminte 
(M. 2, M. 5, M. 25, M. 30, M. 38, M. 47), însumînd 8 exemplare (fig. 7/8—10). Au 
forma cilindrică, cu fundul plat şi tortiţa în semicerc. în interior aceste podoabe 
sînt goale. Căldăruşele din fier sînt asemănătoare celor descoperite la Po ieneş t i M , 
P ă d u r e n i S o p o r u l de C î m p i e 3 2 , Cristian şi Mereşt i 3 : 1 şi apar numai la mormin
tele de incineraţie. 

Pandantivi-amulete. S-au descoperit două exemplare din bronz, dar prin 
formă şi dimensiuni se deosebesc de cei de la Poieneşti, Pădureni şi Poiana Dul-
ceşti (fig. 7/11—12). 

Perle. Aceste podoabe ocupă un loc important în necropola de la Săucejti. 
S-au descoperit un număr de 107 perle de sticlă, 60 perle de calcedoniu, 7 perle 
de cornalină şi 93 perle de coral (fig. 8/1—2). 

Perlele de sticlă, precum şi cele din pastă de sticlă apar la un număr de 
18 morminte (M. 1, M. 5. M. 6, M. 9, M. 12, M. 15, M. 18, M. 20, M. 21, M. 25, 
M. 28, M. 30, M. 34, M. 38, M. 39, M. 36 şi M. 46) de incineraţie şi de înhumaţie. 
Aceste perle sînt de culori, forme şi mărimi diferite (lig. 8/36—48). 

Perle de cornalină apar doar la un număr de 4 morminte (M. 15, M. 20, 
M. 27 şi M. 38), împreună cu podoabe de sticlă, calcedoniu şi coral şi sînt de cu
loare roşie-cărămizie (fig. 8/49). 

Perle de calcedoniu s-au întîlnit la un număr de 10 morminte (M. 2, M. 15, 
M. 20, M. 21, M. 25, M. 28, M. 30, M. 38, M. 46, M. 47) şi au o formă sferoidală şi 
într-un singur caz şi în formă de pepene. Mărimea lor oscilează de la 1 la 2,5 cm., 
cea în formă de pepene (M. 20, fig. 8/26) depăşeşte 3 cm. Perlele de calcedoniu 
sînt de aspect calcaros, dar nu lipsesc nici cele de aspect sticlos (fig. 8/21—35). 

Perle de coral (mărgean). Sînt prezente la un număr de 7 morminte (M. 20, 
M. 21, M. 25, M. 28, M. 30, M. 38, M. 47) şi apar numai la morminte cu oasele calcinate 
depuse în urnă. Aceste fragmente de coral şi-au pierdut culoarea iniţială şi apar 
într-o culoare cenuşie şi din această cauză se confundă de multe ori cu oasele 
calcinate umane. Ca dimensiuni variază între 1—5 cm (fig. 8/1—20). 

Ar mai fi de amintit aici prezenţa unei verigi-inel din bronz (M. 7), mai 
multe ace din fier în stare fragmentară, un segment dintr-un lănţişor din fier 
(M. 30), bucăţi de tablă răsucită din bronz (M. 46), un segment din sîrmă de ar
gint, perle de os şi fard de culoare roz (M. 38). 

2 0 Restaurarea pieselor de argint a fost executată de Georgel Bandrabur. 
™ Radu Vulpe, op. cit., p. 342, fig. 156/2. 
3 1 Sebastian Morintz şi Gheorghe Bichir, op. cit., p. 292, fig. 3/6. 
3 2 D. Protase. Le Cimetière de Soporul de Cimple, un nouveau témoignage de la pré

sence de daces en Dacie romaine, in „Dacia", N.S., ΧΠΙ, fig. 12/11. 
3 3 I . Pop, Pandantive in formă de căldăruşe din sud-estul Transilvaniei, SCIV, I, 17, 

p. 175—180. 
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Fig. 7 — Săuceşt i , obiecte de inventar : oglindă 1 M . 30 ; pandantivi — coşuleţ 
d in argint, cercel şi o per lă în formă de butoiaş 2—4,7 M . 20 ; cercei d in argint 
5—6 M . 30 ; pandantivi — că ldă ruşă d in fier 8—10, M . 30 ; pandantivi — amule tă , 
11—12 M . 30 ; fibule de t ip carpic 13—14 M. 22 şi M . 20 ; fibule cu port-agrafa 

în formă de teacă 15—16 M. 44 şi M . 21. 
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Fig. 8 — Săuceşt i , perle d in coral 1—20 M . 38 ; 21—35 perle din calcedoniu M . 30 ; 
36—48 perle d in sticlă şi pas tă de sticlă M 30 ; 49 per lă din cornal ină M . 38. 
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Subliniem faptul că foarte multe podoabe din sticlă, calcedoniu, coral au fost 
distruse de foc, ele păstrîndu-se doar sub formă de sfărîmături. 

în urma analizei rezultatelor acestei necropole birituale se desprind urmă
toarele concluzii : 

Necropola de la Săuceşti aparţine în exclusivitate populaţiei autohtone, in 
speţă daco-carpilor. 

Aici se practicau cele două rituri de înmormîntare : incineraţia pentru maturi 
şi înhumaţia pentru copii. Incineraţia era practicată de către populaţia daco-car
pică în două variante : morminte de incineraţie în urnă şi morminte de incineraţie 
în care oasele erau depuse direct în groapă. 

Mormintele de înhumaţie prin rit şi inventar aparţin carpilor şi ele sînt 
contemporane celor de incineraţie. 

Inventarul funerar de la Săuceşti — format din ceramică de factură locală, 
dar şi de import (fragmente de amorfe romane), diferite obiecte de podoabă din 
argint (cercei, pandantivi-coşuleţ, perle de argint), mărgele din sticlă, calcedoniu, 
coral, de forme, mărimi şi culori diferite ; pandantivi de metal (căldăruşă), obiecte 
de uz casnic (cuţite în special), fibule de tip carpic sau cu port-agrafa în formă 
de teacă, cu piciorul întors pe dedesubt — asigură o datare corespunzătoare celei 
de a doua jumătăţi a sec. al II-lea şi în tot sec. al III- lea e.n. 

Această necropolă, spre deosebire de cele cunoscute şi cercetate pînă în pre
zent în Moldova, se află într-o zonă joasă, la numai cîţiva metri de fosta albie 
a Şiretului şi dovedeşte că daco-carpii au locuit nu numai în zona deluroasă, ci 
peste tot, acolo unde terenul le-a permis folosirea lui atît pentru aşezări, cît şi 
pentru agricultură şi creşterea vitelor. Apa Şiretului, la vremea aceea, reprezenta 
cu siguranţă o arteră principală in relaţiile comerciale dintre populaţia carpică 
şi cea din nord-estul şi sud-estul Europei. 

L A NÉCROPOLE PRÉFÉODALE DU IVe SIÈCLE D E n.è. D E S U L T A N A , 
D E P T . D E B A C A U 

R é s u m é 

L'auteur présente les résultats des fouilles archéologiques de récupération, 
effectuées dans une nécropole daco-carpique, située aux alentours de la commune 
de Săuceşti, à l'endroit nommé „Morăriţa". Y ont été découvertes 48 tombes, dont 
il d'incinération et 7 d'inhumation, ces dernières étant des tombes d'enfants. Dans 
les 41 tombes d'incinération, en 28 cas les os calcinés ont été déposés en urnes, 
tandis qu'en 13 cas seulement, les os ont été déposés directement dans la fosse. 

Une particularité de cette nécropole sont les dalles en pierre que l'on a 
découvert à la surface de 6 tombes, des dalles non façonnées qui ont probablement 
servi comme signes de tombes. 

Ce qui surprend tout particulièrement dans la nécropole de Săuceşti c'est la 
richesse des objets de parure. Ainsi, du nombre total de 48 tombes, on a décou
vert à l'intérieur des 31 un grand nombre d'objets de parure : pendantifs-corbeille 
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d'argent, simples ou avec de protubérances coniques, exécutés dans la technique 
du filigran, perles d'argent, pendantifs de fer en forme de petit seau, perles de 
verre en coralline, pendantifs de bronze, un miroir intact de type sarmato-car-
pique, etc. 

L'on y retrouve aussi certains objets ménagers, tels des couteaux de fer. 
Les fibules, en nombre de 13, sont de type carpique, ayant le porte-agrafe 

en forme de graine de fer et de bronze. 
En ce qui concerne la céramique, à la différence des nécropoles déjà inves-

tiguées de Bărboasa, Sohodor, Oncesti, etc. où la céramique est en général corrodée, 
celle de Săuceşti est très bien conservée. 

Les urnes, de couleur grise, pour la plupart des cas — et seulement trois de 
couleur rouge-brique — sont toutes travaillées à la roue. 

Une petite cruche de facture locale, retrouvée dans l'une des urnes contenant 
des os calcinés attire elle-aussi l'attention. 

Les urnes sont de type assez divers, prédominant les bitronconiques, à côté 
des celles en forme sphéroïdale, au bord large ou étroit, droit ou rabattu horizonta
lement, ayant parfois sur les marges un, deux, ou même trois lignes en relief. 

Il reste un fait significatif que la nécropole de Săuceşti est la seule qui, 
par rapport à celles connues jusqu'à présent en Moldavie, se trouve dans une zone 
géographique de basse altitude, sur la terrasse inférieure de la rivière de Siret, 
située à 1,50—2,00 mètres au-dessus du niveau de l'eau, sur la rive droite du Siret. 

La nécropole de Săuceşti datée des IIe—171* siècles de n.è. appartienne à la 
population locale daco-carpique. 
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NECROPOLA PREFEUDALĂ DIN SEC. A L I V - L E A DE L A SULTANA, 
COM. MÎNASTIREA, JUD. ILFOV 

CONSTANTIN I S A C E S C U şi B A R B U IONESCU 

în toamna anului 1965, în urma lucrărilor de amenajare a unui canal de 
irigaţie pe teritoriul comunei Coconi (astăzi Mînăstirea), au fost distruse numeroase 
morminte de Înhumaţie însoţite de inventar. Sesizat, Muzeul de Arheologie din 
Olteniţa a organizat o săpătură de informare în anul 1966, luna mai. 

Necropola se afla la aproximativ 100 m sud-est de satul Sultana şi 400 m 
sud-vest de Iezerul Mostiştei. Cinci morminte ce se observau în digul canalului, 
distruse în parte, au necesitat deschiderea unor casete. Alte secţiuni, cu lungimea 
totală de 64 m, late de 1,20 m, au fost săpate două cîte două de o parte şi de alta 
a canalului, paralele cu acesta, ducînd la descoperirea altor 6 morminte de 
înhumaţie. 

Cîţiva ani mai tîrziu, lucrările de hidroamelioraţie de pe cursul rîului 
Mostiştea au afectat cîteva obiective arheologice, altele urmînd a fi afectate în 
anii următori de creşterea nivelului apei. Ca urmare, C.C.E.S. al judeţului Ilfov, 
prin muzeele din Giurgiu şi Olteniţa, în colaborare cu Institutul de Arheologie 
din Bucureşti şi Muzeul de Istorie al R. S. România, a iniţiat o amplă campa
nie de salvare. 

Cercetarea necropolei de la sud de satul Sultana ce a revenit, printre altele, 
Muzeului de Istorie şi Arheologie din Giurgiu, s-a desfăşurat în cursul lunii august 
1974. între timp obiectivul suferise evidente distrugeri. Noul canal de irigaţie, lat 
de 20 m, s-a lărgit printr-o a doua albie de siguranţă obţinută prin îndepărtarea, 
pe ambele maluri, a unui strat de 0,80—0,90 m de pămînt, pe o lăţime de cîte 5 m. 
Pămîntul excavat a fost folosit la ridicarea digurilor ce însoţesc canalul pe toată 
lungimea sa. 

Primele încercări de a descoperi, în imediata vecinătate a canalului, mor
minte neafectate de lucrările de irigaţie dovedindu-se nesatisfăcătoare, următoa
rele şanţuri au fost trasate pe fîşia de siguranţă, lată de 5 m, ce mărginea canalul. 
Erau vizate mormintele mai adînci de 0,90 m. (grosimea stratului de pămînt dis
locat), morminte ce urmau a fi distruse odată cu darea în exploatare a canalului. 
Cele 20 de secţiuni, pe ambele maluri, au dus la descoperirea a 11 morminte de 
înhumaţie, pe care le-am notat în continuarea celor 12 din prima campanie, după 
cum urmează : 

Mormînul 1, aflat la adîncimea de 1,45 m, aparţine unui adult înhumat în 
poziţie întinsă, pe spate, cu braţele de-alungul corpului, orientat NNV-SSE. Picioa
rele, de la genunchi, sînt dislocate în urma lucrărilor de la canalul de irigaţie. Ca 
obiecte de inventar au fost găsite : o fibulă din bronz aparţinînd tipului „cu 
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piciorul întors pe dedesubt", cu lungimea arcului de -l cm, a resortului de 2 cm ; 
12 mărgele din pastă sticloasă de culoare albastră. 

Mormîntul nr. 2, de înhumaţie, cu adîncimea 1,40 m, avea poziţia întinsă, 
pe spate, cu braţele îndoite, aduse cu palmele în regiunea abdomenului. Inventarul 
era compus dintr-o strachină găsită în stare fragmentară. în apropierea capului 
s-au găsit oase de pasăre. 

Mormîntul 3, descoperit la adîncimea de 1,65 m, aparţine unui adult înhumat 
în poziţie întinsă, pe spate, cu braţele de-a lungul corpului. Orientarea, după 
coloana vertebrală, era N-S. Ca inventar avea : 2 fibule din bronz de tipul „cu 
piciorul întors pe dedesubt" (pl. IV/3,4) ; 6 fusaiole bitronconice cu diametrul de 
0,036 m ; 12 mărgele faţetate, din pastă sticloasă de culoare albastră. 

Mormîntul 4, descoperit la adîncimea de 0,90 m, avea scheletul în poziţie 
întinsă pe spate, cu palmele aduse la umărul drept. Orientarea era N-S. Aproape 
de umărul drept a fost găsită o fibulă, cu arcul din tablă subţire de bronz, cu 
marginile rotunjite spre interior. Corpul se prelungeşte cu o sîrmă, care formează 
spiralele resortului, terminîndu-se prin ac. Piciorul, de tipul „întors pe dedesubt", 
este scurt. E l se prelungeşte printr-o sîrmă ce înfăşoară de trei ori arcul. Trei 
grupe de cîte două nervuri în relief imită înfăşurarea spirei pe arc (pl. IV / l ) . 

Mormîntul 5. de înhumaţie, găsit la adîncimea de 1,25 m, aparţine unui copil, 
după fragmentele de craniu în stare foarte proastă de conservare, singurele păs
trate din tot scheletul. Inventarul este compus din 6 vase de lut, aşezate pe un 
rînd orientat N-S, în slînga scheletului, ce trebuie să fi avut aceeaşi orientare. Din 
acestea : o oală lucrată la roată din pastă cu aspect zgrunţuros, de culoare brună. 
Corpul este aproape globular, fundul drept, buza rotunjită şi răsfrîntă în afară. 
Pe umăr este decorat cu două incizii circulare. înălţimea, egală cu diametru! 
maxim, este de 0,086 m (pl. 1/2). Vas-borcan lucrat cu mîna din pastă impură, 
cu nisip grosier şi urme de mică, de culoare brun-cenuşie. Este piriform, cu gîtul 
scurt şi gros, buza răsfrîntă, fundul uşor scobit. înălţimea este de 0,106 m, aproape 
egală cu diametrul maxim de 0.110 m (pl. I / l ) . Strachină lucrată la roată din pastă 
fină de culoare cenuşie ; forma este bitronconică, cu partea superioară aproape 
cilindrică, cu buza îngroşată. Linia de separaţie, mult reliefată, prezintă 14 faţe-
tări îngrijit executate. înălţ imea este de 0,062 m, iar diametru gurii de 0,120 m 
(pl. 1/3) ; în apropierea craniului au fost găsite 5 mărgele din pastă sticloasă de 
culoare albastră, poliedrice, faţetate şi o perlă mare, decorată cu ochiuri galbene 
pe fond albastru. 

Mormîntul 6 — înhumatul se afla în poziţie întinsă, pe spate, puţin încli
nată spre dreapta, cu palmele aduse spre umărul drept. Era orientat N-S. în 
dreapta scheletului, la nivelul şoldului, au fost găsite un cuţit de fier şi o cata
ramă de bronz turnată dintr-o singură bucată cu inelul. în partea superioară a 
plăcii au fost lăsate două urechiuşe din tablă, care, îndoite spre interior, au format 
culcuşul unui ax de bronz de care se leagă spinul. Inelul este oval, masiv, bombat 
la exterior, cu suprafaţa interioară plată. L a capătul spinului inelul are o şenţuire 
pe care se sprijină acesta şi este decorat simetric cu două cercuri în relief cu 
un punct central. Placa este ornamentată în partea superioară cu o nervură în 
relief, punctată. Cureaua se fixa prin trei nituri vizibile la exteriorul plăcii 
(pl. IV/6). 

Mormîntul 7 a fost descoperit la 1 m adîncime, în stare foarte proastă de 
conservare. Din inventarul ce-1 conţinea s-a păstrat în bună stare o strachină din 
pastă foarte fină, de culoare cenuşie. Are formă bitronconică şi inel de susţinere. 
Sub buză prezintă ca decor un zig-zag obţinut prin lustruire între două nervuri 
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5 

PL. II — Mormîn tu l 15 : 1. pieptene de os ; 2. vas lucrat cu 
m î n a ; 3. s t r ach ină cu decor incizat ; mormîn tu l 13 : 4. pieptene 

de os : 5. vas lucrat la roată . 
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Catarame ; 5, M. 11 ; 6, M. 6. — Tub din os pentru ace : 8. 
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în relief (pl. 1/4). S-au mai găsit fragmente dintr-o oală lucrată la roată, din 
pastă cu mult nisip şi pietricele, precum şi două mărgele de formă cubică, de 
culoare albastră. 

Mormîntul 8, de înhumaţie, a fost descoperit la 2 m adîncime, avînd sche
letul în poziţie întinsă, pe spate, cu braţele de-alungul corpului, cu craniul încli
nat spre dreapta. Era orientat NNV-SSE. Nu avea inventar. 

Mormîntul 9, de înhumaţie, are adîncimea 1,78 m, cu orientarea N-S. Pozi
ţia era întinsă, pe spate, cu braţele de-a lungul corpului. Umărul drept nefiresc 
deplasat spre cap şi capătul inferior al femurului anormal îngroşat vădesc de
fecţiuni de constituţie. Inventarul mormîntului este compus din : o perlă de chih
limbar de formă discoidală ; o cataramă fragmentară de fier găsită în regiunea 
bazinului ; un vas-borcan lucrat la roată, depus între labele picioarelor. 

Mormîntul 10 — înhumatul se afla in poziţie întinsă, pe spate, cu palmele 
aduse pe bazin. Adîncimea — 1,85 m, iar orientarea era NNV-SSE. Nu conţine 
obiecte de inventar. 

Mormîntul 11 — de înhumaţie, a fost descoperit la 0,94 m adîncime. Scheletul 
era întins pe spate, cu braţele de-a lungul corpului, cu picioarele îndoite spre 
dreapta. Orientarea coloanei : N-S. In regiunea gîtului au fost găsite 30 perle din 
pastă sticloasă, de diferite forme şi culori. L a fiecare umăr se afla cîte o fibulă 
de bronz „cu piciorul întors pe dedesubt", cu resort bilateral, în stare foarte bună 
de conservare (pl. IV/2,7). Inventarul mai cuprindea o cataramă de bronz, cu corpul 
aproape oval, cu diametrul de 0,023 X 0,018 m. Spinul este din sîrmă subţire de 
bronz, cu secţiune rotundă, cu capătul uşor îndoit (pl. IV/5). 

Mormîntul 12 — de înhumaţie, aflat la 1,65 m. adîncime, era foarte prost 
conservat. De o parte şi de alta a bazinului erau depuse două vase-borcan lu
crate la roată. 

Mormîntul 13, descoperit la 0,15 m (0,95 m) adîncime a fost distrus aproape 
complet de lucrările canalului de irigaţie. După poziţia picioarelor rămase nede
ranjate, după dispunerea celorlalte oase, înhumatul se afla în poziţie întinsă, pe 
spate, cu orientare aproximativă N-S. Inventarul este compus din : 

— strachină lucrată din pastă fină de culoare cenuşiu-închis ; are formă 
bitronconică, cu partea superioară evazată, cu buza îngroşată spre exterior ; fundul 
este inelar ; deasupra liniei de separaţie apare un decor prin lustruire : un zig
zag încadrat de două linii ; 

— vas piriform, lucrat la roată din pastă impură de culoare brun-închis ; 
fundul este puţin scobit ; pe umăr prezintă, ca decor, două caneluri ; înălţimea este 
de 0,140 m, diametrul gurii de 0,105 m (pl. II/5) ; 

— pieptene de os înalt de 0,082 m şi lung de 0,107 m, cu partea centrală 
de formă semicirculară prelungindu-se în părţi cu decupajele circulare ; minerul 
este lucrat din două plăci ce fixau 6 segmenţi cu dinţi ; rolul niturilor îl au mici 
tubuleţe de aramă, care, printr-o anumită dispunere, îndeplinesc şi o funcţie de
corativă (pl. II/4) ; se afla în regiunea capului, în stînga acestuia ; 

— fusaiolă de formă bitronconică, cu diametrul de 0,03 m ; 
— disc dintr-un fragment de vas de lut, din pastă foarte fină de culoare 

cărămizie, cu diametrul de 0,02 m ; 
— perlă mare în formă de butoiaş, cu diametrul de 0,025 m, din pastă sti

cloasă de culoare neagră, decorată cu ochiuri galbene încadrate cu alb ; 

1 L a acest mormînt, ca şi la următoarele săpate în cea de a doua campanie, din 1974, 
este trecută şi adîncimea iniţială înaintea îndepărtării stratului de pămînt, de 0,80—0,90 m 
grosime. 
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— 6 mărgele poliedrice, faţetate, din pastă sticloasă de culoare albastră ; 
— ac din fier, fragmentar, găsit în regiunea bazinului. 
Mormîntul 14 — de înhumaţie, aflat la adîncimea de 0,17 m (0,97 m). Po

ziţia este întinsă, pe spate, cu braţele uşor îndoite, cel drept adus cu palma pe 
bazin. Orientarea este V - E , cu o uşoară deviere spre est. Craniul a fost în parte 
distrus în urma taluzării. Restul scheletului, aflîndu-se sub dig, a necesitat des
chiderea unei casete. Este lipsit de inventar. 

Mormîntul 15, descoperit la adîncimea de 0,83 m (1,68 m), iar groapa avea 
formă aproape dreptunghiulară, cu latura mai mică, de la nord, rotunjită. înhu
matul se afla în poziţie întinsă, pe spate, orientată N-S. Doar craniul şi picioarele 
păstrau poziţia iniţială, restul oaselor fiind învălmăşite în urma jefuirii, proba
bile, a mormîntului. în urma depunerii unei ofrande, în dreapta craniului s-au 
găsit oase de ovine : 2 mandibule, vertebre, oasele picioarelor. 

Inventarul mormîntului este compus din : 
— strachină din pastă fină de culoare cenuşiu-închis, de formă bitronco

nică, puţin evazată, cu fundul drept ; prezintă ca decor o nervură de relief, sub 
buză şi două nervuri pe umărul vasului ; înălţimea este de 0,095 m, iar diametrul 
gurii de 0,150 m (pl. II/3) ; 

— 2 străchini uşor bitronconice, cu partea superioară mult evazată, cu fundul 
inelar ; sînt lucrate la roată din pastă fină de culoare cenuşiu-închis ; au fost 
găsite în stare fragmentară ; 

— vas piriform cu fund drept şi buza evazată, lucrat cu mîna din pastă 
grosolană de culoare brun-cărămizie ; înălţimea este de 0,135 m, diametrul la gură 
de 0,130 m (pl. U/2) ; menţionăm că cele 4 vase se aflau grupate lîngă peretele 
stîng al gropii, aproximativ la jumătatea lungimii acesteia ; 

— fusaiolă de lut, bitronconică, cu diametrul de 0,04 m ; 
— fusaiolă discoidală, cu marginea uşor bombată, cu diametrul de 0,038 şi 

grosimea de 0,017 m ; 
— fibulă cu picior romboidal avînd pe partea interioară portagrafa înaltă, 

turnată ; corpul este arcuit, uşor frînt spre resort, cu secţiunea aproape triunghiu
lară ; resortul este prins de corp printr-o balama turnată ; axul resortului, lung, 
din fier, se îngroaşe la extremităţi ; pe el se înfăşoară în spirale acul. L a punctul 
de întîlnire dintre picior şi arc, trei linii incizate par să imite înfăşurarea sîrmei 
piciorului de la fibulele de tipul „cu piciorul întors pe dedesubt". A fost găsită 
la 70 cm sud de craniu. în apropiere, o claviculă cu urme de oxid de Cu. indică 
poziţia fibulei înaintea deranjării mormîntului. Lîngă tibia dreaptă se afla o fibulă 
asemănătoare, dar fără resort şi ac (pl. IV/9, 10) ; 

— lama fragmentară a unui cuţit de fier, cu lungimea de 0,06 m, care păs
trează o parte din pedunculul de fixare ; 

— pieptene din os, cu minerul de formă semiovală alcătuit din două plăci 
ce prind la mijloc, prin nituri de sîrmă subţire de cupru, 7 segmenţi cu dinţi ; 
se găsea la 10 cm în stînga craniului (pl. I I / l ) ; 

— tub de os pentru ace, cu întreaga suprafaţă frumos decorată prin incizii 
(pl. IV/8) ; păstrează în interior acul de fier cu secţiune dreptunghiulară, cu 
capul mult îngroşat ; 

— pahar de sticlă, în stare fragmentară ; pereţii sînt subţiri, foarte fragili, 
transparenţi, cu irizări albastre ; fundul paharului, de formă conică, se afla în 
pămîntul de umplutură al străchinii în care fusese depus ; 
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— 12 mărgele de sticlă, diferite ca formă şi culoare şi o perlă de chihlimbar, 
discoidală, au fost descoperite la aproximativ 10 cm vest de partea inferioara 
a craniului. 

Mormîntul 16 aparţine unui adult, înhumat în poziţie întinsă, pe spate, cu 
0,27 m (1,10 m). 

Mormîntul 17, a fost descoperit la adîncimea de 0.45 m (1,25 m), cu scheletul 
în poziţie întinsă pe spate, orientat N-S. Jefuirea din vechime a distrus partea 
de mijloc a mormîntului. Forma gropii era aproape ovală, cu latura dinspre nord 
mai dreaptă. Fundul ei prezenta o înclinare spre sud, precum şi o albiere longi
tudinală, mai pronunţată spre centru. în apropierea capului, în partea de N-V 
a gropii, fusese depusă o ofrandă animală. 

Lîngă peretele vestic al gropii, într-un punct de maximă rotunjire a aces
teia, se aflau : 

— o cană cu formă aproape bitronconică, gura trilobată, cu o mănuşe ovală 
în secţiune ; se sprijină pe un pronunţat inel de susţinere : este lucrată la roată 
din pastă fină de culoare cenuşie ; are înălţimea de 0,245 m, diametrul maxim de 
0,170 m, diametrul fundului de 0.092 m (pl. III/3) ; 

— vas piriform, cu buza evazată şi fundul drept, lucrat la roată din pastă 
impură de culoare brună (pl. I I l / l ) ; 

— depus ritual lîngă braţul stîng, la nivelul cotului, se afla un pieptene de 
os cu minerul aproape semicircular, compus din plăci ce fixează, prin nituri dis
puse neglijent, 6 segmenţi cu dinţi (pl. III/2). Urme de fier au fost observate în 
regiunea bazinului. 

Mormîntul 18 de înhumaţie, distrus de un şanţ recent, în care nu s-au 
găsit obiecte de inventar. 

Mormîntul 19 aparţine unui adult, înhumat în poziţie întinsă pe spate, 
orientat V - E . In apropierea craniului se afla o perlă din pastă sticloasă. 

Mormîntul 20 a fost descoperit la adîncimea de 0,60 m (1,72 m). Poziţia este 
întinsă pe spate. Orientarea : NNV-SSE. Groapa avea formă aproape dreptunghiu
lară, mai îngustă spre picioare, cu colţurile rotunjite. Osemintele erau, în parte, 
răscolite, probabil în urma jefuirii mormîntului. Nu s-au găsit obiecte de inventar. 

Mormîntul 21 avea adîncimea de 0,13 m (0,93 m). Lucrările de excavaţie l-au 
distrus aproape complet. Cîteva fragmente de la baza craniului şi oasele labei 
piciorului păstrate „in situ" şi vagi urme ale gropii ne dau posibilitatea cunoaş
terii orientării N-S a mormîntului. Din inventar s-au păstrat fragmente a două 
vase : o strachină cu fundul inelar, lucrată la roată din pastă fină de culoare 
cenuşie ; o oală lucrată la roată din pastă grosolană brun-gălbuie. Cîteva mici frag
mente indicau prezenţa unui obiect de fier ce nu a putut fi identificat. Alte două 
morminte, aflate la adîncime foarte mică, au fost distruse de lucrări repente. 

Toate mormintele necropolei de la Sultana sînt de înhumaţie. Lipsa mormin
telor de incineraţie se poate datora şi caracterului destul de restrîns al cercetării 
în prima campanie de săpături, sau condiţiilor deosebite din teren, arătate mai sus, 
în care s-a desfăşurat cea de a doua campanie. 

Groapa are în general formă dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite. In unele 
cazuri se îngustează spre picioare. Fundul gropii este drept, rareori înclinat spre 
picioare sau cu albiere longitudinală. L a mormîntul 3 păstrează o pernă de pămînt, 
pe care este aşezat capul. 

L a majoritatea mormintelor scheletele au fost găsite în poziţie întinsă, pe 
spate, cu braţele de-a-lungul corpului, mai mult sau mai puţin depărtate de acesta. 
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Uneori braţele apar uşor îndoite, cu palma dreaptă sau ambele palme aduse pe 
bazin. Alteori palmele se aflau pe umărul drept, poziţie urmată de o uşoară şi 
firească înclinare spre dreapta a scheletului. Picioarele erau, în general, perfect 
întinse, alăturate. într-un singur caz scheletul se afla in poziţie uşor chircită, pe 
partea dreaptă. 

Orientarea majorităţii mormintelor este. în cadrul unui prim grup, nord-sud, 
uneori cu mici abateri spre vest. într-un al doilea grup mormintele sînt orientate 
vest-est şi intercalate celor cu orientare Ν—S. Adîncimea lor variază de la 2 m 
la 0,95 m. Mormintele orientate V—Ε se găseau la adîncimi mai mici, pînă la un 
metru, în pămînt negru, lipsite de inventar. Excepţie face mormîntul 19, descoperit 
la adîncime mai mare 1—1,20 m. care conţinea o perlă de sticlă. Mormintele orien
tate Ν—S conţin în general obiecte de inventar, mai puţin cele numerotate cu 
8,10 şi 20. Dacă mormîntul 20 prezintă evidente semne de răscolire, eventual 
jefuire, lipsa inventarului este neîndoios constatată la celelalte două, aflate nede
ranjate, în bună stare de conservare. 

Dispunerea inventarului este diferită. Vasele apar depuse de o parte şi de 
alta a scheletului sau numai pe o singură latură a mormîntului, în general grupate, 
uneori chiar suprapuse (M. 5 ) . în cazul mormîntului 9. vasul se afla depus între 
labele picioarelor. Pieptenii erau depuşi în stingă scheletului, lingă craniu sau în 
dreptul cotului. Singurul pahar de sticlă găsit se afla depus într-unui din vase. 

Majoritatea inventarului îl formează ceramica, lucrată cu mîna sau la roată. 
Din prima categorie fac parte cele două vase din pastă impură, uşor piriforme, 
cu fundul plat, cu buza uşor răsfrîntă în exterior, fără decor. Din categoria cera
micii lucrate la roată, tipul cel mai frecvent intîlnit (10 vase în 8 morminte) este 
oala. Pasta este impură, de culoare brun-închis. Sînt scunde, cu gîtul scurt şi larg, 
cu buza uşor răsfrîntă în afară, cu pereţii groşi, mai mult sau mai puţin rotunjiţi. 
Fundul este drept sau uşor scobit. In general sînt lipsite de decor, cel mult cu 
două incizii circulare pe umărul vasului. Un alt tip ceramic, prezent în şase 
morminte, este strachina. Forma ei este în general bitronconică, cu fundul drept 
sau cu inel de susţinere. Este lucrată din pastă fină de culoare cenuşie, pînă la 
cenuşiu-închis. Prezintă ca decor : nervuri circulare reliefate pe umărul vasului sau 
sub buză ; zig-zaguri lustruite pe umăr sau sub buză ; faţetări pe linia de 
separaţie. 

Podoabele sînt prezente în majoritatea mormintelor. Dintre acestea revenim 
doar asupra celor şapte fibule, care constituie importante elemente de datare. 
Cinci dintre acestea sînt de tipul „mit ungeschlagenem Fuss". Arcul este îngust, 
resortul bilateral scurt, cu axul din fier. Prelungirea piciorului înfăşoară prin 
2—3 spirale arcul. Datate în prima jumătate a sec. al IV-lea, sînt frecvent întîlnite 
în principalele necropole de pe teritoriul Munteniei : Izvoru, Spanţov, Tîrgşor, 
Oinac etc. De un tip mai aparte este fibula, descrisă odată cu inventarul mormîn
tului 4, cu arcul lat, cu piciorul întors pe dedesubt scurt, prelungirea sa înfăşu-
rînd în trei spire arcul, înfăşurare imitată, în scop decorativ, de trei grupe de 
nervuri în relief. Cele două fibule cu picior romboidal şi resort scurt, bilateral, 
aparţinînd inventarului mormîntului 15. sînt foarte rare în necropolele sec. al 
IV-lea din Muntenia. Tipul este răspîndit în complexele din sec. al IV-lea de 
pe teritoriul R. S. S. Ucraina, pătrunzînd la noi prin filiera nordică. Astfel, el 
apare pe teritoriul Moldovei, la Miorcani 2 , şi datate în a doua jumătate a 
sec. al IV-lea. 

2 Informaţie primită de la prof. Gheorghe Diaconu. 
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Aceste elemente de datare, ritul şi ritualul de înmormîntare, precum şi 
obiectele de inventar funerar descoperite indică necropola ca aparţinînd purtăto
rilor culturii Sîntana de Mureş şi ne dau posibilitatea restrîngerii perioadei de 
folosire a necropolei de la Sultana la partea de mijloc a sec. al IV-lea. 

L A N E C R O P O L E PRÉFÉODALE DU I V e SIÈCLE de n.è. D E S U L T A N A , 
L A COMMUNE D E MÎNASTIREA, DEP. D ' I L F O V 

R é s u m é 

La nécropole préféodale du IV—e siècle de n.è. de Sultana, découverte à l'occa
sion des travaux d'irrigation, est située à 100 m S—E du village de Sultana et à 
400 m S—O du village de Iezerul Mostiştei. La recherche, effectuée en deux étapes, 
en 1966 et en 1974, eut comme résultat la découverte des 23 tombes à inhumation, 
qui se partagent, selon l'orientation géographique, en deux groupes. Du première 
groupe, font partie les tombes à orientation O—E, qui ne sont pas situées à de 
très grandes profondeurs et manquent de mobilier funéraire — la tombe 19 exceptée 
où l'on a découvert une perle de verre. Le deuxième groupe, des tombes à orien
tation N—S, sont situées à des profondeurs plus grandes et contienent du mobilier 
funéraire, excepté les tombes 8 et 10. Le mobilier funéraire est constitué, pour 
le plupart, des vases de céramiques travaillées à la main et même à la roue, les 
principaux types en étant le pot et l'écuelle. Les objets des parures sont prédo
minants dans toutes les tombes. Ainsi, les 7 fibules constituent d'importants éléments 
pour fixer la date historique ; 5 de ces objets, à ressort bilatéral court, apartien-
nent au type „mit umgeschlagenem Fuss", tandis que les 2 autres, au pied en 
bossage, sont moins rencontrés en général, dans les nécropoles de Valachie, que 
sur le territoire de la Moldavie, à Miorcani, où dans les nécropoles du IV—« siècle, 
découvertes en Oukraïne. 

La typologie des objets du mobilier funéraire, les rites et les rites funéraires, 
les éléments de datation, tous ces éléments indiquent l'appartenance de cette 
nécropole au IV—e siècle de n.è. et à la culture de Sîntana de Mureş. 
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UN TEZAUR DE SILIQUAE DIN SEC. A L I V - L E A DESCOPERIT IN 
SATUL VIESPEŞTI, COMUNA SPRlNCENATA, JUD. OLT 

CONSTANŢA ŞTIRBI) 

In anul 1974 Cabinetul Numismatic al M.I. R. S. România a achiziţionat un 
un lot de 30 monede de argint, parte componentă a unui tezaur descoperit în 1926. 

Din relatările fostului posesor, Avivu Dumitrescu, reese că monedele s-au 
găsit pe locul din apropierea casei surorii sale Eufrosina Popescu din satul 
Viespeşti, judeţul Olt. Erau depozitate într-un vas de lut care s-a pierdut. 

In toamna acestui an, am făcut împreună cu Petolescu Carmen şi Ulanici 
Augustin muzeografi la Muzeul de Istorie al R. S. România o cercetare la locul 
de descoperire amintit, aflat pe marginea şoselei Slatina-Turnu Măgurele, la 
cea. 300 m, de Şcoala Generală din satul Viespeşti. 

Nu am găsit fragmente ceramice şi nu am mai putut recupera alte piese, 
dar considerăm util să amintim că la cea. 1,5 km, de locul de descoperire, în punctul 
numit „cetate" sau „Gîlma" situat chiar sus pe valul de pămînt ce poartă denu
mirea de brazda lui Novac de Sud, se află numeroase fragmente dacice, romane, 
prefeudale şi feudale timpurii. 

Alături de ceramică, la şcoala din sat se află şi monede romane : două 
republicane şi o monedă de bronz din sec. IV, emisă de Iulianus Apostata. In 
aceeaşi localitate s-a descoperit in anul 1960 un tezaur de monede republicane 
romane din care 110 exemplare au intrat în colecţia muzeului din Piteşti ca şi 
un tezaur de monede de argint sec. X I — X I I , din care directorul şcolii a recuperat 
un dinar unguresc emis de Koloman (1095—1114), ce se află acum la şcoala din 
Viespeşti. 

Important de reţinut pentru studiul tezaurului nostru, aflat la sud de brazda 
lui Novac de Sud, este prezenţa ceramicii romane din sec. I I I — I V , precum şi 
faptul că în aceeaşi localitate s-a mai găsit şi o monedă de bronz datînd din 
sec. IV, contemporană cu monedele care fac obiectul comunicării de faţă. 

Dăm în anexă descrierea fiecărei piese, menţionînd că în planşele I — I I figu
rează obiectele prezentate. 

Monedele care alcătuiesc tezaurul se repartizează astfel : două de la Con
stantin I I , anii 352—353, din care una emisă la Nicomedia şi alta la Sirmium ; 
o monedă de la Iulianus Apostata, emisă în 363 la Constantinopol, trei piese de la 

1 B. Mitrea, Découvertes anciennes et plus récentes des monnaies antiques et byzantines 
dans la République Populaire Roumaine, in „Dacia", N.S., VIII , 1964, p. 378 nr. 35 ; Idem, 
SCIV, 4, 1964, p. 574 ; I . Nania. Un preţios izvor Istoric care aminteşte căderea statului lui 
Buerebista : Tezaurul de la Sprincenata, în „Studii şi comunicări Piteşti", nr. 4, 1972, 
p. 205—219 ; I . Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şl romană, Editura 
Dacia, Cluj, 1974, p. 293 şi 294; B. Mitrea, Descoperiri de monede antice şi bizantine in Româ
nia (XVII) în „Buletinul Societăţii Numismatice Române" (în continuare B. S. N. R.) 1973—1975, 
p. 320, nr. 49. 
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Jovianus, din perioada 363—364, emise una la Constantinopol şi două la Nicomedia ; 
două monede de la Procopius din perioada 365—366, emise la Constantinopol ; 
9 buc. de la Valentinianus I, emise la Constantinopol în perioada 365—366 şi în 
fine, 13 monede de la Valens, toate emise la Constantinopol în anii 365—366. Deci, 
din 30 de monede, 26 sînt emise la Constantinopol, 3 la Nicomedia şi 1 la Sirmium 
iar 3 ca timp de emisie se înscriu din anii 352—353 pînă la 365—366 (vezi 
tabelul 1 la p. 200). 

Pentru o mai bună ilustrare a acestei situaţii dăm şi procentajul : 86,6°/o 
din monede sînt emise la Constantinopol, 10% la Nicomedia şi 3,3% la Sirmium. 

Spre sfîrşitul sec. IV, zona de emitere a monedelor se circumscrie în partea 
Estică a Imperiului, cînd pe teritoriul fostei Dacii vor pătrunde mai puţin monedele 
emise în atelierele din zona Vestică. Acestea din urmă sînt mai bine reprezentate 
în descoperirile monetare din sec. II şi I I I . Pentru sec. IV se înregistrează îndeosebi 
circulaţia pieselor emise în atelierele din Est. 

în ceea ce priveşte nominalul, monedele ce fac obiectul comunicării de faţă 
sînt dintr-un argint bun, fără un grad prea mare de uzură, avînd greutăţi ce 
oscilează între 1,721 şi 2,413 g, iar diametrul între 18,5 şi 20,5 mm. 

în cele ce urmează vom arăta importanţa numismatică şi istorică a tezaurului 
recent intrat în colecţia Muzeului de Istorie al R. S. România. 

Monedele care compun tezaurul din comuna Sprîncenata sînt toate emisiuni 
comemorative, avînd pe revers înscrise VOTA constituind alături de izvoarele 
scrise, mărturii ale unor evenimente deosebite din istoria Imperiului Roman tîrziu. 

Emise în mare cantitate, silicvele de acest tip au făcut obiectul a numeroase 
studii, aşa că piesele din tezaur se întîlnesc în marea lor majoritate în cataloagele 
de specialitate 2 sau în diferite articole apărute în ultimii an i 3 . 

Vom face totuşi unele observaţii în special în privinţa legendelor înscrise în 
exerga de pe reversul monedelor, căci acestea pe lîngă faptul că aduc unele mici 
completări de ordin numismatic permit şi cîteva concluzii de ordin istoric. 

Cele mai interesante piese din tezaur sînt două monede emise de Valens, 
care par a avea înscrise în exergă semnul oficinei a noua a monetăriei constan-
tinopolitane şi anume : moneda cu nr. 25 poartă sigilele C.Q., iar moneda cu 
nr. 26 sigilele CP.Q. 

Semnul acestei oficine (0) figurează pe monedele emise la Constantinopol 
în vremea lui Valentinianus II şi Theodosius 1 1 dar nu este menţionat în cata
loagele de specialitate, pentru emisiunile din timpul împăratului Valens. Astfel, 
piesele ajunse recent în colecţia noastră ar veni să completeze informaţiile privind 
activitatea monetăriei constantinopolitane din timpul lui Valens, oferindu-ne pe 
monedele de argint cu VOTA două variante inedite ale oficinei amintite mai sus. 

Nu excludem însă în acelaş timp nici posibilitatea ca aceasta siglă să fie 
interpretată ca o batere greşită a literei B. 

Pe teritoriul României a mai fost găsită o silique de argint de la Valens, 
purtînd marca aceleaşi oficine, în tezaurul de la Gura Ialomiţei, aflat acum tot 

2 H. Cohen, Déscroption historique des monnaies frapées sous l'Empire romain, vol. VII, 
Paris, 1888; idom vol. VIII , Paris, 1892; J.W.E. Pearce. The Roman Imperial Coinage, Valen-
tinians I — Theodosius /, vol. I X , London, 1951 (in continuare RIC I X ) . 

3 H. Mattingli, The Imperial Vota, in Procedings of the British Academy, 37 (1951) 
p. 232—242 : J . P. Kent, An Introduction to the Coinage of Iulian the Apostata, in "Numis
matic Chronicle", nr. 19 (1959), p. 117. pl. XI ; Fr. Gilliard. Notes on the coinage of Julian 
the Apostata, in "The Journal of roman studies", vol. L I V , (1964), p. 136—137 ; M. Thirion, 
Les Vota impériaux sur les monnaies entre 337 et 364 in "Schweizerische Numismatische Rund
schau, Revue suisse de Numismatique", vol. X L I V , Bern ; 1965, p. 6. 

( RIC. IX. p. 207 şi 230—231. 
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Monede din tezaurul de la Viespeşti , jude ţu l Olt. 1—2 Constantius I I , 3 Iulianus, 4—6 
Jovianus, 7—8 Propius, 9—15 Valentinianus 1. 
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PLANŞA TI 

28 29 30 

Monede din tezaurul de la Viespeşti, judeţul Olt. 16—17 Valentinianus I, 18—30 Valens. 
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în colecţia Muzeului Naţional şi publicat de I. Mititelu 5 , dar în care autorul a 
transcris CP.D în loc de CP.Q. 

De altfel şi datarea tezaurului de la Gura Ialomiţei este necesar să fie 
modificată, şi anume : monedele de la Valens şi Valentinian I sînt emisiuni din 
anii 365—366 6 şi nu din 369 aşa cum erau datate anterior de I . Mititelu. 

De asemenea, faţă de catalogul de monede imperiale romane R I C I X , alcătuit 
în Anglia de către cercetătorii de la British şi Ashmolean Museum, editat în 1951, 
atît în tezaurul de la Gura Ialomiţei cît şi în cel de la Viespeşti-Sprîncenata, se 
înregistrează mici variante la emisiunile lui Valentinianus I şi Valens. Vom exem
plifica numai cu cele din tezaurul de la Viespeşti. Monedele lui Valentinianus I 
descrise de noi la nr. 15 şi 17 le considerăm piese hibride întrucit figurează cu 
aversul de la un număr din catalogul amintit şi reversul de la alt număr. De 
pildă, monedei cu nr. 15 îi corespunde aversul de la p. 213 nr. 13 g şi reversul 
de la p. 213 nr. 13 a 1. Aceeaşi situaţie o prezintă monedele de la Valens descrise 
la poziţia 27 şi 29. 

In fine, se cuvine să mai amintim şi o mică diferenţă de batere care se 
observă la moneda cu nr. 16 aparţinînd lui Valentinianus I. Literele din exergă 
sînt altfel despărţite prin puncte decît cele ce figurează în catalogul amintit, deşi 
este vorba de aceeaşi oficină. 

Dar, importanţa tezaurului nu constă numai în faptul că ne aduce mici 
completări in cunoaşterea activităţii meşterilor monetari ce-şi desfăşurau activitatea 
la sfîrşitul sec. IV la Constantinopol ci şi pentrucă de aici se pot desprinde şi 
cîteva concluzii de ordin istoric. 

Tezaurul se înscrie în rîndul celor peste 15.000 de monede datînd din sec. IV, 
descoperite pe teritoriul Olteniei şi în partea vestică a Munteniei. 

In deosebi, după recucerirea sudului Daciei de către Constantin cel Mare, 
această zonă se afla sub puternica dominaţie a Imperiului roman, iar prezenţa 
monedelor din epoca constantiniană, răspîndite în special la sud de Brazda lui 
Novac de Nord, ca şi ale împăraţilor din vremea următoare, sînt alături de 
celelalte izvoare — scrise şi arheologice — o dovadă a continuării romanităţii la 
nordul Dunării. 

Tezaurul a fost îngropat într-un punct cu o semnificaţie deosebită. Din 
aceste locuri, pornind din comuna Sprîncenata se ridica în sec. I I şi I I I puternicul 
val de apărare Brazda lui Novac de Sud, ce se îndrepta de la malul stîng al 
Oltului spre est către lacul Greaca. Urmărind în vestul Munteniei cartarea desco
peririlor monetare de la miază-zi de Brazda lui Novac de Sud, pare a fi posibil 
ca această lucrare militară să fi fost utilizată într-un anumit moment ca element 
defensiv şi în veacul IV. 

Pe malul opus, în dreapta Oltului, la circa 10 km de locul unde s-a găsit 
tezaurul, se înălţa castrul de la Slăveni, care „a constituit cheia apărării acestei 
regiuni, cel mai fortificat şi mai puternic castru de pe tot limesul Alutanus" ', 
distrus de atacurile barbarilor în sec. I I I . E l făcea parte din şirul de fortificaţii 
militare construite de împăraţii romani pe linia limesului, menite a fi un scut 
puternic împotriva populaţiilor migratoare, pentru a împiedica apropierea duşma
nului sau acţiunile de jaf. 

> I . Mititelu, Două tezaure de monede imperiale romane găsite la Gura Ialomiţei, in 
„Studii şi cercetări numismatice", vol. I , B u c , Edit. Acad. R. P. R., 1957, p. 136 şi 146—147. 

« RIC, I X p. 211—213. 
7 D. Tudor Oltenie, romană, ediţia a l l l -a (in continuare cităm O.R.a), Edit. Acad. 

R.S.R., 1968, p. 258. 
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Nu este exclus deci, ca şi în sec. IV să fi dăinuit în această zonă prezenţa 
unor garnizoane romane. Adăugăm că în castrul de la Slăveni, aşa cum a binevoit 
prof. Dumitru Tudor să ne informeze s, cu ocazia recentelor săpături s-au descoperit 
monede de bronz şi ceramică romană, ce se datează din veacul al IV-lea. 

Este cunoscut faptul că empăratul Valens. pentru a preîntîmpina atacurile 
populaţiilor migratoare ce se conturau la graniţa imperiului porunceşte în anul 
365 guvernatorului Daciei Ripensis Tautomedes, să restaureze şi să zidească noi 
turnuri de apărare între cetăţile de pe limesul dunărean 

Credem că nu este lipsit de semnificaţie faptul că o serie de monede izolate 
sau tezaure se îngroapă tocmai în această zonă a limesului în vremea domniei lui 
Valens, care a trebuit să preîntîmpine şi să stăvilească atacurile goţilor împinşi 
spre imperiu de marea invazie hunică. 

Se pune întrebarea dacă nu cumva linia îngropării tezaurelor în vremea 
domniei lui Valens nu urmează pe aceea a direcţiei atacurilor triburilor în migraţie. 
L a aceasta s-ar adăuga şi faptul că o serie de descoperiri (vezi harta) sînt înre
gistrate acum în castre sau în apropierea lor, aşa cum este cazul nu numai a 
tezaurului de la Viespeşti-Sprîncenata, ci şi a monedelor găsite la Apa Sărată "', 
Săpata de Jos u , Enoşeşt i 1 2 , Romula 1 3 , Turnu Măgurele Celei l :' etc. 

Ţinînd seama de împrejurarea că multe din punctele de plecare ale atacu
rilor pornite de neamurile gotice împotriva imperiului aveau ca bază teritoriul 
Munteniei ΙΓ', cauza îngropării tezaurului trebuie să o coroborăm tocmai cu aceste 
evenimente, fie că este vorba de cele petrecute în anii 367—369 în timpul răscoalei 
lui Procopius — deşi unii cercetători le plasează mai ales în cîmpia munteană 1 7 

— fie de cele ce au avut loc ceva mai tîrziu în 375—378. 
In fine, trebuie să mai subliniem şi un alt fapt. Tezaurul a fost îngropat 

in zona drumului comercial care înainta de la Dunăre spre nord pe linia Oltului, 
între cele două mari centre de schimb Romula şi Sucidava, unde se aflau pămînturi 
bune pentru agricultură şi păşuni bogate pentru vite. 

Prezenţa sa într-o zonă de intensă circulaţie a oamenilor şi a mărfurilor 
poate fi o dovadă a continuităţii legăturilor cu Imperiul Roman şi în acelaşi timp 
o mărturie a dezvoltării economice a acestei regiuni. 

Impulsionarea vieţii economice în epoca stăpinirii constatiniene este oglindită 
şi de descoperirile monetare, mult mai numeroase faţă de perioada precedentă. 
Conform studiului datorat lui D. Protase acestea înregistrează o creştere de 
cea 50°/o dar continuă să predomine moneda de bronz. In perioada următoare, 
în vremea domniei lui Valens şi Valentinian I, epocă de mari frămîntări în 

8 Mulţumim tovarăşului profesor D. Tudor şi pe această cale pentru informaţiile date. 
9 Istoria Romăniei, vol. I . Edit. Acad. R.S.R., B u c , 1904, p. 659. 

1 0 D. Protase. Problema continuităţii in Dacia in lumina arheologiei si numismaticii, 
Edit. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1966, p. 179 ; D. Tudor, O.R.j, p. 296 ; idem, Oraşe, tirgi(.ri şi sate 
in Dacia Romană, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 375. 

" B. Mitrea, SCIV, 1, (1960) p. 192 ; Idem, „Dacia", N.S., V—VI, p. 435 ; D. Protase, 
op. cit., p. 182 ; D. Tudor, O.R..i p. 306 ; D. Tudor, Oraşe, tlrgurl...., p. 375. 

1 2 D. Protase, op. cit., p. 181 ; D. Tudor, 0 . R 3 . , p. 214. 
1 3 Al . Odobescu, în „Analele Societăţii Academice Române", X, p. 262 ; C. Schuckardt, 

in „Archaeologisch-epigraphische Mitteilungen", IX , 1885, p. 230 ; B. Mitrea, SCIV, 2, (1963), 
p. 471, nr. 37 ; D. Tudor, O.R. 3 p. 183 şi 190. 

1 4 C. Moisil, BSNR, 1913, p. 21, nr. 9 ; D. Tudor, in Dacia VI—VIII , 1941, p. 388—398 ; 
ibidem, X I — X I I , 1945—1947, p. 198—206 ; „Revista Istorică Română", XV, 1945, p. 343—346 ; 
O. Iliescu, Studiu asupra tezaurelor restituite, Edit. Acad. R.S.R., Bucureşt , 1956, p. 16 ; 
D. Protase, op. cit., p. 180—181 ; D. Tudor, O.R.n, p. 126 şi 459—460 ; Β. Mitrea, SCIV, I . (1968), 
p. 176, nr. 47 şi p. 177, nr. 48; G. Poenaru Bordea şi V. Barbu, în „Dacia", N.S., XIV. 1970, 
p. 271—295 ; B . Mitrea in SCIV, I , (1971), p. 127, nr. 50 ; ibidem, I, (1972), p. 143, nr. 58 şi 59 ; 
ibidem, în „Dacia" N.S., XV, (1971), p. 406; ibidem, X V I , (1972), p. 368, nr. 58 şi p. 369 nr. 59. 

1 5 D. Tudor, Oro.se, tirguri...., p. 374. 
1 6 D. Tudor, O.R.3, p. 40. 
" B. Mitrea, C. Preda, Necropole din sec. IV in Muntenia, Edit. Acad. R.S.R., 1966, p. 154. 
, H D. Protase, op. cit., p. 187. 
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TABELUL 1 

E M I T E N T ANII 

MONETARII 

E M I T E N T ANII Constan
tinopol Sirmium Nicomedia 

Constantius II 352—353 - 1 1 

Iulianus Apostata 363 1 • -
Jovianus 363—364 1 - 2 

Procopius 365—366 2 - -

Valentinianus I 365—366 9 - -
Valens 365—366 13 - -

T O T A L 26 1 3 

P R O C E N T E 86,6% 3,3% 10% 

imperiu, dar îndeosebi la graniţele acestuia, întîlnim alături de monede de bronz 
şi o mare cantitate de piese de argint, peste 11.000 monede găsite pe teritoriul 
Olteniei şi în partea de vest a Munteniei. Se observă însă că numărul punctelor 
în care au fost făcute descoperiri încep să scadă iar gruparea lor să fie îndreptată 
îndeosebi spre linia Dunării şi a limesului Transalutanus. 

Răscoala lui Procopius, războaiele lui Valens cu goţii şi intensificarea pre
siunii hunice au dus la reducerea circulaţiei monetare. Romanii sînt siliţi să se 
retragă treptat spre sud şi să părăsească noile cuceriri l n . Către sfîrşitul secolului, 
în ultima etapă, descoperirilé sînt din ce în ce mai rare, l imitîndu-se la cîteva 
puncte strategice de pe linia Dunării sau castre Μ . 

Prin prezentarea tezaurului din satul Viespeşti comuna Sprîncenata, jud. Olt, 
căutăm să punem în circuitul ştiinţific un nou material documentar, pentru a 
demonstra prezenţa continuă şi de lungă durată a dominaţiei romane pe teritoriul 
de la nordul Dunării, a legăturilor neîntrerupte cu romanitatea din Balcani, 
pentru studierea formării poporului român 2 1 . 

A N E X A 

CONSTANTIUS II (324—361) 
1. Av. DN CONSTAN-TIVS P F A V G . Bustul împăratului cu diademă per

lată, drapat şi cuirasat spre dr. 
Rv. V O T I S / X X X / M V L T I S / X X X X într-o cunună de lauri. In exergă SMN. 
AR -f 1,781 g, 19 mm, inv. 54.607. Emisă la Nicomedia în anii 352—353. 
Cohen, vol. V I I nr. 342 ; H. Mattingly, op. cit., p. 231 şi 234 nr. 81 ; 
M. Thirion, op. cit., p. 6. 

2. Idem, numai că în exerga S I R M 
A R AK 2,204 g, 19,5 mm, inv. 54.606 

" D. Tudor, Preuves archéologiques attestant la continuité de la domination romaine au 
nord du Danube après l'abandon de la Dacie sous Aurelian III —V siècles) în „Dacoromania, 
Jahrbuch fiir bstliche Latinităt", nr. 1, Mtinchen, 1973, p. 161. 

20 Istoria Romăniei, p. 657; D. Protase, op. cit., p. 187. 
-< Desenele au fost executate de Eutherpia Petrache, iar fotografiile de Dan Perianu, 

cărora le aducem pe această cale mulţumiri. 

www.mnir.ro



TEZAURUL DE SILIQUAE DIN SEC. IV D E L A VIESPEŞTI 201 

IULIANUS APOSTATA (360—363) 

3. Av. D N F L C L I V L I - A N V S P F A V G . împăratul cu barbă şi diademă 
perlată, bust drapat şi cuirasat spre dr. 
Rv. V O T / X / M V L T / X X într-o cunună de lauri. In exergă CP.A 
AR .f 1,758 g, 18,5 mm. inv. 54.608. Emisă la Constantinopol în anul 363. 
Percy H. Welb, The coinage of the reign of Julian the Philosopher, în 
Numismatic Cronicle, nr. 39. (1910), p. 250 ; H. Mattingly, op. cit., p. 238 
nr. 87 (vezi şi nota 102) ; J . P. Kent, op. cit., p. 117, pl. X I nr. 14 ; 
Fr. D. Gilliard, op. cit., p. 136 nota 14 şi p. 137. 

lOVIANUS (363—364) 

4. Av. DN I O V I A N V S P F A V G . Bustul împăratului cu diademă perlată, 
drapat şi cuirasat spre dr. 
Rv. V O T / V / M V L T / X într-o cunună de lauri. In exergă SMN 
AR I 1,916 g, 19 mm. inv. 54610. Emisă la Nicomedia în anii 363—364. 
Cohen, vol. V I I I . nr. 35 

5. Idem 
A R 1,758 g, 18,5 mm, inv. 54.609 

6. Idem, numai ca în exergă CP. Γ 
AR Si 2,455 g, 19 mm, inv. 54611. Emisă la Constantinopol în anii 363—364. 
Cohen, vol. V I I I , nr. 35. 

PROCOPIUS (365—366) 

7. Av. DN P R O C O - P I U S P F A V G . împăratul cu barbă, purtînd diademă 
perlată, în profil spre dr. Bust drapat şi cuirasat. 
Rv. VOT/V într-o cunună de lauri. In exergă C. Γ 
AR / 1,834 g, 19 mm, înv. 54612. Emisă la Constantinopol în anii 365—366 
Cohen, vol. V I I I , nr. 14, R I C I X p. 213 nr. 13 e, 3. 

8. Idem. In exerga C.  Δ 
A R ^ 2,314 g, 19 mm. inv. 54513. Emisă la Constantinopol în anii 365—366 
Cohen vol. V I I I nr. 14, R I C I X , p. 213 nr. 13 e. 4. 

VALENTINIANUS I (364—375) 

9. Av. DN V A L E N T I N I - A N V S P F A V G . împăratul cu diademă perlată, în 
profil sptr dr. Bust drapat şi cuirasat. 
Rv. V O T / V într-o cunună de lauri. în exergă CPA 
AR ^ 1,895 g, 19 mm, inv. 54635. Emisă la Constantinopol în anii 365—366. 
R I C I X , p. 212 nr. 13 a, 4. 

10. Idem, numai ca în exergă este CP. à 
A R Λ\ 2,456 g, 19 mm. inv 54634. Emisă la Constantinopol, anii 365—366 
R I C I X , p. 212 nr. 13 a, 5. 

11. Idem, dar în exerga C A . 
A R >f 1,810 g, 19,5 mm, inv. 54631. Emisă la Constantinopol, în anii 365—366. 
R I C I X , p. 212 nr. 13 a. 6. 

12. Idem, doar că în exerga CONSA 
A R ţ 1,723 g, 19,5 mm, inv. 54627. Emisă la Constantinopol, anii 365—366. 
R I C I X , p. 212, nr. 13 a. 8. 
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13. Idem. în exergă CONSA. 
A R κ. 1,721 g, 20,5 mm. inv. 54628. Emisă la Constantinopol în anii 365—366. 
R I C I X , p. 212, nr. 13 a. 9. 

14. Idem, dar în exergă CONS Δ 
A R A 2,127, 19 mm. inv. 54630. Emisă la Constantinopol, anii 365—366. 
H. Mattingly, op. cit., p. 239. nr. 89 b. 

15. Av. DN V A L E N T I N I - A N V S P F A V G . împăratul cu diademă formată din 
perle şi rozete în profil spre dr. Bust drapat şi cuirasat. 
Rv. VOT/V într-o cunună de lauri. în exergă CP.A. 
A R yfv 2,076 g, 19.5 mm, inv. 54633. Emisă la Constantinopol în anii 365—366. 
R I C I X , p. 213, nr. 13 g, pentru av. şi p. 212, nr. 13 a, pentru rv. 

16. Av. Ca mai sus, dar rozetele au un punct la mijloc. 
Rv. VOT/ . /V într-o cunună de lauri. în exergă C P A 
A R | . 1,845 g, 20 mm, inv. 54629. Emisă la Constantinopol în anii 365—366. 
R I C I X , p. 212, nr. 13 g. 1. Variantă de batere ( C P A în loc de CP.A). 

17. Av. DN V A L E N T I N I - A N V S P F A V G . împăratul purtînd diademă perlată 
în profil spre dr., bust drapat şi cuirasat. 
Rv. VOT/V într-o cunună de lauri. în exergă CPA 
A R I 1,961 g, 20 mm. inv. 54632. Emisă la Constantinopol, anii 365—366 
R I C I X , p. 212 nr. 13 a pentru av., şi p. 213. nr. 13 g pentru rv. 

VALENS (364—378) 

18. Av. D N V A L E N - S P F A V G . împăratul cu diademă perlată, bust drapat şi 
cuirasat spre dr. C.l.e. 
Rv. VOT/V într-o cunună de lauri. C.p.e. în exergă CP. Γ 
A R >)k 2,024 g, 19 mm, inv. 54618. Emisă la Constantinopol, în anii 365—366. 
R I C I X , p. 212, nr. 13 b. 2. 

19. Idem. 
AR | 2,206 g, 20 mm, inv. 54616. 

20. Idem, dar în exergă CP.  Δ 
AR  ψ  2,152 g, 19,5 mm, inv. 54623. Emisă la Constantinopol în anii 365—366. 
R I C I X , p. 212, nr. 13 b, 3. 

21. Av. DN V A L E N - S P F A V G . împăratul cu diademă formată din perle şi 
rozete. Bustul drapat şi cuirasat spre dr. 
Rv. VOT/V într-o cunună de lauri. în exergă CP Δ 
AR κ. 1,963 g, 19 mm, inv. 54622. 
R I C I X , p. 212, nr. 13 c. 

22. Av. D N V A L E N S - P F A V G . împăratul cu diademă perlată în profil spre 
dr., bust drapat şi cuirasat. 
Rv. VOT/V într-o cunună de lauri. în exerga C. Δ 
A R ^ 8,413 g, 19 mm, inv. 54620. Emisă la Constantinopol, anii 365—366. 
R I C I X , p. 212 nr. 13 d, 10. 

23. Idem, doar ca în exergă. C. Δ 
A R ^ 2,075 g, 18 mm, inv. 54625. Emisă la Constantinopol, anii364—365. 
R I C I X , p. 212, nr. 13 d 14. 
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24. Idem, dar în exergă C.S 
AR I 1,962 g, 19 mm, inv. 54621. Emisă la Constantinopol, anii 365—366. 
R I C I X , p. 212, nr. 13 d, 15. 

25. Idem, dar în exergă C E .  Θ. 
AR ^ 2,003 g, 19 mm, inv. 54626. Emisă la Constantinopol, anii 365—366. 
R I C I X , p. 212, nr. 13, d — variantă — 

26. Av. Idem. 
Rv. VOT/. /V, într-o cunună de lauri. în exergă CP.6. 
A R f 2,394 g, 20 mm, inv. 54624. Emisă la Constantinopol, în 365—366. 
R I C I X , p. 213, nr. 13 d — variantă. 

27. Idem, dar în exergă CP. Γ 
AR  Ϋ  2,008 g, 19,5 mm, inv. 54615. Emisă la Constantinopol, în 365—366. 
R I C I X , p. 212, nr. 13 d pentru av. şi p. 213, nr. 13 h pentru rv. 

28. Idem, dar în exerga C. Γ 
AR >|r 1,865, 19 mm, inv. 54617. Emisă la Constantinopol, în 365—366. 
R I C I X , p. 213, nr. 13 i, 3. 

29. Av. D N V A L E N S - P F A V G . împăratul purtînd diademă formată din perle 
şi rozete, bust drapat şi cuirasat în profil spre dr. 
Rv. VOT/. /V, într-o cunună de lauri. C.p.e. în exergă * C. Γ 
A R ii 2,403, 19 mm, inv. 54614. Emisă la Constantinopol, în anii 365—366. 
R I C I X , p. 213, nr. 13 j , pentru av. şi 13 i, pentru rv. 

30. Av. D N V A L E N - S P F A V G . împăratul cu diademă perlată, în profil spre dr., 
bust drapat şi cuirasat. C.p.e. 
Rv. VOT/. /V, într-o cunună de lauri. C.p.e. în exergă CP. Γ 
A R 2,411 g, 20 mm, inv. 54619. Emisă la Constantinopol, anii 365—366. 
R I C I X , p. 213, nr. 13 h, 1. 

UN TRËSOR D E S I L I Q U A E DU l\ème SIÈCLE DÉCOUVERT DANS L E V I L L A G E 
D E VIESPEŞTI, L A COMMUNE SPRÎNCENATA, DÉPT. D'OLT 

R é s u m é 

On fait la présentation du trésor mentionné, découvert en 1926 et réunissant 
30 monnaies d'argent, acquisition récente (1974) du Musée d'Histoire de la R. S. de 
Roumanie. 

Les pièces du trésor sont : deux monnaies de Constantinus II (352—353), dont 
une est frappée à Nicomédia et l'autre à Sirmium ; une monnaie de Iulianus Apos
tata, frappée en 363 à Constantinople : trois pièces de Jovianus (363—364), dont une 
frappée à Constantinople et deux à Nicomédia ; deux monnaies de Procopius 
(365—366), frappées à Constantinople ; neuf monnaies datées de Valentinianus I, 
frappées à Constantinople (365—366), et anfin 13 monnaies de Valeus, toutes frappées 
à Constantinople (365—366). 
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On fait des observations, spécialement concernant les légendes inscrites dans 
l'exergue des monnaies ; sont aussi présentées quelques variants des monnaies 
depuis Valentinianus I et Valens ; on souligne de même l'importance historique du 
trésor qui représente, à côté des autres sources — écrites et archéologiques —, un 
témoignage du développement économique de la région, des liaisons que celle-ci 
entretenait avec l'Empire romain. Ce trésor constitue en même temps une preuve 
de la continuité de la romanité au nord du Danube. 
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TEZE ŞI IPOTEZE PRIVIND PERIOADA PREFEUDALĂ 

L I V I U ŞTEFANESCU 

1. Noţiuni prealabile. Conceptul de perioadă prefeudală sau perioada de 
tiecere la feudalism a fost utilizat în lucrările de specialitate pentru a îmbrăţişa 
istoria societăţii umane de pe teritoriul patriei noastre între sfîrşitul sec. al 
III-lea şi sec. al X-lea 

Potrivit unei laborioase încercări de a defini în lumina marxismului conceptul 
se pot desprinde următoarele : 

— înţelegerea fenomenelor trebuie să pornească de la nivelul relaţiilor interne 
fundamentale şi nu de la generalizarea lor ca o activitate de abstractizare a esenţei, 
„în locul unei esenţe interne inerte şi al unor relaţii vii exterioare dialectica 
marxistă descoperă viaţa relaţiilor în chiar interiorul esenţei şi generalitatea 
abstractă este cea care se dovedeşte a nu fi decît o punere în relaţie exterioară, 
neesenţială, lipsită de viaţă" 2 . 

— esenţa ca relaţie internă fundamentală este o mişcare constructivă, un 
proces care ajută să înţelegi cauza modificărilor. K a r l Marx însuşi arăta că 
metoda sa de investigaţie „priveşte fiecare formă realizată în mişcare, adică şi sub 
aspectul ei trecător" 3 . 

— esenţa este logica dezvoltării obiectului real. Ceea ce se afirmă despre 
concept poate fi un punct de plecare pentru înţelegerea şi a noţiunii de lege. 
Lucian Sève apreciază că potrivit epistemologiei generale marxiste legea trebuie 
înţeleasă ca enunţ al formelor generale de determinare, care permit cunoaşterea 
mişcării necesare a obiectului singular, adică expresia necesităţii concrete 

Se poate aprecia deci că : esenţa este logica specială a obiectului special ; 
conceptul defineşte strategia cunoaşterii singularului ; legea este cea care permite 
înţelegerea mişcării necesare a concretului. Aceste instrumente de investigaţie 
ştiinţifică trebuie aplicate fenomenelor concrete în cadrul punerii în evidenţă 
empirică a lor. 

Pentru a aborda conceptul perioadă prefeudală pe teritoriul ţării noastre 
cunoaşterea ştiinţifică esenţială parcurge analiza fenomenelor : etnogeneza română 
şi cristalizarea relaţiilor de producţie feudale. Ţelul nostru este de a studia reali
tăţile empirice, materialul documentar şi potrivit dialecticii marxiste să considerăm 
ansamblul acestor date sub specia esenţei concrete şi sub specia necesităţii concrete, 

1 Istoria României, vol. I . Bucureşti, 1960, p. 577 ; prof. univ. Miron Constantinescu, 
acad. prof. Constantin Daicoviciu, prof. univ. ş tefan Pascu (sub red.), Istoria Romăniei. 
Compendiu, Bucureşti, 1971, p. 73 ; vezi şi acad. C. Daicoviciu, Istorie, arheologie, filologie, în 
Centenar muzeal orădean, Oradea, 1972, p. 147—152. 

2 Lucien Sève, Marxismul şi teoria personalităţii, Bucureşti, 1974, p. 237. 
3 K . Marx şl Fr . Engels, Opere, voi. 23, Bucureşti, 1966, p. 27. 
4 Lucien Sève, op. cit., p. 241. 
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adică a le gîndi ca singulare în forma conceptului dialectic şi nu de a confecţiona 
scheme în care să turnăm apoi faptele 5 . 

Pornim pentru aceasta cu o metodă consacrată investigaţiei ştiinţifice a 
societăţii umane, amintindu-ne admirabilul demers al lui Kar l Marx : „Relaţia 
nemijlocită dintre proprietarii condiţiilor de producţie şi producătorii direcţi 
— relaţie a cărei formă corespunde întotdeauna şi în mod firesc unei anumite 
trepte de dezvoltare a metodelor de muncă şi, în consecinţă, a forţei productive 
speciale a muncii — dezvăluie întotdeauna secretul intim, temelia ascunsă a 
întregii orînduiri sociale, prin urmare şi a formei politice a relaţiilor de suvera
nitate şi dependenţă, pe scurt, a oricărei forme specifice date statului. Aceasta nu 
înseamnă că aceeaşi bază economică — aceeaşi din punctul de vedere al condi
ţiilor fundamentale — nu poate prezenta, datorită nenumăratelor şi diverselor 
împrejurări empirice, condiţiilor naturale, relaţiilor rasiale, influenţelor istorice care 
acţionează din afară etc., nesfîrşite variaţii şi gradaţii care nu pot fi înţelese decît 
cu ajutorul analizei acestor împrejurări date empiric" c . 

2. Premisele perioadei prefeudale. 

a) Modul de viaţă al strămoşilor noştri geto-daci era bazat pe obştea 
descrisă de Horaţiu in cunoscutul şi contradictoriu interpretat pasaj din Ode '. 
Alte elemente care ajută la înţelegerea esenţei, a relaţiilor sociale ne sînt date 
de cercetările arheologice, documentare, în lucrări monografice, studii şi sinteze s. 

K . Marx se referă la această formă de proprietate comunitară caracteristică 
relaţiilor gentilice arătînd : „în măsura în care se realizează efectiv prin muncă, 
acest gen de proprietate comunitară poate să se manifeste sau în aşa fel încît 
micile comunităţi vegetează independent unele lîngă altele, şi în cadrul lor indi
vidual munceşte independent, împreună cu familia lui pe lotul care i-a fost 
atribuit (pe de-o parte, o anumită muncă pentru acumularea unor provizii comune, 
pentru Insurence — asigurare — ca să zicem aşa, şi pentru acoperirea cheltuielilor 
colectivităţii ca atare, adică pentru război, serviciu divin etc ; dominium — dreptul 
de a dispune asupra proprietăţii — seniorial în înţelesul cel mai iniţial, se 
întîlneşte aici pentru întîia oară, de pildă în comunităţile slave, în cele româneşti 
«tc. în aceasta rezidă trecerea la boieresc etc.) ; sau în aşa fel încît unitatea 
se poate extinde, imprimînd un caracter colectiv (Gemeinschaftlichkeit) procesului 
muncii însuşi, caracter care se poate dezvolta generînd un întreg sistem, ca în 
Mexic, în special în Peru, la vechii celţi, la unele triburi indiene" n . 

Realităţile sociale de pe teritoriul patriei noastre atestă destrămarea obştei 
gentilice şi apariţia organizării statale traco-dacice 1 0, a celor două clase sociale, 
o puternică dezvoltare economică şi realitatea etnică închegată : poporul geto-dac. 

5 Vezi schema „modulul de producţie tributal şi orinduirea tributală", in „Probleme 
economice", nr. 11, an. X X V , 1972, p. 29—44, şi Despre formaţiunea social-economică tribuiaid, 
în „Probleme economice", nr. 4, an. X X V I , 1973, p. 51—68. 

" K. Marx şi Fr. Engels, Opere, voi. 25, partea a H-a, Bucureşti, 1973, p. 330. 
' Apud. P. P. Panaitescu, Obştea ţărănească In Ţara Românească şl Moldova. Orln-

•duirea feudală, Bucureşti, 1964, p. 17—18. 
8 Istoria Romăniei, vol. I, p. 216—248, cu bibliografia respectivă a principalelor lucrări 

monografice, studii, izvoare ; Istoria Romăniei. Compendiu, ed. a I l -a revăzută şi adăugită, 
p. 28—29, cu bibliografia respectivă a principalelor lucrări monografice, studii, izvoare. 

; ( Karl Marx, Forme premergătoare producţiei capitaliste, Bucureşti, 1956, p. 10. 
i« Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral 

^dezvoltate şi înaintare a Romăniei spre comunism, Bucureşti, 1975. p. 27. Cea dinţii menţiune 
despre oraşe în Dacia o avem in anul 336 î.e.n. la Arrian (apud. Constantin C. Giurescu, 
Formarea poporului român, Craiova, 1973, p. 29), care relatează expediţia lui Alexandru cel 
Mare. Apoi infrîngerea generalului macedonean Zopyrion (apud. Constantin C. Giurescu, 
-op. cit., p. 30). precum şi epoca de afirmare politică a regelui get Dromihetes. 
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Esenţa modului de viaţă rezidă în înţelegerea acestor realităţi : — unitatea 
teritorială armonios încadrată în spaţiul carpato-danubiano-pontic, bogăţia solului, 
subsolului, condiţiunile climatice admirabile ; — unitatea de limbă ; — unitatea 
de factură psihică, religie, obiceiuri, îmbrăcăminte, locuinţă, alimentaţie şi de 
schimburi economice. 

Esenţa modulului de viaţă o constituie însă acum proprietatea privată asupra 
pămîntului. Trecerea de la obştea gentilică este indicată de K . Marx în aprecierea 
mişcării esenţei fenomenelor : „Pentru ca comunitatea ca atare să dăinuiască în 
vechea ei formă este necesară reproducerea membrilor ei în cadrul condiţiilor 
obiective date. Producţia însăşi, înmulţirea populaţiei (această înmulţire face şi 
ea parte din producţie) desfiinţează treptat şi în mod necesar aceste condiţii, le 
distruge în loc să le reproducă etc. şi prin aceasta comunitatea piere odată cu 
relaţiile de proprietate pe care se întemeia" 

Proprietatea privată a pămîntului la geto-daci, probabil apărută în sec. 
al II-lea. î.e.n. şi începutul sec. I î.e.n., a dus la constituirea aşezărilor lor teri
toriale, denumite mai tîrziu cu termenul latin sat, şi a marilor centre administra
tive cu terminaţia în dava, oraşe tipice dacilor, la constituirea statului. 

Pentru a înţelege acest fenomen trebuie să amintim precizarea lui K . Marx : 
„...sau dacă, în sfîrşit, proprietatea comunităţii nu este decît o completare a 
proprietăţii individuale, aceasta din urmă constituind însă baza, iar comunitatea 
neavînd în genere o existenţă ca atare decît doar în adunarea membrilor ei şi 
în unirea lor în vederea unor scopuri comune — toate aceste diferite forme de 
raporturi ale membrilor comunităţii sau tribului faţă de pămîntul tribului 
— pămînt pe care s-a stabilit tribul — depind în parte de însuşirile naturale ale 
tribului, în parte de condiţiile economice în cadrul cărora el se comportă efectiv 
ca proprietar faţă de pămînt, adică îşi însuşeşte prin muncă roadele pămîntului ; 
iar însuşi acest lucru va depinde la rîndul său de climă, de configuraţia fizică a 
pămîntului, de felul în care acesta e exploatat în funcţie de condiţiile fizice, de 
relaţiile cu triburile învecinate, precum şi de transformările pe care le provoacă 
migraţiunile, evenimentele istorice etc." ' 2. 

Pe această realitate au apărut cele două clase sociale cunoscute în socie
tatea geto-dacică 1 3 şi statul traco-dacic v'. 

în legătură cu esenţa internă a cunoaşterii acestei realităţi trebuie să amin
tim aprecierea clasicilor marxismului privitoare la clasele sociale ca proces de 
dezvoltare dialectică : 

„în 1847 preistoria societăţii, organizarea socială premergătoare oricărei istorii 
scrise, era încă aproape necunoscută. De atunci Haxthausen a descoperit în Rusia 
proprietatea comună asupra pămîntului, iar Maurer a dovedit că ea a fost baza 
socială care a constituit punctul de plecare pentru dezvoltarea istorică a tuturor 
triburilor germane şi cu timpul s-a descoperit că comunităţile săteşti cu posesiune 
în comun a pămîntului au fost forma primitivă a societăţii din India şi pînă în 
Irlanda. în sfîrşit, organizarea internă a acestei societăţi comuniste primitive, în 
forma ei tipică a fost scoasă la iveală de descoperirea hotărîtoare făcută de Mor
gan în legătură cu natura adevărată a ginţii şi a locului pe care-1 ocupă în trib. 

1 1 K. Marx, op. cit., p. 21. 
n Ibidem, p. 20—21. 
1 3 Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 46 (trimitem la această recentă sinteză care 

oglindeşte stadiul actual al cercetării). 
" Ibidem, p. 28—40. 
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O dată cu descompunerea acestei comunităţi primitive începe scindarea societăţii 
în clase distincte şi, în cele din urmă, în clase antagoniste" i r >. 

Societatea geto-dagică a cunoscut în cea vreme — probabil începînd din 
sec. al II- lea î.e.n. — clase sociale distincte, clasele sociale antagoniste au fost o 
prezenţă numai în provincia romană Dacia. 

Statul traco-dacic a reprezentat în esenţă in acel timp ceea ce Kar l Marx 
spunea : „Comunitatea — ca stat — reprezintă, pe de o parte, relaţiile dintre aceşti 
proprietari privaţi liberi şi egali, asocierea lor împotriva lumii exterioare ; ea este 
totodată garanţia lor. Comunitatea se bazează aici în această măsură pe faptul că 
membrii ei sînt proprietari de pămînt care muncesc, ţărani parcelari, ca şi de 
faptul că independenţa acestora dăinuieşte prin relaţiile dintre ei ca membri ai 
comunităţii prin asigurarea lui ager publicus pentru satisfacerea nevoilor comune 
şi pentru gloria comună etc. Calitatea de membru al comunităţii continuă să fie 
premisa pentru însuşirea pămîntului, dar ca membru al comunităţii individul este 
proprietar privat" 1 6... „Premisa dăinuirii colectivităţii este menţinerea egalităţii 
între self-sustainig peasants — ţărani care îşi satisfac singuri toate nevoile — liberi 
care o compun, precum şi munca proprie, ca o condiţie a dăinuirii proprietăţii lor. 
Faţă de condiţiile naturale ale muncii, ei se comportă ca proprietari ; dar aceste 
condiţii mai trebuie să fie neîncetat şi efectiv statornice prin munca personală, ca 
condiţii elemente obiective ale personalităţii individului, ale muncii sale perso
nale" 1 7 Dăinuirea comunităţii înseamnă reproducerea tuturor membrilor ei ca 
self-sustaining peasants, al căror surplus de timp — timp de supramuncă — apar
ţine tocmai comunităţii, activităţii de război etc." l s . 

Trebuie remarcată şi sublinierea istoriografiei noastre privind esenţa modului 
de producţie în cadrul statului traco-dacic : „...căci relaţiile sclavagiste nu sînt 
atotcuprinzătoare şi munca oamenilor liberi are, totuşi, cea mai mare pondere 
în producţia socială" 1 9 . 

b) Procesul de romanizare a populaţiei dace s-a accentuat în perioada 
106—275, cînd o parte a teritoriului său a fost transformată în provincie romană, 
după ce altă parte — ţinutul cuprins între Dunăre şi Marea Neagră — fusese 
cucerită anterior 2 n. împletirea celor două civilizaţii — geto-dacă şi romană — a 
determinat o nouă înflorire economico-socială a teritoriului carpato-danubiano-
pontic 2 l . 

Cele două moduri de proprietate particulară : proprietatea particulară sclava
gistă şi proprietatea individuală a ţăranilor liberi au determinat o puternică dez
voltare a forţelor de producţie. In aceste condiiţi geto-dacii au devenit latinofoni. 
K a r l Marx explică esenţa acestui proces : „In însuşi actul reproducţiei se schimbă 
nu numai condiţiile obiective, aşa încît, de pildă, satul se transformă în oraş, sau 
regiunea sălbatică devine pămînt defrişat etc., ci se schimbă şi producătorul, prin 
aceea că dezvoltă în sine noi însuşiri, că se dezvoltă el însuşi datorită producţiei, 

1 5 Karl Marx şi Friederich Engels, Manifestul Partidului Comunist, ed. VII , Bucureşti, 
1959, p. 30, nota subsol sub nr. 2. 

1 6 K. Marx, op. cit., p. 12 ; iar Fr . Engels, Rolul violenţei in istorie, Bucuretşi, 1958, 
p. 16 : „Chiar şi formarea unei aristocraţi; naturale pe baza proprietăţii comune asupra 
pămîntului — cum a fost cazul la celţl, la germani şi în Pendjabul indian — nu se înteme
iază la început pe violenţă, ci pe liberul consimţămînt şi pe obişnuinţă". 

" K. Marx, op. cit., p. 12—13. 
18 Ibidem. 
19 Istoria Romăniei. Compendiu, ed. cit., p. 37. 
» ibidem, cu bibliografia respectivă a principalelor lucrări monografice, studii, izvoare ; 

Istoria Romăniei, I , p. 345—467, cu bibliografia respectivă a principalelor lucrări monografice, 
studii, izvoare ; Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 55—100, cu bibliografia recentă a problemei 
în aparatul ştiinţific infrapaginal. 

21 Programul Partidului Comunist Romăn..., p. 27. 
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se transformă creînd noi forţe şi noi reprezentări, noi moduri de a comunica, noi 
necesităţi şi o nouă limbă" 2 2 . 

Transformările produse pe mari spaţii geografice în mileniul I în Europa, 
Orientul mijlociu şi apropiat, nordul Afr ic i i 2 3 , avînd ca urmare apariţia limbilor 
moderne actuale, actualele naţiuni, este apreciată de K a r l Marx astfel : „în ceea 
ce priveşte individul, este limpede că chiar faţă de limbă, ca proprio sa limbă, el 
se comportă numai ca membru natural al unei colectivităţi omeneşti. Limba ca 
produs al unui singur individ e o absurditate. In aceeaşi măsură este absurdă şi 
proprietatea ca produs al unui singur individ. Limba însăşi este produsul unei 
colectivităţi, iar pe de altă parte ea însăşi este existenţa colectivităţii, şi anume 
existenţa ei cuvîntătoare" M . 

în acest sens trebuie înţeleasă aprecierea că : „Timp de secole, noul popor 
creat prin contopirea dacilor cu romanii — poporul roman — a trebuit să ducă o 
luptă îndîrjită şi necurmată pentru a-şi păstra fiinţa, pentru a-şi asigura continui
tatea pe teritoriul în care s-a născut şi dezvoltat, în ciuda vicisitudinilor istorice" T \ 

c) După retragerea administraţiei romane sub împăratul Aurelian, pe teri
toriul patriei noastre a rămas o singură formă de proprietate şi anume aceea a 
ţărănimii l ibere 2 6 . Dar după cîteva decenii a început năvălirea popoarelor migra
toare împotriva cărora autohtonii au purtat lupte îndelungate de apărare, lupte 
care „...au provocat serioase râmîneri în urmă în dezvoltarea forţelor de producţie, 
în evoluţia civilizaţiei pe aceste meleaguri ; toate acestea nu au putut însă dis
truge fiinţa poporului nostru, nu l-au putut abate din drumul său istoric obiectiv" 2 1 . 

Continuitatea daco-romană în sec. I V — V I I este atestată prin rezultatele nu
meroaselor cercetări arheologice, descoperiri de tezaure monetare, monografii, 
sinteze M . 

Ce reprezintă esenţa modului de viaţă al populaţiei daco-romane ca proprie
tate liberă ţărănească faţă de migratori ? 

2 2 Karl Marx, op. cit., p. 30. 
n Herman Ley, Studii de filozofie medievală, Bucureşti, 1973, p. 32—234. 
2 1 Kar l Marx, op. cit., p. 25. 
25 Programul Partidului Comunist Romăn... p. 28. 
2 0 Gh. Bichir, Cultura carpică. Bucureşti, 1973, p. 171—172. 
27 programul Partidului Comunist Român..., p. 28. 
2 9 Maria Comşa, Unele consideraţii privind organizarea socială in regiunile din nord-

vestul României in secolele IV—IX, in Crisia, Oradea, 1974, p. 65—69 ; S. Dumitraşcu, L . Bor-
cea, Sondajul arheologic din iulie 1973 in cetatea de la Biharea, in Crisia, Oradea, 1974, p. 61 ; 
Liviu Mârghitan, Vestigl arheologice ulterioare veacului al IV-lea descoperite pe cursul mij
lociu al Mureşului, in Crisia, Oradea, 1974, p. 33—37 ; Constantin C. Petolescu, Aurellus Victor 
de Caesarlbus, în Crista, Oradea, 1974, p. 29—31; Sever Dumitraşcu, Romanizare, roma-
nlclzare, românizare, în Crisia, Oradea, 1974, p. 19—27; Sever Dufnitraşcu, Tezaurui de la 
Tăuteni-Bihor, Oradea, 1973, p. 94 — passim ; D. Tudor, Dovezile arheologice despre menţi' 
nerea stăpînlrll române la nord de Dunăre, după evacuarea aureliană a Daciei (sec. III—V), 
în Htstorica, m , Bucureşti, 1974, p. 93—110 ; Maria Comşa, Unele consideraţii cu privire la 
originea şl apartenenţa etnică a complexelor cu fibule „digitale" de tip Cimbaşi-Coşoveni, 
in Apulum, X I , Alba Iulia, 1973, p. 259—270 ; Ligia Bîrzu, Continuitatea populaţiei autohtone 
in Transilvania in secolele IV—V, Bucureşti, 1973 ; D. Protase, Problema continuităţii in Dacia 
in lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966 ; I . Nania, O importantă descoperire 
din perioada feudalismului timpuriu la Birlogu, comuna Negraşi, judeţul Argeş, în Studii şi 
comunicări, Piteşti, 1969, p. 119 ; Mihai Butoi, Un tezaur de monede şi obiecte de podoabă 
din secolul al Vll-lea descoperit in comuna Priseaca-Slatina, în Studii si comunicări, Piteşti, 
1968, p. 97—104 ; V. Palade, Mormînt de înhumaţie din sec. al IV-lea descoperit la Iveşti 
(jud. Vaslui), în Cercetări istorice. Iaşi, 1970, p. 73—76 ; Dan G. Teodoru, Descoperiri din 
sec. VI—VII la Iaşi — Crucea lui Ferenţ, în Cercetdri istorice, Iaşi, 1971, p. 119—128 : Maria 
Comşa, Unele date privind regiunile din nord-vestul Romăniei in sec. V—IX, in Centenar 
muzeal Orădean, Oradea, 1972, p. 209—214 ; Sever Dumitraşcu, Descoperiri arheologice din 
sec. IV—V e.n. in judeţul Bihor, în Centenar muzeal Orădean, Oradea, 1972, p. 197—208 : Con
stantin C. Giurescu, op. cit., p. 101—12B ; Istoria Romăniei, I , p. 577—727, cu bibliografia res
pectivă a principalelor lucrări monografice, studii, izvoare ; Istoria Romăniei, Compendiu, 
ed. cit., p. 73—86 cu bibliografia respectivă a principalelor lucrări monografice, studii, izvoare. 
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Mai întîi menţinerea statului 2 9 deoarece : 
„Proprietatea asupra muncii proprii este mijlocită de proprietatea asupra con

diţiei muncii — falca de pămînt, garantată la rîndul ei prin existenţa comunităţii, 
iar aceasta, la rîndul ei prin surplusul de muncă prestat de membrii comunităţii 
sub forma serviciului în timp de război etc. Membrul comunităţii se reproduce nu 
prin cooperare în munca de wealin producing — producere a avuţiilor —, ci prin 
cooperare în munca pentru interesele comune (imaginare şi reale) în scopul men
ţinerii uniunii în exterior şi în interior" 3 0 . 

In al doilea rînd, popoarele migratoare se aflau pe o treaptă mai joasă a 
dezvoltării sociale deoarece „cunoşteau proprietatea comună şi producţia în comun 
în forma veche, mai simplă, aşa cum apare în India şi la slavi" ™, ceea ce a de
terminat două situaţii : 

— una de puternică contradicţie cu triburile nomade unde : „comunitatea 
este de fapt întotdeauna reunită laolaltă ; ea este o societate călătoare, o cara
vană, o hoardă, iar formele de subordonare se dezvoltă în condiţiile acestui mod 
de viaţă" 3 2 , deoarece „într-o anumită sferă naţională de relaţii, aceasta se poate 
întîmpla şi datorită faptului că contradicţia nu apare înăuntrul acestei sfere naţio
nale, ci între conştiinţa naţională respectivă în practica celorlalte naţiuni" m . 

— şi cealaltă, faţă de triburile slave, care în contact cu comunitatea roma
nească aflată pe a I l - a treaptă v ' de dezvoltare au fost înglobate, proces care a 
determinat un număr de cuvinte (circa 16»/o) în vocabular. „Orice cotropire de 
către un popor mai înapoiat stînjeneşte, se înţelege dezvoltarea economică şi 
nimiceşte numeroase forţe de producţie. Dar în imensa majoritate a cazurilor 
de cuceriri durabile, cuceritorul mai înapoiat trebuie să se adapteze situaţiei eco
nomice superioare aşa cum reiese ea în urma cuceririi ; el este asimilat de către 
cei cuceriţi şi de cele mai multe ori trebuie să adopte chiar şi limba lor" x i . 

In dreapta Dunării, aceste triburi slave au beneficiat de autoritatea Imperiului 
bizantin şi evoluînd pe treapta a I l - a de dezvoltare prin mijlocirea colonatului 
au creat comunitatea sud-slavă care a despărţit populaţia autohtonă latinofonă. 
Aşa au rezultat cele trei dialecte ale limbii române : macedoromîna (sau aromîna), 
meglenoromâna şi istroromâna. 

3. Perioada prefeudală. 

Perioada prefeudală reprezintă perioada de descompunere a proprietăţii ţără
neşti libere începînd cu sec. al VII- lea, cînd se întrerupe pentru aproape două 
secole valul migraţiilor : l t i , în sensul însuşirii unei voinţe străine, ceea ce constituie 
premisa relaţiei de dominaţie. Esenţa procesului o reprezintă dezvoltarea forţelor 
de producţie, înmulţirea populaţiei şi a schimburilor. Rolul dezvoltării economice 
este îndeplinit de comunitate care începe să se autonomizeze faţă de societate, 
transformîndu-se din slujnică în stăpînă şi acţionînd în sensul şi în direcţia dez
voltării economice legice 3 7 . 

2 3 „Declinul imperiului roman, retragerea sa din Dacia au lăsat pe acest teritoriu 
un stat neorganizat ceea ce s-a resimţit in capacitatea de luptă şi rezistenţă în faţa năvălirii 
popoarelor migratoare", Programul Partidului Comunist Român..., p. 28. 

3 0 K. Marx, op. cit., p. 13. 
31 Ibidem, p. 20. 
12 Ibidem. 
3 3 Karl Marx şi Friedrich Engels, Opere, vol. 3, Bucureşti, 1958. „Aici naţiunea are 

sens de popor", nota lui K. Marx. 
1 1 K. Marx, op. cit., p. 36—37. 
:L"' Friedrich Engels, op. cit., p. 39. 
ΙΓ· Istoria României, vol. I , p. 578. 
•"•7 Friedrich Engels, op. cit., p. 39. 
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Numeroase dovezi arheologice, documentare 3 8 dovedesc stratificarea populaţiei 
româneşti în sensul indicat de Marx pentru cel de al III- lea moment istoric : „Căci 
acesta din urmă constituie de fapt nu numai un mod de existenţă al proprietarului 
funciar însuşi, care nu mai munceşte, dar a cărui proprietate include în condi
ţiile de producţie pe muncitorii înşişi ca iobagi etc. Aici există o relaţie de domi
naţie ca relaţie esenţială a însuşirii œ i . 

în acelaşi sens considerăm şi aprecierea lui Engels : „Forţele de producţie 
sporesc treptat ; desimea mare a populaţiei creează ici interese comune, colo inte
rese opuse între diferitele comunităţi, iar gruparea acestora în unităţi mai mari 
provoacă la rîndul ei o nouă diviziune a muncii şi crearea unor organe pentru 
apărarea intereselor comune şi pentru combaterea celor opuse" / , n . 

Transformarea statului neorganizat ca exprimare a funcţiilor comunităţii 
româneşti în stat feudal — cu etapele cunoscute : mici formaţiuni, voievodate, sta
tele feudale independente şi apoi permanent în luptă pentru independenţă 4 1 — este 
un proces complex, neîntrerupt care poate fi marcat ca etape, aşa cum se 
obişnuieşte : 

— pînă la finele sec. al X-lea, perioada prefeudală ; 
— pînă la finele sec. al X I I I - l e a şi mijlocul secolului următor, feudalismul 

timpuriu. Se socoteşte mijlocul sec. al XIV- lea ca începutul al feudalismului dezvoltat. 
Relaţiile feudale şi statul feudal sînt realităţi esenţiale interne în dezvoltarea 

societăţii româneşti din spaţiul carpato-danubiano-pontic. Despre aceasta Marx 
subliniază (este vorba tot de al III- lea moment-stare de lucruri istorică) : „Cea de 
a treia formă posibilă în care muncitorul se comportă ca proprietar numai faţă 
de mijloacele de trai, le găseşte de-a gata ca o condiţie naturală a subiectului care 
munceşte, fără a se comporta faţă de pămînt sau faţă de unealtă, aşa dar nici 
faţă de munca însăşi, ca faţă de ceva propriu este de fapt formula sclaviei şi a 
iobăgiei, care este de asemenea negată şi este istoriceşte perimată în virtutea ra
portului muncitorului faţă de condiţiile de producţie ca faţă de capital" 

Nu este lipsit deinteres să subliniem faptul că pe teritoriul patriei noastre 
acum încep să apară — înlocuind clasele distnicte caracteristice I-ului şi celui de 
al II-lea moment istoric, odată cu afirmarea celui de al III- lea moment istoric — 
clasele sociale antagoniste (excluzînd perioada Daciei romane) în perioada prefeu
dală, adică în momentul descompunerii modului de viaţă caracteristic : proprietatea 

3 8 Constantin G. Giurescu, op. cit., p. 135—146. Istoria României, I , Bucureşti, 1960, 
p. 799—806 ; Istoria Romăniei Compendiu, ed. cit., p. 92, prezintă un paragraf intitulat 
„procesul de destrămare a obştilor". Nu se înţelege însă formula : „au permis sporirea 
plusprodusului, a cantităţii de bunuri suplimentare, care putea fi pusă de către obşti la 
dispoziţia păturii superioare", decît : — slăbirea valului migraţiilor au permis dezvoltarea 
forţelor de producţie, — schimbul produselor suplimentare obţinute, — datorită caracterului 
proprietăţii libere, — au permis acumulare, mărirea economică a unora şi de aici apariţia 
proprietăţii nu numai asupra bunurilor, cl şi a uneltelor şi apoi a forţei de muncă, în 
cadrul noii forme de proprietate feudală, clasele feudale, statul feudal ; Maria Comşa, Unele 
date privind regiunile din nord vestul Romăniei in sec. V—IX, în Centenar muzeal orădean, 
Oradea, 1972, p. 212 ; I . Nania, O importantă descoperire in perioada feudalismului timpuriu, 
la Birlogu, corn. Negraşi, judeţul Argeş, în Studii si comunicări, Piteşti, 1969, p. 117—132 
(autorul datează aşezarea însă în sec. IX—X) şi bogata bibliografie a problemei în notele 
infrapaginale ale studiului ; Dan Gh. Teodoru, Apartenenţa etnică a culturii Dridu, în 
Cercetări istorice. Iaşi, 1973, p. 127—142 şi bogata bibliografie a problemei în notele Infra
paginale ale studiului ; loan Mitrea, Noi descoperiri arheologice din Moldova aparţinînd cul
turii Dridu, în Crisia, p. 73—81 ; Maria Comşa, Unele consideraţii privind organizarea socială. ., 
p. 65—72 ; S. Dumitraşcu şi L . Borcea, Sondajul arheologic din iulie 1973 in cetatea de la 
Biharea, în Crisia, Oradea, 1974, p. 63 ; I . Uzum şi Gh. Lazarovici, Descoperiri arheologice 
prefeudale şi feudale timpurii in zona superioară a Cltsurll, în Crisia, Oradea, 1974, p. 48 ; 
Ilie Uzum, Bordeie prefeudale descoperite la Gornea (jud. Caraş-Severln), în Crisia, Oradea, 
1974, p. 41—46. 

5 3 K. Marx, op. cit., p. 37—38. 
1 0 Friedrich Engels, op. cit., p. 35. 
'·' Programul Partidului Comunist Romăn..., p. 28. 
" K. Marx, op. cit., p. 36—37. 
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liberă ţărănească şi formarea din aceasta şi apoi multă vreme alături de aceasta a 
proprietăţii feudale 4 3, care în evoluţia ei devine preponderentă şi generează supra
structura corespunzătoare cu efectele cunoscute. 

Pentru a întări aprecierea marxistă privind esenţa procesului complex de 
descompunere a proprietăţii libere ţărăneşti şi formare a proprietăţii feudale 
amintim : „însuşirea unei voinţe străine este premisa relaţiei de dominaţie. Prin 
urmare ceea ce e lipsit de voinţă — cum este de pildă animalul — poate, ce-i 
drept, să presteze servicii, dar aceasta nu face din proprietar un stdpîn. Aici 
vedem însă că relaţia de dominaţie şi relaţia de supunere intră şi ele în această 
formulă a însuşirii uneltelor de producţie ; aceste relaţii constituie fermentul 
necesar al dezvoltării şi al pieirii tuturor relaţiilor primitive de proprietate şi de 
producţie după cum exprimă şi mărginirea lor" 4 4 . 

Dezvoltarea forţelor de producţie a determinat pe calea schimbului — pot să 
vîndă şi să cumpere proprietarii ţărani liberi — însuşirea uneltelor şi a pămîntului 
şi odată cu aceasta şi cumpărarea forţei de muncă. Procesul formării relaţiilor 
feudale urmează calea economică, internă societăţii româneşti carpato-danubiano-
pontică în dezvoltarea ei către finele sec. al X-lea. Ocupîndu-se de aceste fenomene 
Marx spunea că : ...„este interesant prin faptul că aici se poate arăta apariţia 
iobăgiei pe cale pur economică, fără vreo verigă intermediară sub forma cuceririi 
sau antagonismului dintre două triburi" 4 5 . 

4. Încheiere. încadrarea istoriei naţionale în istoria universală poate fi făcută 
acum pornind de la materialul empiric, documentar, investigat potrivit dialecticii 
marxiste astfel : — descompunerea obştei ţărăneşti gentilice geto-dace corespunde cu 
dispariţia definitivă a comunei primitive, proces complex, îndelungat şi care poate 
fi plasat spre începutul sec. al II- lea î.e.n. cînd apar trăsături caracteristice for
mării poporului dac : unitatea teritorială, de limbă, factură psihică, viaţă economico-
politică — stat, clase distincte, oraşe, sate, etc. ; — afirmarea proprietăţii ţărăneşti 
libere — premisă a formării orînduirii sclavagiste şi iobăgiste — comportă o tra
tare specifică, aşa cum indică K . Marx pentru o mare arie geografică şi pentru 
o întinsă perioadă de timp. Denumirea acesteia ca mod de producţie tributal nu 
este proprie, nefiind corespunzătoare nici realităţilor teritoriului carpat-odanubiano-
pontic al patriei noastre 4 6 şi nici aprecierilor marxiste 4 7 ; — între 106—275 pe σ 
parte a teritoriului, impus de cucerirea romană, a fiinţat modul de producţie scla
vagist ; — după 275 şi pînă la finele primei părţi a valului popoarelor migratoare 
(începutul sec. al VII-lea) populaţia autohtonă latinofonă, adică populaţia româ
nească a dezvoltat neîncetat marea comunitate bazată pe unitatea de teritoriu, 
limbă, factură psihică, interese economice, avînd ca bază proprietatea liberă ţără
nească ; — începînd din sec. al VII- lea şi pînă la finele sec. al IX-lea şi începutul 
sec. al X-lea, pe baza descompunerii proprietăţii libere ţărăneşti apare proprietatea 
feudală, apar clasele antagoniste, statul feudal care preia funcţiile statului neorga
nizat şi dau conţinutul nou corespunzător caracterului dezvoltat al forţelor de 
producţie. Pe temeiul proprietăţii feudale apare renta feudală, iar în relaţiile cu 
feudalii străini tributul, care prin intermediul funcţiei statului este impus şi ţără-

43 Programul Partidului Comunist Român..., p. 12—13. 
4 4 K . Marx, op. cit., p. 38. 
4 3 Cf. Istoria Romăniei, vol. I , p. 806. 
« Llviu Ştefănescu, Modul de producţie tributal in sud-vestul Romăniei, comunicare la-

Sesiunea ştiinţifică prilejuită de centenarul muzeului bănăţean, Timişoara, 1973 ; idem, Modul 
de producţie tributal in nord-vestul României, comunicare la Sesiunea ştiinţifică „Probleme 
ale perioadei prefeudale şl feudalismului timpuriu" organizată de Muzeul Ţării Crişurilor, 
Oradea, 1973 ; Idem, Modul de producţie tributal in Dobrogea, Comunicare la Sesiunea 
ştiinţifică a Muzeului Delta Dunării din Tulcea, 1974. 

4 7 K. Marx, Forme premergătoare producţiei capitaliste, Bucureşti, 1956, p. 10. 
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nimii libere. Concomitent apar şi măsurile de apărare a proprietăţii libere ţără
neşti : indiviziunea, devălmăşia, protimisis-ul. Aceasta este perioada prefeudală. 
Dacă elemente ale descompunerii apar anterior sec. al VII- lea aceasta nu face decît 
să confirme esenţa perioadei prefeudale ; — ciocnirile şi relaţiile cu vecinii (unguri, 
bulgari etc.) din şi de după sec. al X-lea se fac între societăţi cu clase feudale, 
antagoniste, a căror esenţă o constituie proprietatea feudală ; — relaţiile de după 
sec. al X-lea cu pecenegii, cumanii, tătarii, turcii sînt relaţii între societăţi care 
cunosc relaţiile feudale, de aceea şi ipostaze de colaborare sau ciocnire, după îm
prejurări şi potrivit politicii claselor antagoniste. 

• 

Etnogeneza română şi apariţia relaţiilor feudale în sînul acestei societăţi au 
avut loc în spaţiul carpato-danubiano-pontic ca urmare a evoluţiei continue a 
societăţii dace latinofone care a primit în vocabularul său cuvinte ale migratorilor, 
îndeosebi ale slavilor, şi ca urmare a manifestării colective a comunităţii de ţărani 
liberi, care a generat pe baza dezvoltării forţelor de producţie, prin mijlocirea 
schimbului, proprietatea feudală, clasele antagoniste, statul feudal. 

Esenţa economică a acestui proces primeşte ca adaos pentru deplina înţe
legere condiţiile specifice ilustrate în bogatul material documentar (empiric spun 
clasicii marxismului) pus în evidenţă de întregul front arheologic, istoric, lingvistic, 
etnografic, muzeografic, arhivistic al patriei noastre. 

THÈSES E T HYPOTHÈSES C O N C E R N A N T L A PÉRIODE PRÉFÉODALE 

R é s u m é 

A la suite de l'interprétation des vastes matériaux informalifs, résultés pour la 
plupart des recherches archéologiques, l'auteur considère que la période préféodale 
représente la décomposition partielle de la propriété paysanne libre à l'intérieur 
de la communauté indépendante, depuis le VIU siècle-moment où la vague des 
migrations s'était interrompue pour deux siècles, et par là, toute interprétation 
du phénomène en cause comme étant déterminé par une volonté étrangère — ce 
qui est la prémisse des futures relations de domination. Ainsi, ce sont le dévelop
pement des forces productives, l'accroissement de la population et les change
ments économiques, qui constituent l'essence même de ce processus. Le rôle du 
développement économique est accompli par les producteurs individuels, à l'inté
rieur de la communauté roumaine villageoise. Ces producteurs deviennent de plus 
en plus autonomes à l'égard de cette communauté, se transformant graduellement 
en chefs qui agissent dans le sens et la direction du développement économique 
soumi aux lois objectives. 

L'auteur avance donc Vidée, à partir de nombreuses preuves archéologiques 
et documentaires, que la société roumaine des VII*— IX è siècles commence à se 
différencier du point de vue économique, à la suite des échanges économiques 
qui mènent à la décomposition partielle de la propriété paysanne libre et à la 
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domination individuelle sur une quantité de produits, argent, outils, terre, bétail 
qui ne cesse de s'agrandir et qui entraîne l'adoption, dans les conditions de pro
duction, de la force de travail caractéristique pour les serfs. C'est ainsi qu'appa
raissent de l'intérieur de la société roumaine même, les classes antagonistes et 
l'Etat féodal, qui assume les fonctions de l'Etat non-organisé des communautés 
villageoises roumaines indépendantes, notamment, celle de défense contre la nou
velle vague des migrations, qui d'ailleurs ne fait que stimuler, par rapport au 
développement économique, la cohésion et les modalités spécifiques du mode de 
production féodal naissant, de la communauté roumaine. 
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CONSIDERAŢII CU PRIVIRE L A OBŞTEA SĂTEASCA LOCALA DE 
P E TERITORIUL ROMÂNIEI ÎN SEC. I I I — V 

M A R I A COMŞA 

După retragerea autorităţilor romane din Dacia constatăm persistenţa unor 
aşezări săteşti în epoca post-romană l . Principala formă de organizare a populaţiei 
rămasă pe teritoriul fostei provincii a fost obştea sătească. Obştea sătească locală 
din perioada postromană îşi are originea în obştea geto-dacică din perioada pre-
romană 2 . 

Existenţa obştei la geto-daci este menţionată şi de izvoarele scrise de la în
ceputul sec. I e.n. Amintim aici relatarea lui Horaţ iu 3 , precum şi unele indicaţii 
date de Iosephus Flavius ''. Din păcate, din relatările autorilor antici este greu să 
ne dăm seama despre ce fel de obşte este vorba. Cu atît mai puţin putem preciza 
structura internă a obştei geto-dacice. 

Ţinînd seama însă de dezvoltarea sensibilă a forţelor de producţie, reflec
tată în materialul arheologic, putem deduce că în societatea dacică în sec. I î.e.n. 
îşi face apariţia obştea sătească. Obştea sătească apare în sec. I î.e.n., în rîndul 
comunităţilor geto-dacice cele mai avansate. 
Această formă de organizare va lua o dezvoltare mai amplă în sec. I e.n., mai ales 
către sfîrşitul acestui secol şi începutul celui următor, în timpul domniei lui Dece
bal, cînd obştea sătească îşi face apariţia la noi şi noi comunităţi dacice. 

1 D. Protase, Problema continuităţii în Dacia, în lumina arheologiei şi numismaticii, 
Bucureşti, 1966, p. 103—205; C. Daicoviciu Originea poporului român după cele mai noi cerce
tări, în Unitate si continuitate în istoria poporului romăn, Bucureşti, I960, p. 83—98; D. Tudor, 
Oltenia romană, ed. ΠΙ-a, Bucureşti, 1969, p. 425—474 ; I. Mitrofan, Aşezări ale populaţiei 
autohtone în Dacia superioară, AMN, IX , 1972, p. 160—162; Octavian Toropu, Oltenia în secolele 
IV—X in lumina arheologiei şi numismaticii, rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti, 1974, 
p. 11—15. 

1 Mihail Macrea, Procesul separării oraşului de sat la Daci, în Studii şi referate pri
vitul Istoria Romăniei, I . Bucureşti, 1954, p. 138 ; A. Bodor. Contribuţii la problema agricul
turii in Dacia înainte de cucerirea romană. Problema obştilor la daci (partea I ) , SCIV, v n , 
3—4, 1956, p. 253—266 ; idem, partea I l -a în SCIV, VIII , 1—4, 1957, p. 137—147 ; Radu Florescu, 
Agricultura în Dobrogea la începutul stăpinirii romane, partea I-a, SCIV, VII , 3—4, 1956, 
p. 372—392 ; 

3 „ melius 
vivunt et rigidae Getae 
immetata qulbus ingéra libéras 
fruges et Cererem ferunt 
nec cultura placet longior annua 
defunctumque laboribus 
aeguati recreat sorte vicarius" 

(Carm. ΠΙ, 24, v. 9—16). Cf. şi bibliografia referitoare la acest pasaj la M. Macrea, op. cit., 
p. 138 şi la A. Bldor, op. cit., partea I , p. 259 şi urm. Prof. C. Daicoviciu, în lucrarea In 
legătură cu ,,obştea" la geto-daci în „Dacica", Cluj, 1969, p. 67, este de părere că versurile 
lui Horaţiu, nu pot constitui un document prin care este atestată obştea la geto-daci. Indife
rent cum va fi interpretat pînă la urmă acest pasaj din Horaţiu, existenţa obştei săteşti la 
comunităţile dacice mai avansate în sec. I î.e.n.—I e.n., considerăm că este o realitate. 

4 A. Bodor, op. cit., partea I , p. 265. 
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Cuvintele de origine daco-tracică referitoare la obşte, ca moş, moşnean, moşie 
(în sensul de bunuri rămase de la moşi) 5 şi cătun (care iniţial a avut sensul de 
aşezare sătească) c vin să confirme existenţa obştei la geto-daci înainte de cuce
rirea romană. 

în cadrul obştilor geto-dace, mai ales în rîndul comunităţilor mai puţin 
avansate, mai persistau încă marile familii patriarhale. Datele arheologice însă, în 
primul rînd locuinţele de dimensiuni relativ reduse (bordeie sau locuinţe de su
prafaţă care în medie măsoară 15—20 m 2), dovedesc coexistenţa în cadrul obştilor 
a familiilor mici (formate numai din părinţi şi copiii acestora). Astfel, spre deose
bire de alte populaţii contemporane (germanice sau turanice), la care rolul prin
cipal în producţie în cadrul obştei îl juca marea familie patriarhală, la geto-daci 
prezenţa micilor familii care se încadrează în obşte, prezintă forme mai evoluate, 
fapt care va avea repercursiuni asupra întregii dezvoltări ulterioare a societăţii de 
pe teritoriul ţării noastre. 

Evoluţia firească a societăţii geto-dacice a fost întreruptă pe de o parte de 
expansiunea Imperiului roman pînă la Dunărea inferioară în sec. I e.n., in cadrul 
căreia va intra şi Dobrogea (fiind inclusă în provincia Moesia Inferior, iar mai 
tîrziu în provincia Scythia), pe de altă parte la cucerirea de către romani a unei 
părţi a Daciei, transformînd-o în provincie romană. în noile teritorii cucerite 
romanii vor impune forme noi de organizare socială, proprii nivelului de dezvol
tare a forţelor de producţie din cadrul imperiului, alături de care vor persista 
şi unele forme de organizare mai vechi, caracteristice populaţiei autohtone, asupra 
cărora vom stărui în cele ce urmează. 

Existenţa provinciilor romane Moesia la sud de Dunăre (din care făcea parte 
şi Dobrogea) şi Dacia la nord de fluviu a avut o influenţă deosebită şi asupra 
dacilor şi geţilor rămaşi în afara provinciei. în sec. I I — I I I la carpii, geţii şi dacii 
din afara provinciei Dacia constatăm o dezvoltare rapidă a forţelor de producţie, 
ceea ce pe plan social va avea drept consecinţă înlocuirea obştei gentilice (bazată 
pe legături de rudenie) cu obştea sătească (teritorială) 7 . L a destrămarea obştei 
gentilice au contribuit şi numeroasele expediţii de jaf în imperiu (organizate mai 
ales de carpi şi dacii din vestul ţării), cu ocazia cărora, pe lîngă alte bunuri, erau 
aduşi şi prizonieri, care erau cooptaţi în cadrul gintei sau a marilor familii patri
arhale ca robi. Pe lîngă aceşti robi patriarhali în cadrul gintelor şi marilor familii 
patriarhale au pătruns lent şi treptat elemente romane (venite ca transfugi) din 
provinciile Dacia şi Moesia, precum şi elemente sarmatice, care se aşezaseră în 
zonele de stepă ale Munteniei şi Moldovei, precum şi în Cîmpia Tisei. 

în legătură cu menţinerea unor obşti locale în timpul stăpînirii romane în 
Dacia, părerile sînt împărţite. Unii consideră că obştile băştinaşe nu s-ar fi putut 
menţine în cadrul noii administraţii impuse de romani, acestea fiind suspecte 
a se transforma în cuiburi de răzvrătire împotriva imperiului 8 Alţii, din contră, 

5 Cf. albanezul moshë = moşie, cu acelaşi sens de bunuri rămase de la moşi-străbunici; 
cf. moşie în Dicţionarul limbii romane moderne, Bucureşti, 1958, p. 517. 

0 Cf. sensul cuvîntului cătun şl a alb. Ketun la P. P. Panaitescu, Obştea ţărănească 
in Ţara Românească în Moldova. Orindulrea feudală, Bucureşti, 1964, p. 20—21. Alături de 
cătun s-ar putea adăuga şi termenul de vatră, tot de origine traco-dacică, care avea sensul 
nu numai de loc unde se face focul, ci şi sensul de aşezare (= vatra satului), ibidem, p. 21 ; 
cf. şi cătun ptr. comp. cf. alb. katun in Dicţionarul iimbii române moderne, p. 129. 

7 Maria Comşa, Cu privire la caracterul organizării soctal-economtce şi politice de 
pe teritoriul ţării noastre în epoca migraţiilor, SCIV, 18, 3, 1967, p. 431—442 ; idem, Sur le 
caractère de l'organisation sociale-économique sur le térritoire de la Roumanie durant la 
période de passage ά la féodalité, în Nouvelles études d'Histoire, IV, Bucureşti, 1970, p. 31—45. 

8 D. Tudor, Oraşe, tirguri şi sate in Dacia romană, BucureşU. 1968, p. 377—387 ; Mihail 
Macrea, Viaţa in Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 464—489 şi bibliografia indicată acolo. 
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consideră obştea locală dacică ca o formă de organizare care îşi dovedeşte vitali
tatea şi în timpul stăpînirii romane 9 . 

Deşi nu avem documentele care să dovedească existenţa unor obşti locale în 
timpul stăpînirii romane în Dacia, este de presupus totuşi că această formă de or
ganizare de tradiţie autohtonă s-a menţinut în aşezările săteşti mai mici (viei), 
aflate în regiuni mai retrase şi mai puţin fertile. De asemenea obştile săteşti băşti
naşe s-au mai putut păstra şi în teritoriul din preajma castrelor şi cetăţilor din 
Dacia, în aşa numitul territorium militare, unde populaţia locală era obligată să 
presteze anumite munci pentru întreţinerea acestor fortificaţii. 

Trebuie să admitem că din cauza cuceririi violente a teritoriului Daciei, a 
temerii de răzvrătire, obştile locale au fost desfiinţate pe teritoriile cele mai fertile, 
prin măsurile luate de imperiu pentru reîmpărţirea pămîntului şi prin mutările de 
populaţii. Cu toate aceste restricţii impuse de legislaţia romană, obştea sătească, 
ca formă de organizare a populaţiei locale, s-a putut păstra în anumite teritorii 
mai sărace şi mai depărtate de marile centre urbane în zonele în care această 
formă de organizare nu putea prezenta un pericol pentru autorităţile romane. Este 
neîndoios faptul că cu timpul aceste obşti locale au intrat în process] general de 
romanizare a Daciei, în sînul lor fiind incluşi fără îndoială veterani din armată şi 
cetăţeni romani, veniţi sau aduşi din alte părţi ale imperiului. Obştile din Dacia, 
decimate în timpul stăpînirii romane, au fost reîmprospătate în epoca postromană 
prin pătrunderea pe teritoriul fostei provincii, la sfîrşitul sec. al III-lea, a unor 
carpi sau daci care veneau dinspre est, precum şi a unor daci care vin în sec. 
al IV-lea dinspre vest 1 0 . 

Din amestecul etnic şi întrepătrunderea dintre obştile populaţiei romanizate 
din interiorul provinciei (adaptate la noile condiţii) şi obştile dacice sau carpice 
pătrunse din exteriorul provinciei va lua naştere obştea daco-romană. principala 
formă de organizare a populaţei autohtone în perioada de după retragerea autori
tăţilor romane din Dacia şi pînă la apariţia relaţiilor de tip feudal timpuriu. 

Din nefericire nu avem documente directe care să ne dovedească chipul în 
care erau organizate obştile locale în perioada postromană, dar pe baza datelor 
lingvistice, a celor etnografice şi de sociologie istorică, la care se mai adaugă şi 
unele ştiri consemnate în documentele medievale referitoare la teritoriul ţării 
noastre, putem să ne facem o idee asupra caracterului şi structurii acestor obşti. 

Persistenţa în limba romană a unor termeni referitori la obşte (moş, moş
nean, moşie) de origine traco-dacică de care am pomenit mai sus, ca şi a unei 
bogate terminologii de origine latină referitoare la structura şi funcţiile obştei do
vedesc nu numai vechimea acestei forme de organizare socială pe teritoriul ţării 
noastre, fapt semnalat de unii istorici şi sociologi u , ci ne permit totodată să re
constituim cu destulă certitudine şi tipul de obşte sătească caracteristic pentru 
populaţia daco-romană de pe teritoriul ţării noastre înainte de contactul său cu 
populaţiile migratoare. 

9 Gh. Ştefan în Istoria Romăniei, I, Bucureşti, 1960, p. 800. 
1 0 Maria Comşa, Sur le romanisatlon des térritolres nord-danubiennes, aux Iile—Vie 

siècles de n.ë., in Nouvelles études d'Histoire, I I , Bucarest, 1965, p. 27. O astfel de situaţie 
de pătrundere a unor daci liberi pe teritoriul fostei provincii s-a întîlnit la Stolniceni, unde 
peste aşezarea romană, situată pe limes-ul transalutan, la sfîrşitul sec. al III-lea sau înce
putul celui următor, s-au aşezat daci liberi, veniţi dinspre est, din Muntenia. Cf. Gh. Bichir, 
Raport preliminar asupra săpăturilor de la Stolniceni, februarie, 1974, Inedit. 

1 1 Henri H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, I—III , Bucureşti, 
1958—1965 ; P. P. Panaitescu, op. cit., ρ. Π şi urm. ; Aurelian Sacerdoţeanu. Eiemente de 
continuitate şi unitate in istoria medievală a românilor, in Unitate şi continuitate in istoria 
poporului romăn, Bucureşti, 1968, p. 105—134. 
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Pentru membrii de rînd ai obştei sînt atestate mai multe denumiri: vecini 
(c. lat. vicinus) ; părtaşi (c. parte lat. pars) ; moşneni (moş) ; frate de moşie sau 
frate de funie (funis). 

în cadrul unor obşti s-a menţinut marea familie patriarhală, după cum dove
deşte păstrarea numirii de gint sau ginture (lat. gens) în unele din scrierile noastre 
medievale i n . Mai frecvent însă trebuie să fi existat în cadrul obştilor aşa numita 
familie „lăstar", studiată cu ocazia cercetărilor etnografice şi sociologice din ulti
mul timp u . Cercetările arheologice, deşi sînt încă abia la început, confirmă exis
tenţa mai ales a familiilor „lăstar", care continuă de fapt o tradiţie mai veche 
pe teritoriul ţării noastre. 

în fruntea obştei, se afla un jude sau judec (lat. iudex). Acesta, ajutat de 
adunarea „oamenilor buni şi bătrîni" sau a „oamenilor cu bărbi albe", rezolvau 
treburile curente ale obştei, precum şi conflictele ivite între membrii acesteia. în 
unele cazuri obştea era condusă de doi juzi, obicei moştenit din legislaţia romană, 
şi păstrat pînă tîrziu la unele sate devălmase. 

Aşezările în care locuiau membrii obştei erau numite foarte probabil cătune 
Termenul de cătun de origine traco-dacică s-a păstrat evident şi în epoca postro
mană, însemnînd în acelaşi timp o aşezare sătească, deoarece termenii latini de 
vicus şi pagus nu s-au păstrat în 1. română. în acelaşi timp, alături de aşezările 
săteşti deschise trebuie să fi existat şi aşezări fortificate fie cu val de pămînt şi 
şanţ de apărare, fie cu gard de lemn, numite cu termenul de origine latină * fsat 
(lat fossatum). Aceste aşezări. în primul caz puteau servi ca locuri de refugiu 
pentru populaţia din jur în vremuri de pericol, sau ca apărare împotriva anima
lelor s ă l b a t i c e 1 7 în acest din urmă caz. De la * fsat s-a ajuns la numirea de sat, 
care cu timpul a ajuns să însemne o aşezare rurală în general l s . 

în epoca postromană, populaţia autohtonă daco-romană era organizată în obşti 
mixte cu caracter pastoral-agricol, predominînd una sau alta din ocupaţii în funcţie 
de particularităţile terenului. Acolo unde existau condiţii se cultivau şi pomi fruc
tiferi şi viţa de vie. 

Studiul amănunţit al satelor devălmaşe româneşti, ca şi unele date transmise 
de documentele medievale ne dovedesc că teritoriul obştei era compus din vatra 
satului (casele cu terenul din jur), terenul cultivabil, păşunea şi pădurea l n . în linii 
generale aceasta trebuie să fi fost împărţirea internă a teritoriului obştilor locale 
şi în epoca postromană. 

Pentru obţinerea terenurilor necesare agriculturii, cultivării plantelor şi pă-
şunatului, omul, în luptă cu pădurea, era nevoit să defrişeze o parte a locurilor 
împădurite din preajma aşezării. Defrişarea pădurii se făcea (aşa cum dovedesc 
termenii de origine latină) fie prin incendiere, locul astfel obţinut fiind numit 
arşiţă (lat. ardeo — ère = arde), fie prin cojirea copacilor, acţiunea care determina 
uscarea acestora, terenul astfel obţinut fiind numit secătură (lat. stcco — are = usca). 

1 2 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 33—51. Am redat aici doar terminologia de origine 
latină, nu şl pe cea de origine slavă, care a fost adoptată de populaţia romanică odată cu 
asimilarea slavilor aşezaţi pe teritoriul ţării noastre şi păstrată apoi la români. 

1 3 Forma gini şi ginture în sens de gintă, neam (= mare familie patriarhală) este 
atestată în Psaltirea Şcheland şi în Codicele Voroneţian, cf. P. P. Panaitescu, op. cit., p. 20. 

M H. H. Stahl şi Paul H. Stahl, Civilizaţia vechilor sate româneşti, Bucureşti, 1968, p. 41. 
1 5 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 39 şi urm. ; Aurelian Sacerdoţeanu, op. cit., p. 121—127. 
« ibidem, p. 126. 
1 7 Vasile Bogrea. Originea Rom. Sat, in Pagini istorico-filologice, Cluj, 1971, p. 256—259. 
1 9 Constantin Daicoviciu, Fossatum sat în „Dacica", p. 586, arată împrejurările specifice 

din sec. IV—VI cînd de la termenul pur militar fossatum se trece la sensul de post de 
comandă militară, înconjurat de o aşezare rurală, din care derivă românescul sat însemnînd 
numai aşezare rurală. 

1 9 Henri H. Stahl şi Paul H. Stahl, op. cit., p. 11—26. 
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In urma incendierii sau uscării artificiale a copacilor, terenul trebuia curăţat 
de butuci şi rădăcini pentru a putea fi întrebuinţat pentru arat sau la păşunat. 
Locul astfel curăţat este numit runc (lat. runco — are = a scoate rădăcinile, a plivi) 
sau curătură (lat. curo — are = a curăţi a îngriji un loc) 2 0 . Originea latină a terme
nilor enumeraţi mai sus dovedeşte că toate aceste operaţii erau practicate de 
populaţia locală şi înainte de contactul cu populaţiile migratoare. Dreptul fiecărei 
familii de a defrişa atît teren cît pot să-1 muncească membrii ei trebuie să fi fost 
în vigoare şi atunci. 

In afara preocupărilor agricole, agricole-pastorale sau pastorale, în cadrul 
obştilor locale erau practicate o serie întreagă de îndeletniciri casnice, menite a 
satisface nevoile familiei. Astfel torsul, ţesutul, confecţionarea ceramicii lucrate cu 
mîna erau ocupaţii specifice femeilor, bărbaţii la rîndul lor ocupîndu-se cu împle-
titul funiilor, a curelelor etc. 

Anumiţi membri ai obştei însă practicau unele meşteşuguri fiind specializaţi, 
ca : prelucrarea lemnului, a pieilor de animale, a oaselor şi coarnelor de animale, 
olăritul, reducerea şi prelucrarea fierului etc. Produsele acestor meşteşuguri erau 
menite a satisface nevoile obştei sau în anumite cazuri a mai multor obşti. 

De asemenea, acolo unde existau condiţii naturale, o parte a membrilor obştei 
se ocupau cu extragerea sării, extragerea fierului din minereu, căutarea de cremene 
necesară pentru amnare, care servesc la aprinderea focului, extragerea aurului din 
nisipurile aurifere ale rîurilor şi într-o măsură mai mică chiar cu mineritul (în 
special extragerea minereului de fier, a aramei şi altor metale utile sau preţioase). 

După cum se ştie principalele oraşe ale fostei provincii romane Dacia per
sistă şi în perioada postromană dar într-o formă redusă ca activitate economică. 
Criza economică prin care a trecut Imperiul roman pe la mijlocul sec. al III - lea 
a făcut ca şi oraşele din Dacia să înregistreze un regres economic încă în a doua 
jumătate a acestui secol. Această decădere se accentuează şi mai mult după retra
gerea autorităţilor romane din Dacia, cînd fostele oraşe îşi pierd funcţia de centre 
administrative, economice şi culturale 2 1 . Numai în preajma Dunării, unele oraşe şi 
cetăţi (Drobeta amintită în secolul al VI-lea de Procopius (De aedificiis, IV, 30 ) 2 2 

cu numele de Theodora, cetatea din insula Banului al cărei nume nu se cunoaşte, 
Sucidava—Celei şi altele) se vor menţine pînă la sfîrşitul secolului al VI-lea şi 
începutul sec. al VII- lea, existenţa lor fiind legată de imperiu şi implicit de 
menţinerea limes-ului, în această zonă 2 3 

Centrele orăşeneşti din interiorul fostei provincii romane Dacia vor dăinui 
dar sub o formă ruralizată şi în sec. al IV-lea şi unele chiar şi în prima jumătate 
a sec. al V-lea 2 \ servind în parte ca loc de refugiu în caz de pericol (Sarmizege
tusa) 1*. In ce măsură vechile centre meşteşgăreşti din epoca romană continuă să 

2 0 Henri H. Stahl, op. cit., p. 269—281. 
2 1 D. Tudor, Oraşe, tirguri şi sate in Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 377—387 : 

Mihail Macrea, Viaţa in Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 464—489 ; C. Daicoviciu, Originea 
poporului romăn, p. 86—88. Cercetările mai noi au demonstrat că de fapt aceste oraşe erau 
locuite nu numai de o populaţie săracă, ci şi de oameni mai înstăriţi, după cum dovedesc 
obiectele de argint şi de argint aurit descoperite in morminte din sec. al IV-lea la Napoca 
(Cluj), Potaissa (Turda) şi Micia (Veţel), cf. D. Protase. Riturile funerare la daci şi daco
români, Bucureşti, 1971, p. 125; Idem, Problema continuităţii..., p. 132; I . Mitrofan, Descoperiri 
arheologice la Potaissa (Turda), AMN, VI, 1969, p. 521. 

2 2 Cf. in FHDR, I I , Bucureşti, 1970, p. 465 şi 475. 
2 5 Maria Comşa, Unele date cu privire la Banatul de sud in secolele IV—VII, In 

memorlam Constantin Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 85—97 şi bibliografia indicată acolo; Exspectatus. 
Bujor, Probleme ridicate de cercetările arheologice de la Orşova-Dlerna, în op. cit., p. 59—63. 

2 4 D. Protase, Problema continuităţii..., p. 103—133 ; idem, Observaţii asupra aşezărilor 
rurale din Dacia romană şl postromană (sec. II—VI) pină la venirea slavilor, „Banatica'S. 
I , Reşiţa, 1971, p. 93—105 ; C. Daicoviciu, Originea poporului romăn, p. 86 şi urm. ; L Mitrofan. 
op. cit., p. 160—162. 

2 5 C. Daicoviciu, Sarmizegetusa et ses environs, Bucarest, 1944, p. 36. 
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producă şi în epoca post-romană este încă o problemă rămasă deschisă în bună 
parte şi din cauza imposibilităţii cercetării sistematice a unor centre importante ca 
Napoca (Cluj) Apulum (Alba-Iulia), Potaissa (Turda) şi altele, deasupra cărora s-au 
înălţat oraşele medievale şi actuale. Din aceleaşi motive nu se poate preciza 
caracterul schimbului între aceste centre şi aşezările rurale în care populaţia era 
organizată în obşti săteşti. Ştim însă că persistă anumite centre de producţie 
aflate în aşezări mai modeste, ca de exemplu centrul de olărie de la Cristeşti, care 
a funcţionat pînă la începutul sec. al V - l e a 2 β . Paralel însă cu meşteşugurile prac
ticate în aceste centre se dezvoltă şi meşteşugurile săteşti în cadrul obştilor, de 
care am amintit mai sus. 

Tulburările provocate în urma destrămării puterii politice a hunilor după 
anul 454 şi apariţia unor noi populaţii germanice (gepizii) pe teritoriul ţării noastre 
au determinat dispariţia fostelor oraşe romane, ca şi a centrelor meşteşugăreşti 
mai importante. în noile condiţii create meşteşugarii vor continua să lucreze pen
tru noii stăpîni sau se vor refugia în aşezările rurale, unde îşi vor continua acti
vitatea în cadrul obştilor. 

Dezvoltarea treptată şi perfecţionarea continuă a meşteşugurilor specializate 
din cadrul obştilor săteşti vor constituil cu timpul punctul de plecare al dezvol
tării anumitor ramuri de meşteşuguri din satele şi oraşele medievale. 

CONSIDÉRATIONS SUR L E S COMMUNAUTÉS V I L L A G E O I S E S L O C A L E S 
DU T E R R I T O I R E R O U M A I N A U X Ille—Ve SIÈCLES 

R é s u m é 

La communauté villageoise locale de la période postromaine tire ses origines 
des communautés géto-daces de l'époque préromaine. Après l'abandon de la Dacie 
par le départ de l'administration romaine, la communauté villageoise devient la 
principale forme d'organisation de la population autochtone et elle tiendra ce rôle 
jusqu'au Moyen-Age. Grâce à la persistence dans la langue roumaine d'une ter
minologie d'origine thraco-dace et latine relative à la communauté villageoise 
témoigne d'une part de l'ancienité de cette forme d'organisation, tout en facilitant 
d'autre part de définir le type de communauté villageoise propre à la population 
daco-romaine avant son contact avec les peuples en migration. 

A l'époque post-romaine, le communautés villageoises revêtaient un carac
tère mixte, pastoral-agricole, avec la préséance de l'une ou de l'autre de ces 
•deux activités, suivant les posibilités du territoire respectif. Toute une série des 
métiers ménagères étaient pratiquées elles aussi dans le cadre des collectivités 
(on filait, tissait, confectionnait de la poterie modelée à la main, tressait, etc.), 
ainsi que certains métiers spécialisés comme le travail du bois, de l'os, de la 
•corne, la poterie, la réduction et le travail du fer, etc. 

Comme on le sait, les principales villes comnues à l'époque romaine en 
Dacie poursuivent leur existence sur un plan plus modeste à l'époque post-romaine. 
Mais, au stade actuel des recherches, on ne sourait préciser leurs rapports avec 
les communetés villageoises. Après l'an 454, avec la disparition des anciennes 
villes romaines et des centres des métiers plus importantes (Cristeşti), les métiers 
de ces villes et centres aient continué leur travail au profit de nouveaux maîtres, 
ou bien qu'ils se fussent réfugiés dans les agglomérations rurales ou ils conti
nuèrent à travailler dans le cadre des communautés villageoises. 

2 l i K. Horedt, Şantierul arheologic Moreştl, SCIV, IV, 1—2, 1953, p. 298. 
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DONE ŞERBANESCU şi G E O R G E TROHANI 

Valea Mostiştei, situată în partea de est a judeţului Ilfov, străbătută de rîul 
cu acelaşi nume, cu o lungime de 92 km, este o zonă fertilă care a oferit din 
cele mai vechi timpuri condiţii optime de viaţă comunităţilor omeneşti i . Mostiştea, 
cel mai mare bazin hidrografic din Cîmpia Română (1390 km p) 2 , are un curs 
lin, în zilele noastre fiind transformată în întregime în iazuri (circa 150). Pe 
dreapta Mostiştei se întinde un cîmp înalt şi neted foarte asemănător Bărăganului 
(Cîmpul Ciornulesei sau Bărăganul Mostiştei), care se termină în terase largi spre 
Dunăre, iar către nord este fragmentat de văi afluente Mostiştei şi Dîmboviţei. 
Pe stînga Mostiştei se află o cîmpie fragmentată în reţea de văi, cu sau fără 
iazuri, mai bine populată 3 , ce face trecerea spre Bărăganul propriu-zis. 

Străbătînd ţinutul de la nord la sud, această vale a fost în permanenţă un 
coridor de legătură între Carpaţi şi artera de circulaţie a Dunării. întreaga vale se 
revarsă în Iezerul Mostiştea, un mare liman fluvial cu o suprafaţă de 23,64 km p.'1, 
creat în cea mai mare parte de apele de inundaţie din Dunăre. 

în vara anului 1972 s-a început amenajarea pentru irigaţii a perimetrului 
Mostiştea, lucrare prevăzută în programul naţional de extindere a suprafeţelor 
irigate din ţara noastră. Lucrările de construcţie au afectat unele obiective arheo-
'ogice, în special cu prilejul construirii canalelor de aducţiune ale sistemelor de 
irigaţie de la Sultana 5 şi Făure i 6 . 

Pentru salvarea obiectivelor arheologice situate pe Valea Mostiştei, în pri
măvara anului 1971 s-au început cercetări de teren, identificîndu-se pînă în prezent 
126 puncte arheologice ce vor fi afectate de lucrările de construire a celor 10 sisteme 
parţiale de irigaţie sau vor fi inundate prin crearea lacurilor de acumulare Ieze
rul Mostiştea, Frăsinet şi Preasna. Văile afluente Mostiştei : Colceag, Belciugatele, 
Vînăta, Corîta şi Argova nu au fost încă cercetate în întregime. în anii 1973 şi 
1974 un colectiv format din arheologi de la Institutul de Arheologie, Muzeul Na
tional de istorie şi Muzeul de arheologie din Olteniţa au executat săpături de sal
vare pe Valea Mostiştei la Mînăstirea, Coconi, Sultana şi Valea Argovei. 

• I . Ujvari, Geografia apelor Romăniei, Bucureşti, 1972, p. 464. 
1 Petre Gâştescu, Lacurile din România, Bucureşti, 1971, p. 242. 
3 Vintilă Mihăilescu, Dealurile şi cimpiile Romăniei, Bucureşti, 1966, p. 302. 
4 P. Gâştescu, I . Iordan, Judeţul Ilfov, Bucureşti, 1970, p. 40. 
5 Cu prilejul construirii Sistemului de irigaţie de la Sultana au fost distruse o aşezare 

Boian, două movile cu înmormîntări din epoca bronzului, parţial o aşezare din sec. al 
IV-lea e.n. şi o necropolă de tip Sintana-Cerneahov. 

' La Făurei a lost distrusă o necropolă sarmatică — informaţie de la Niţă Angelescu. 
Muzeul din Călăraşi, pentru care-1 mulţumim. 
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Vestigiile arheologice de pe Valea Mostiştei, în mod deosebit cele de pe Ie
zerul Mostiştea, au atras de mult atenţia arheologilor, care au efectuat cercetări 
de suprafaţă 7 sau săpături sistematice la Mînăstirea 8 , Coconi 9 , Sultana 1 0 , Ulmu ". 
Dorobanţu l 2 , Gurbăneşti M ă g u r e n i M ă r i u ţ a 1 5 , Ileana Podari 1", Lupşanu 1 ' . 

Aşezările prefeudale şi feudale timpurii descoperite cu prilejul cercetărilor 
arheologice de suprafaţă, efectuate între anii 1970—1974 sau cercetate cu prilejul 
sondajelor efectuate de semnatarii acestui articol, le vom prezenta mai jos (fig. 1). 

Pe malul lacului Mostiştea au fost identificate, pînă în prezent, aşezări în 
următoarele puncte : 

1. Mînăstirea, în incinta I.A.S.-ului. în baltă, aproape de ferma avicolă, pe 
un grind, se află o aşezare aparţinînd culturii Dridu ce suprapune una din sec. 
al IV-lea e.n. 

2. în comuna Mînăstirea, pe malul lacului, în vara anului 1974 s-au efectuat 
mai multe sondaje, rezultînd material arheologic, care atestă existenţa unei întinse 
aşezări aparţinînd culturii Sîntana-Cerneahov, precum şi uneia Dridu. 

3. Sultana. L a 300 m est de sistemul de irigaţie de la Sultana, în punctul 
numit Şuviţa Oii, pe partea de nord-vest a şuviţei s-au adunat numeroase frag
mente ceramice aparţinînd culturii Dridu — unele ornamentate cu rotiţa. Aşezarea 
aparţinînd sec. al IV-lea e.n. se întindea şi pe locul unde a fost construit sistemul 
de irigaţie de la Sultana. 

4. Pe terasa înaltă. în imediata apropiere a aşezării neolitice de la Malul 
Roşu-Sultana se găsesc numeroase fragmente ceramice aparţinînd culturii Sîntana-
Cerneahov şi urme de chirpic în arătură. 

5. în satul Sultana, la punctul Gheţărie sau Valea lui Malciu, în primăvara 
anului 1973, în urma scăderii nivelului apei lacului, au fost adunate de pe plajă 
fragmente ceramice din epoci diferite. Cîteva aparţin sec. al IV-lea e.n., două 
fragmente ceramice indică o locuire sporadică în sec. V I — V I I e.n., iar numeroase 
fragmente ceramice, vetre şi bordeie, care se vedeau în profilul rupt de apă, indică 
o întinsă aşezare aparţinînd culturii Dridu. 

6. între Sultana şi Odaia, la Valea Sîrbilor, se află o aşezare aparţinînd 
culturii Dridu, distrusă aproape în întregime de gropile de scos lut. 

7. între satele Sultana şi Curăteşti, la Valea Orbului, de pe plajă au fost 
adunate mai multe fragmente ceramice aparţinînd culturii Dridu. 

8. L a 500 m est de satul Curăteşti, la Valea Curăteştiului, se află o aşezare 
aparţinînd culturii Sîntana-Cerneahov, suprapusă de o aşezare aparţinînd culturii 
Dridu. în profilul gropilor de scos lut se disting foarte bine contururile unor locuinţe 
de suprafaţă din sec. al IV-lea. 

9. L a 500 m nord de satul Curăteşti, pe terasa înaltă, se găseşte o întinsă 
aşezare aparţinînd culturii Dridu. 

7 Radu Vlădescu-Vulpe, BCMI, X V I I , 1924, fasc. 40, p. 80—84. 
8 Gh. Ştefan, „Dacia", I I , 1925, p. 388—399. 
s Radu Vlădescu-Vulpe, BCMI, X V I I , 1924, fasc. 39, p. 46—48 ; N. Constantinescu, 

Un sat din Cîmpia Română din epoca lui Mircea cel Bătrîn — Coconi, Bucureşti, 1972. 
:" I . Andrieşescu, BCMI, X I X , 1926, fasc. 50, p. 170—185 ; X X I I , 1929, fasc. 60, p. 71—87 ; 

X X I I , 1929, fasc. 62, p. 165—171. 
1 1 Sebastian Morintz şi Niţă Angelescu, SCIV, 21, 3, 1970, p. 385—388. 
1 2 Niţă Angelescu, SCIV, 14, 2, 1963, p. 437—440. 
1 1 Dinu V. Rosetti, Materiale, VI , 1959, p. 791—816. 
14 Ibidem. 
a Cercetări Eugen Comşa. Punctul a fost revăzut de către autorii prezentului articol 

în 1970 şi 1974. 
1 8 Vlad Zirra, Materiale, V, 1959, p. 501—509. 
1 7 Vezi nota 11. 
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10. L a intrarea în satul Tăriceni, pe terasa joasă, pe malul apei, pe lîngă 
alte materiale arheologice au fost adunate şi fragmente ceramice aparţinînd cultu
rilor Sîntana-Cerneahov şi Dridu. 

11. L a marginea de sud-est a comunei Frăsinet, lîngă podul de lemn, se 
află o aşezare Sîntana-Cerneahov. 

12. Pe malul stîng al lacului, la Piscul Făurei, în repetate rînduri s-au 
adunat, de pe plajă, fragmente ceramice, unele mai vechi, altele mai noi. In malul 
rupt de ape se observă urme 

H 

fm. 

Fig. 2 — Planul unei locuinţe din sec. al IV-lea e.n. 
descoperită la Mînăstirea (2). 

de gropi menajere, bordeie şi 
vetre. Din materialul recoltat 
distingem mai multe fragmente 
aparţinînd culturii Sîntana-
Cerneahov şi un fragment cera
mic databil în sec. V I — V I I e.n. 

13. Ulmu — în apropie
rea aşezării din epoca bronzu
lui de la punctul Caraman, se 
găsesc fragmente ceramice a-
parţinînd culturii Dridu. 

14. L a marginea de nord 
a satului Boşneagu, spre Ulmu, 
în dreptul staţiilor de irigaţie 
se găseşte o aşezare Dridu. 
Locuitorii menţionează că cu 
prilejul săpării şanţurilor pen
tru conductele de irigaţie ar 
fi fost descoperite şi morminte 
cu oale. 

L a nord de comuna Fră
sinet rîul Mostiştea formează balta Frăsinet. Atît pe malul ei cît şi mai la nord 
s-au descoperit urme arheologice în următoarele puncte : 

15. Pe malul drept al apei, la 3 km nord de comuna Frăsinet, de pe un 
ostrov cu o suprafaţă de mai multe hectare s-au adunat fragmente ceramice 
aparţinînd culturii Sîntana-Cerneahov şi Dridu. 

16. în partea de sud a satului Ostrov se găseşte un bot de terasă. Pe panta 
de sud a acestuia se află o aşezare din sec. al IV-lea e.n. suprapusă de o 
aşezare Dridu. 

17. L a marginea de nord a satului Ostrov, de pe un bot de terasă s-au 
adunat fragmente ceramice aparţinînd culturii Dridu. 

18. Lunca. L a marginea de sud a satului, în balta Frăsinet, se află un 
ostrov cu o suprafaţă de mai multe hectare. Din partea de nord a ostrovului s-au 
adunat fragmente ceramice aparţinînd culturii Dridu, acesteia aparţinîndu-i pro
babil şi un fragment de brăţară din sticlă albastră. 

19. Valea Argovei. în partea de nord a comunei, în dreptul curţii locui
torului Păduraru Nicolae, au fost adunate mai multe fragmente ceramice apar
ţinînd culturii Sintana-Cerneahov. 

20. De pe terasa dintre comuna Valea Argovei şi satul Vlădiceasca s-au 
adunat fragmente ceramice aparţinînd culturii Sîntana. 

21. L a 600 m sud de satul Vlădiceasca se află un ostrov cu suprafaţa de 6 ha. 
Pe lîngă numeroase materiale arheologice din epoci mai vechi se găsesc aici şi 
materiale ce aparţin culturilor Sîntana-Cerneahov şi Dridu. 
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Fig. 3 — Vase din sec. al IV-lea e.n. descoperite la Mînăstirea (2) : 1. vas borcan lucrat cu mîna ; 2—3. castroane lucrate la roată 
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22. Vis-a-vis de ostrov se află un pisc, care se ridică cu 4—6 m deasupra 
nivelului apei. Aici se află o întinsă aşezare din sec. al IV-lea e.n. 

23. Pe teritoriul satului Dăneşti, de pe un pisc situat pe malul lacului s-au 
adunat fragmente ceramice din sec. al IV-lea şi din sec. V I I I — X e.n. 

24. Pe panta de sud a botului de terasă situat în dreptul satului Dăneşti se 
găsesc urmele unei aşezări din sec al IV-lea e.n. 

L a nord de lacul Frăsinet se întind apele lacului Siliştea, în jurul căruia 
s-au descoperit aşezări în următoarele puncte : 

25. Imediat la marginea de nord a satului Lunca, de pe o suprafaţă dè 4 ha, 
s-au adunat fragmente ceramice aparţinînd culturii Dridu. 

26. L a circa 700 m nord de satul Lunca, pe o terasă joasă, în imediata 
apropiere a apei se găsesc urme de locuire din perioada feudală timpurie. 

27. L a circa 2,5 km nord de satul Lunca, pe terasă joasă, se găsesc urmele 
arheologice ale unei aşezări din sec. al IV-lea e.n. suprapusă de o aşezare aparţi
nînd culturii Dridu. 

28. L a marginea de sud-est a satului Siliştea, de pe o terasă foarte joasă, 
s-au adunat fragmente ceramice aparţinînd culturii Dridu. 

29. L a ieşirea din sat, alături de drumul care merge spre Valea Argovei 
se găsesc fragmente ceramice aparţinînd culturii Dridu. 

30. L a sud de Valea Presnei, de pe o şuviţă, s-au adunat fragmente ceramice 
din perioada feudalismului timpuriu. 

31. L a sud de comuna Gurbăneşti şi la sud de rezervorul de apă se găseşte 
o aşezare din sec. al IV-lea e.n. 

32. Pe malul stîng al Mostiştei, între Gurbăneşti şi Coţofanca, pe un ostrov, 
în dreptul grajdurilor C.A.P.-ului, se găseşte o aşezare Dridu. 

33. L a nord de comuna Gurbăneşti, pe malul drept al Mostiştei, pe un 
ostrov de 35 ha plantat cu vită de vie, se găseşte o aşezare de tip Sîntana-
Cerneahov. 

34. Pe malul drept al Mostiştei, la 1 km sud de satul Preasna, pe un ostrov, 
se găseşte o aşezare din sec. al IV-lea e.n. 

35. L a marginea de sud a satului Codreni, în imediata apropiere a schitului 
Codreni, se află o aşezare Sîntana-Cerneahov suprapusă de una Dridu. 

36. Pe ostrovul care se găseşte în stînga drumului ce merge de la Codreni 
la Preasna, în dreptul satului Codreni, se găsesc urme arheologice aparţinînd cul
turii Dridu. 

37. L a marginea de sud a comunei Săruleşti, pe o terasă joasă, uşor încli
nată spre cotul rîului Mostiştea, se află o întinsă aşezare ce datează din sec. 
al IV-lea e.n. 

38. L a 1 km sud de satul Polceşti, pe malul drept al Mostiştei, pe o terasă 
joasă, în imediata apropiere a cotului ce-1 face rîul Mostiştea venind dinspre Pol
ceşti, se află o aşezare din sec. al IV-lea e.n.. ce se întinde de-a lungul malului 
pe o distanţă de circa 700 m. 

39. Imediat la marginea de nord a satului Şeinoiu, pe malul drept al 
Mostiştei, pe un bot de terasă, se găseşte o aşezare din sec. al IV-lea. 

40. L a sud de comuna Tămădăul Mare, pe malul stîng al Mostiştei, de pe 
o lungime de 2 km, pînă in dreptul satului Plumbuita, s-au adunat fragmente 
ceramice aparţinînd culturii Dridu. 
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Fig. 4 — Fragmente din vase mari de provizii din sec. al IV-lea e.n. : 1. Hagieşti (58) ; 2. Mănăstirea (2). 
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In cele ce urmează trecem la prezentarea punctelor situate la nord de 
şoseaua Bucureşti-Călăraşi : 

41. Pe malul drept al Mostiştei, la 500 m nord de şosea se află o aşezare 
aparţinînd sec. al IV-lea e.n. 

42. Pe malul stîng al Mostiştei, la 700 m nord de Tămădăul Mare, în vie, 
se află numeroase fragmente ceramice aparţinînd culturilor Sîntana-Cerneahov 
şi Dridu. 

43. Tot pe malul stîng al Mostiştei, la marginea de sud a satului Dîrvari se 
află o aşezare aparţinînd culturii Dridu. 

44. Pe malul drept al rîului Mostiştea, pe terasa de confluenţă a văii 
Belciugatele cu Mostiştea se află o aşezare de tip Dridu. 

45. L a sud de aşezarea precedentă, pe malul stîng al rîului Belciugatele, 
vis-a-vis de marginea de nord a comunei Fundulea, se află o întinsă aşezare din 
sec. al IV-lea e.n. 

46. L a 1 km nord de satul Boanca, pe terasa joasă, se găsesc urmele arheo
logice ale unei aşezări de tip Sîntana-Cerneahov. 

47. L a 2 km sud de satul Gostilele, pe malul stîng al Mostiştei, se găseşte 
o aşezare Dridu. 

48. L a marginea de sud a satului Gostilele, pe malul stîng al Mostiştei, 
se află ostrovul Berechet, pe care se găseşte o aşezare din sec. al IV-lea e.n. supra
pusă de o aşezare aparţinînd culturii Dridu. 

49. L a 2 km sud de satul Măriuţa, pe malul stîng al Mostiştei, lîngă con
fluenţa unei văi, se găseşte o aşezare de tip Sîntana. 

50. L a 1 km sud de satul Măriuţa, pe malul stîng al Mostiştei, se află urmele 
unei aşezări din sec. al IV-lea e.n. suprapusă de una Dridu. 

51. L a sud-vest de satul Măriuţa, în cotul rîului Mostiştea, se află un ostrov. 
In partea de sud a acestuia se găseşte o aşezare de tip Sîntana-Cerneahov. 

52. In sud de satul Mataraua, pe malul stîng al Mostiştei, se află o întinsă 
aşezare aparţinînd culturii Dridu. 

53. Imediat la nord de satul Mataraua, pe malul stîng al Mostiştei, se află 
urme sporadice din sec. al IV-lea e.n. şi o întinsă aşezare aparţinînd culturii Dridu. 

54. L a est de satul Mataraua se găsesc urme arheologice din sec. al IV-lea 
e.n. şi cîteva fragmente ceramice aparţinînd culturii Dridu. 

55. L a nord de satul Mataraua, pe malul drept al Mostiştei, înainte de a 
ajunge la drumul ce traversează Mostiştea şi intră în sat se găsesc materiale arheo
logice aparţinînd culturii Dridu. 

56. L a 800 m sud de satul Hagieşti, pe malul drept al Mostiştei, se găseşte 
o aşezare aparţinînd culturii Dridu. 

57. L a marginea de sud a satului Hagieşti, în vie, se află fragmente ceramice 
ce datează din sec. al IV-lea e.n. 

58. Pe malul stîng al Mostiştei, vis-a-vis de satul Hagieşti, se află o aşezare 
Sîntana-Cerneahov suprapusă de una Dridu. 

59. Intre satele Lilieci şi Hagieşti, pe malul drept al Mostiştei, în dreptul 
„Văii Adînci", la sud de pod se găseşte o aşezare ce datează din sec. al IV-lea e.n. 

60. In partea de nord a Văii Adînci se află o livadă în cuprinsul căreia se 
găseşte o aşezare din sec. al IV-lea e.n., suprapusă de o aşezare aparţinînd cul
turii Dridu. 

61. Pe malul stîng al Mostiştei, Ia 500 m sud de Cătruneşti, se află o aşe
zare din sec. al IV-lea e.n., suprapusă de una Dridu. 
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62. între comuna Sineşti şi satul Cătruneşti, pe malul stîng al Mostiştei, 
într-o livadă se află o aşezare aparţinînd culturii Dridu. 

63. în comuna Sineşti, lîngă podul de pe şoseaua Bucureşti-Urziceni, pe 
malul stîng al Mostiştei se află o aşezare Sîntana-Cerneahov suprapusă de 
una Dridu. 

64. Lilieci — chiar în marginea de est a satului, pe malul drept al Mos
tiştei, se găseşte o aşezare Dridu. 

în continuare trecem la prezentarea punctelor situate la nord-vest de şoseaua 
Bucureşti-Urziceni : 

65. Măineasca. Pe malul stîng al Mostiştei, lîngă grajdurile C.A.P.-ului, se 
află o aşezare din sec. al IV-lea e.n. 

66. Imediat la sud de satul Surlari, pe malul drept al Mostiştei, se află o 
aşezare din sec. al IV-lea e.n. 

67. Petrăchioaia. în curtea S.M.A.-ului, pe malul drept al Mostiştei, se găsesc 
materiale arheologice aparţinînd culturii Dridu. 

68. între Petrăchioaia şi Vînători, pe malul stîng al Mostiştei şi pe malul 
drept al văii afluente se găseşte o aşezare din sec. I V e.n. suprapusă de o aşe
zare Dridu. 

69. L a 100 m est de satul Vînători, pe malul stîng al Mostiştei, se găsesc 
urmele unei aşezări Sîntana-Cerneahov suprapusă de una Dridu. 

După cum se vede, cercetările arheologice de suprafaţă întreprinse pe Valea 
Mostiştei nu au reuşit să identifice, pînă în prezent, nici o urmă de locuire care 
să se dateze în sec. I I — I I I e.n. Este posibilă existenţa unor aşezări de tip Chilia-
Militari pe cursul superior al rîului, dar materialul arheologic recoltat, foarte 
fărîmiţat de maşinile agricole, nu ne-a îngăduit precizarea lor (în punctul 53). 

Din perioada următoare există însă o bogată documentare referitoare la 
cultura de tip Sîntana-Cerneahov (sec. al IV-lea e.n.). Resturi de locuire aparţi
nînd acestei culturi au fost descoperite în 45 puncte. 

Aşezările descoperite, situate de-a lungul malului Mostiştei pe suprafeţe 
între 200 pînă la 500 m lungime şi pină la 100 m lăţime, ocupă terase joase, 
pante domoale, confluenţa unor văi, mai rar terasa înaltă şi destul de frecvent 
ostroave. Locul pentru aşezare a fost ales, credem, în primul rînd pentru a uşura 
practicarea ocupaţiilor purtătorilor acestei culturi : cultivarea plantelor şi creşterea 
animalelor. 

Numeroase fragmente de chirpic scoase de plug, în urma arăturilor, indică 
existenţa locuinţelor de suprafaţă. Sondajele efectuate pe teritoriul comunei Mînăs
tirea, atît în marginea de est cît şi în curtea I.A.S.-ului, au dus la descoperirea 
unor astfel de locuinţe, de formă rectangulară (2,70X1,70 m) cu o vatră în unul 
din colţuri (fig. 2). 

Materialul arheologic recoltat, marea majoritate constînd din ceramică poate 
fi clasificat astfel : ceramică lucrată cu mîna şi ceramică lucrată la roată. 

Din categoria ceramicii lucrate cu mîna menţionăm o oală borcan, cu silueta 
sveltă, pîntecul uşor bombat şi buza puţin evazată, descoperită în sondajul executat 
la Mînăstirea (fig. 3/1). 

Din categoria ceramicii lucrate la roată deosebim ceramica din pastă zgrun-
ţuroasă, de culoare cenuşie sau cărămizie şi ceramica fină cenuşie rar roşiatică (fig. 5/2). 
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Fig. 6 — Ceramică aparţinînd culturii Dridu : 1. Petrăchioaia (68) ; 2. fragment 
de chirpic cu decor, Hagieşti (58) ; 3. Mataraua (53) ; 4. Odaia Pisc (70). 
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Fragmentele ceramice confecţionate din pastă zgrunţuroasă provin din oale-
borcan, cu pîntecele sferoidal, buza răsfrîntă în afară şi cu fundul drept, orna
mentate pe umeri sau pîntec cu incizii orizontale. Din această pastă şi uneori 
dintr-o pastă cu mai puţine ingrediente în compoziţie sînt lucrate vase mari de 
provizii (dolia), cu buza lăţită bilateral, decorate cu decor imprimat sau incizat. 
Frecvent pe astfel de vase este întîlnit decorul format din penzi de linii în val 
ce alternează cu benzi de linii orizontale trasate cu ajutorul unui pieptene cu 
mai mulţi dinţi (fig. 4). 

Din pastă fină, bine aleasă, de culoare cenuşie, uneori lustruită la exterior, 
au fost găsite fragmente ceramice ce provin de la străchini, castroane, oale cu 
fund inelar, uneori ornamentate cu linii lustruite la exterior, orizontale sau în val 
(fig. 3/2, 3; 5). 

Alături de vasele aparţinînd acestei culturi, în aşezările de tip Sîntana-
Cerneahov s-au găsit şi fragmente ceramice ce provin de la vase romane (vase 
şi amfore). 

Aşezările culturii Sîntana-Cerneahov sînt datate în general în sec. al IV-lea 
e.n., reprezentînd o populaţie eterogenă formată din daci în curs de romanizare, 
goţi şi sarmaţi. Sfîrşitul acestor aşezări este pus în legătură cu înfrîngerea goţilor 
şi invazia hunilor. 

Urme de vieţuire care să se dateze in secolele imediat următoare în zona 
cercetată au fost descoperite pînă în prezent puţine. Reamintim aici descoperirea 
fragmentelor de cazan hunic de la Dorobanţu-Boşneagu 1 8 şi vagi urme care ar 
indica existenţa unor aşezări aparţinînd culturii Ipoteşti-Cîndeşti-Ciurelu desco
perite la Sultana, punctul Gheţărie şi la Făurei-Pisc. Neputinţa noastră de a 
identifica mai multe aşezări din sec. V I — V I I o punem pe seama întîmplării şi a 
faptului că terenul, în perioada cercetării, era acoperit în unele locuri de culturi 
agricole. 

Din perioada de cristalizare a formării poporului român, corespunzătoare 
sec. V I I I — I X e.n., au fost descoperite pînă în prezent 48 de aşezări (celor enu
merate mai sus adăugîndu-li-se cea de la Odaia Pisc, aşezare descoperită în timpul 
sondajelor efectuate în vara anului 1974) 1 9 . Ca şi aşezările din perioadele ante
rioare, aşezările de acum, ce aparţin culturii Dridu, sînt situate pe terasele joase, 
pe pante domoale şi pe ostroave cuprinzînd suprafeţe uneori pînă la 1—2 km 
lungime şi 100—200 m lăţime. în 23 puncte aşezările de tip Dridu suprapun aşeză
rile ce aparţin culturii Sîntana-Cerneahov. 

Realegerea ca loc de aşezare a unor forme de relief pentru care şi purtă
torii culturilor anterioare au manifestat preferinţă este explicabilă prin identitatea 
ocupaţiilor. Purtătorii culturii Dridu au preferat poziţii prielnice, care oferea 
condiţii de viaţă optime pentru practicarea agriculturii, creşterii vitelor şi 
pescuitului. 

Din sondajele efectuate la Mînăstirea, unde s-au descoperit mai multe 
locuinţe, precum şi din fragmentele de chirpic apărute în urma arăturilor în 
diverse puncte alături de ceramică Dridu rezultă că locuinţele erau de suprafaţă 
şi aveau o formă rectangulară. 

1 8 Niţă Angelescu, op. cit. 
1 9 Cercetări ulterioare au dus la descoperirea a încă 3 aşezări din sec. IV e.n. şi 8 din 

sec. VIII—X e.n. în diferite puncte. 
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Din materialul arheologic recoltat cu prilejul perieghezei efectuate menţio
năm un topor de fier, cu părţile laterale ale găurii de fixare lăţite, descoperit la 
Vlădiceasca pe un ostrov, topor ce se datează în sec. al X-lea. o seceră din fier 
la Mînăstirea şi un numeros şi variat material ceramic. 

După compoziţia pastei, ceramica recoltată se poate clasifica în următoarele 
categorii : 

a) Ceramica arsă oxidant, de culoare brun-roşcată, care are în compoziţia 
pastei microprundişuri cu bobul mic, ornamentată cu decor incizat format din 
linii orizontale şi în val în diferite combinaţii, din care sînt făcute oale-borcan 
de diferite dimensiuni, cu buza mai mult sau mai puţin evazată ; într-o singură 
aşezare, cea situată lîngă sistemul de irigaţie de la Sultana, au fost descoperite 
fragmente ceramice ornamentate cu rotiţa, printre care şi un fragment de căldare 
de lut, asigurîndu-se astfel datarea aşezării în sec. al XI-lea. 

b) Ceramica lucrată din humă alburie, dintr-o pastă fină, bine arsă, avînd 
uneori în exterior culoarea gălbuie. Frecvent vasele din această categorie sînt 
ornamentate cu incizii orizontale, uneori fin trasate şi dese, dar este întîlnit şi 
decorul în val situat sub buza vasului sau pe buza interioară. Această categorie 
ceramică a fost descoperită în aşezările de la Sultana, punctul Gheţărie şi Valea 
Sîrbilor. la 500 m nord de Curăteşti, Frăsinet, punctul Ostrov şi la marginea de 
sud a satului Ostrov. Ceramica alburie asigură datarea aşezărilor menţionate în 
sec. I X — X . cunoscut fiind faptul că în sec. al XI- lea se întîlneşte foarte rar. 

c) Ceramica cenuşie-închisă cu decor de linii lustruite verticale sau în reţea 
este reprezentată prin fragmente de borcane cu corpul bombat, gît cilindric, torţi 
tubulare pe umăr sau fără torţi. 

Din cauză că materialul arheologic recoltat (ceramica) din multe aşezări 
Dridu este fărâmiţat, neconcludent, şi probabil unele aşezări au avut o evoluţie 
mai îndelungată, nu putem să ne pronunţăm cu toată hotărîrea, deocamdată, 
pentru încadrarea într-o cronologie mai strînsă a tuturor aşezărilor descoperite. 

Comparînd desimea localităţilor existente astăzi pe Valea Mostiştei — 47 — 
cu cele care au existat în mileniul I, e.n., 45 aşezări de tip Sîntana-Cerneahov şi 
48 de aşezări de tip Dridu, constatăm că în mileniul menţionat mai sus teritoriul 
cercetat a fost intens şi continuu locuit de populaţia autohtonă sedentară, care a 
contribuit la procesul de formare şi închegare a poporului român. 

Cercetarea efectuată a acoperit o zonă în bună parte încă nestudiată arheo
logic şi a reuşit să pună în evidenţă obiective arheologice, din care unele au şi 
început să fie cercetate sistematic, iar altele vor fi cercetate arheologic în anii 
viitori, cu prioritate, deoarece configuraţia geografică a zonei se va modifica cît 
de curînd prin construirea marelui Sistem de irigaţie Mostiştea. 

S I T E S PRÉFÉODALES E T DU D E B U T DU FÉODALISME DÉCOUVERTS 
SUR L A VALLÉE D E L A MOSTIŞTEA 

R é s u m é 

L'aménagement pour l'irigation du périmètre Mostiştea a imposé des recherches 
archéologiques de surface sur toute la vallée, à fin d'effectuer ensuite des fouilles 
archéologique de sauvetage. 
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Les auteurs présentent les résultats des recherches archéologiques de surface 
et des sondages efféctués par eux, à la suite desquelles on à découvert 45 établis
sements appartenant à la civilisation Sîntana-Cerneahov (IV* s.n.è.), des indices 
de vie du VI—VII? s. et 48 établissements appartenant à la civilisation Dridu. Les 
établissements découverts sont nonfortifiés, situés en majorité sur les terrasses 
basses de la rivière : beaucoup d'établissements Dridu sont posés sur ceux 
du IV s. 

Le grand nombre des établissements découverts proche à celui des villages 
existant de nos jours (47) et leur grandeur démontrent que, pendant le premièr 
millénaire de n.è., le territoire le long de la vallée de la Mostiştea a été intenssi-
vement et continuellement habité par une population autochtone sédentaire, qui a 
contribué au processus de la formation du peuple roumain. 
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UN TEZAUR DE MONEDE BIZANTINE DIN SEC. A L X I - L E A 
DESCOPERIT L A PACUIUL LUI SOARE 

P E T R E D I A C O N U 

In cursul săpăturilor întreprinse în vara anului 1973 în sectorul B3 al cetăţii 
bizantine de la Păcuiul lui Soare 1 (jud. Constanţa) a fost descoperit un tezaur 
cuprinzînd 11 monede de bronz. 

Tezaurul se găsea la o adîncime de circa 2 m faţă de nivelul actual al 
solului şi la 0,30 m faţă de nivelul existent în momentul îngropării lui. Raportînd 
această adîncime la profilul malului estic reiese că tezaurul a fost ascuns la nivelul 
de vieţuire corespunzător primei jumătăţi a sec. al XI-lea. 

Monedele au fost găsite lipite în grupe din cîte cinci, două şi respectiv patru 
exemplare 2. „Fişicurile" erau înşirate pe o lungime de aproximativ 2 m, fireşte, 
ca rezultat al dislocărilor provocate de o rădăcină de copac 3. 

Monedele tezaurului nu erau adăpostite în vreun vas anume. Probabil că în 
momentul îngropării lor se aflau într-o pungă de piele sau de pînză, din care însă 
nu ni s-a păstrat nici un rest. 

Iată cum se prezintă monedele. 

C O N S T A N T I N A L EX-Iea M O N O M A H U L 4 . 

1. A E . 7,68 g; 28 mm. Surfrapată peste un exemplar din vremea lui Mihail 
al IV-lea Paphlagonianul (1034—1041). Conservare bună. 
Thompson, tip D. 
Acelaşi. 

2. A E . 6,37 g; 28 mm. Conservare bună. 
Thompson, tip D. 
Acelaşi . 

1 O bibliografie aproape completă asupra realităţilor arheologice de la Păcuiul lut 
Soare a se vedea la Petre Dlaconu şl Dumitru Vîlceanu, Păcuiul şi Soare. Cetatea bizantină,. 
I , Bucureşti, 1972, p. 231—232. 

3 Am consemnat ordinea în care au fost găsite. 
3 O situaţie similară s-a constatat şl în timpul descoperirii, în 1901, a tezaurului de 

177 monede de argint (vezi Elena Isăcescu, Tezaurul de monede medievale de la Păcuiul lui 
Soare, în SCN, 5, 1971, p. 345—353). Exceptînd vreo douăzeci dintre ele — care „zăceau" pe 
fundul unei cănite de lut —, toate celelalte erau risipite pe o distanţă de 3—4 m, datorită, 
fireşte, tot „împingerii" lor de către o rădăcină de copac. Vom atrage atenţia — şi aici — 
că insula Păculului Iul Soare este astăzi împădurită cu ulmi, sîngeri, călini etc. 

4 Determinările s-au făcut după Margaret Thomson, The Athenian Agora, I I . Coins, 
Princeton, New Jersey, 1954. 
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3. A E . 10,38 g; 30 mm. Conservare bună. 
Thompson, tip D. 
Acelaşi. 

4. A E . 10,15 g; 25/30 mm. Conservare satisfăcătoare. 
Thompson, tip D. 
Acelaşi. 

5. A E . 9,13 g; 23/29 mm. Surfrapată peste un exemplar din vremea lui 
Mihail al IV-lea Paphlagonianul δ. Conservare satisfăcătoare. 
Thompson, tip D. 

Acelaşi. 

6. A E . 11,92 g; 31 mm. Conservare bună. 
Thompson, tip D. 

Acelaşi. 

7. A E . 9 g; 28 mm. Conservare bună. 
Thompson, tip D. 

Acelaşi. 

8. A E . 8,63 g; 27,5 mm. Conservare bună. 
Thompson, tip D. 

Acelaşi. 

9. A E . 7,90 g; 30 mm. Surfrapată peste un exemplar din vremea lui Mihail 
al IV-lea Paphlagonianul. Conservare bună. 

Thompson, tip D. 

Acelaşi. 

C O N S T A N T I N A L X-lea DUCAS 

10. A E . 8,63 g; 29 mm. Conservare bună. 
Thompson, tip E . 

Acelaşi. 

11. A E . 10,70 g; 26/30 mm. Conservare bună. 
Thompson, tip E . 

Tezaurul descris mai sus este singurul de acest fel descoperit pînă în 
momentul de faţă în Dobrogea. Faptul că ultimele două monede sînt emisiuni din 
vremea lui Constantin al X-lea Ducas (1059—1067) ne îndeamnă să plasăm data 
ascunderii tezaurului cîndva în timpul domniei amintitului împărat. Evenimentul 
•de care poate fi legată această operaţie îl reprezintă, credem noi, marea invazie 
a uzilor din 1064°. 

Se ştie că în toamna acelui an uzii, după ce au traversat Dunărea, au 
năvălit în Peninsula Balcanică. In „înaintarea" lor, ei au ajuns pînă în Elada. 

5 Pe revers, sub motivul floral, se observă un rest din crucea perlată de pe mone
dele lui Mihail al IV-lea Paphlagonianul. 

6 Attaliate, Historic, Bonn, 1853, p. 83. Potrivit informaţiilor Iul Cedren, Hist. Comp., 
I I , Bonn, 1839, p. 657, invazia ar fi avut loc in 1065. 
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Situaţia Bizanţului devenise cît se poate de critică. Numai datorită unui fericit 
concurs de împrejurări bizantinii au reuşit să-i înfrîngă pe uzi, în primăvara 
lui 1065 7 . 

Cu ani în urmă noi am opinat că uzii au trecut Dunărea prin dreptul 
Dobrogei de nord 8 . Dealtfel, traversarea Dunării prin oricare dintre vadurile 
existente între Porţile de Fier şi Silistra nu le-ar fi adus acestor năvălitori 
avantaje materiale mai mari decît o traversare a fluviului prin dreptul Dobrogei. 
în timp ce ţinuturile dintre Dunăre şi munţii Haemus de la apus de Silistra erau 
la acea dată sărăcite fie din cauza războiului bizantino-peceneg încheiat în 10599, 
fie pentru că se aflau în stăpînire directă a pecenegilor1 0, ţinuturile dobrogene 
cunoşteau o relativă prosperitate economică drept urmare a stabilităţii lor din 
punct de vedere politic. Aceste ţinuturi nu mai fuseseră jefuite începînd din anul 
1036 în plus, ele au rămas în mîinile bizantinilor în tot timpul conflictului 
armat cu pecenegii 1 2, ceea ce oferea condiţii prielnice pentru prosperitatea lor. 

Prin urmare, este lesne de înţeles de ce uzii, în intenţia lor de a ajunge 
în Imperiul bizantin, au atacat înainte de toate Dobrogea. Procedînd ca atare ei 
puteau dintru început să intre în posesia unei bogate prăzi a . 

Imediat după ce au trecut Dunărea, năvălitorii au distrus prin incendiere 
numeroase locuinţe-bordei de la Dinogetia-Garvăn. Cu acel prilej a fost ascuns 
la Dinogetia-Garvăn tezaurul de cercei, inele, monede etc., descoperit în săpăturile 
din anul 1954 1 1 . 

Coborînd spre sud, pecenegii n-au atacat cetatea din insula Păcuiul lui Soare 
sau dacă au atacat-o, n-au reuşit să o distrugă. De altfel, nivelul de vieţuire din 
interiorul cetăţii, corespunzător acelor timpuri, nu prezintă urme de distrugere. 

Oricum ar fi, monedele au fost ascunse în toamna lui 1064, în împrejurările 
în care locuitorii cetăţii de la Păcuiul lui Soare au trecut la refortificarea 
porţilor 1 5 . 

Faptul că din acest tezaur lipsesc monede ale împăraţilor dintre Constantin 
al IX- lea şi Constantin al X-lea — ne referim la Theodora (1055), Mihail al VI-lea 
Stratiotikos (1065—1057) şi Isac I Comnenul (1057—1059) — îşi are explicaţia în 
aceea că amintiţii împăraţi n-au emis monede de bronz 1 β . 

7 Attaliate, op. cit., p. 87 ; Cedren, op. cit., Π, p. 656. 
8 Petre Diaconu, Les Petchénègues au Bas-Danube, Bucureşti, 1970, p. 79. 
3 Petre Diaconu, op. cit., p. 76—78. 
io ibidem, p. 78, nota 229. 
" Ibidem, p. 47—49. 
13 Ibidem, p. 78. 
« ibidem, p. 79, nota 236. 
" Eug. Comşa şi Gh. Bichir, O nouă descoperire de monede şi obiecte de podoabă 

din sec. X—XI in aşezarea de la Carvăn (Dobrogea), in SCN, I U , 1960, p. 223—244. Cf. Petre 
Diaconu, op. cit., p. 80 ; după opinia noastră şi tezaurul din 106 de monede de aur de la 
Dinogetia-Garvăn (Gh. Ştefan, Dlnogeţla, I ; idem, Rlsultati della prima campania dl scavl 
(1939), în „Dacia", VU—VTJI, 1937—1940, p. 422—424) a fost ascuns tot atunci. Cf. Petre Dia
conu, op. cit., ioc. cit. 

1 5 Despre unele măsuri de refortlficare a cetăţii de la Păcuiul Iul Soare, tocmai acum, 
în preajma năvălirii uzilor, vezi Petre Diaconu, in Pdcuiut Iui Soare, I, p. 54. 

1 8 Monedele de bronz atribuite de Margaret Thomson lui Isac I Comenul aparţin în 
realitate lui Constantin al X-lea Ducas (vezi Cécile Marison, Catalogue des monnaies byzan
tines, Π, Paris, 1968, p. 582, nota 2). 
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UN TRÉSOR D E MONNAIES B I Z A N T I N N E S DU X I - e SIÈCLE, DÉCOUVERT 
A PĂCUIUL L U I S O A R E 

R é s u m é 

La communication fait une présentation du trésor mentionné qui réunit 
11 monnaies de bronze, frappées pendant l'époque de Constantin IX le Monomach 
et Constantin X le Ducas. 

On suppose que ce trésor a été enterré à la veille de l'invasion des „Ouz" 
l'année 1064. 

Le trésor de Păcuiul lui Soare constitue la première découverte de ce genre 
dans la région du Bas-Danube. 
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UN MONUMENT F E U D A L DOBROGEAN NECUNOSCUT — 
biserica Sf. Atanasie de la Niculiţel 

Arh. C R I S T I A N MOISESCU 

Dobrogea, pămînt românesc cu o viaţă istorică tumultuoasă, deţinător al unor 
bogate urme de cultură materială, a polarizat în cel mai înalt grad interesul cerce
tătorilor noştri, arheologi şi istorici, încă din secolul trecut. Cu toate acestea, 
vestigiile sale sînt departe de a fi întru totul cunoscute. Cercetări sistematice sau 
descoperiri întîmplătoare aduc permanent la lumină elemente noi, îmbogăţind 
astfel cunoştinţele asupra istoriei acestei vechi provincii româneşti. 

Astfel, cu prilejul unei cercetări a monumentelor de arhitectură din zona 
de nord a Dobrogei 1 a fost depistat în comuna Niculiţel, jud. Tulcea, un vechi 
lăcaş de cult, actualmente biserica cu hramul Sf. Atanasie (fig. 1). 

Prin efectuarea unor sondaje preliminare, cu caracter arheologic şi de arhi
tectură, au fost precizate trei mari etape de construcţie, în evoluţia acestui 
monument. 

Partea cea mai veche a bisericii, formată din pronaos, naos şi altar, o con
stituie un edificiu, avînd planul în formă de „cruce înscrisă", fără puncte de 
sprijin libere (aşa numitul tip „simplu") (fig. 2). 

Partea centrală a naosului este acoperită cu o turlă scundă, circulară în 
interior şi hexagonală în exterior. Tamburul turlei este susţinut spre sud şi nord 
de două arce laterale în plin cintru, spre vest de o boltă semicilindrică dispusă 
în lung, iar spre est de o îngustă boltă, de asemenea semicilindrică, egală ca 
lăţime cu arcele laterale. 

Partea vestică a naosului este flancată de două firide laterale, caracteris
tice monumentelor de tipul triconcului sîrbesc (fig. 3). 

Absida altarului, semicirculară atît la interior cît şi la exterior,, este acope
rită cu o semicalotă aflată în continuarea îngustei bolţi semicilindrice. 

Luminarea interiorului naosului se face atît prin două ferestre care străpung 
zidurile laterale dinspre sud şi nord, cît şi prin trei ferestre — cîte una pe laturile 
de est, sud-est şi sud-vest ale turlei. Altarul era luminat prin trei ferestre 
dispuse în axul absidei (fig. 2). 

Pronaosul bisericii, în forma sa actuală adosat naosului iniţial, este rezultatul 
unor refaceri ulterioare şi are o formă aproape pătrată, fiind luminat de o singură 
fereastră, dispusă pe latura de sud şi boltit cu un semicilindru longitudinal (fig. 2, 3). 

1 Cercetarea acestor monumente a avut loc în luna octombrie 1974. Releveul monu
mentului a fost întocmit de arh. Cornel Dobrescu. 
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în sfîrşit, ultima etapă de construcţie o constituie pridvorul încununat de o 
turlă „oarbă", adăugat vechiului edificiu în secolul trecut, la 1880 (fig. 3). 

Cota de nivel a pridvorului şi a trotuarului actual se află cu 75 cm mai 
ridicată decît nivelul pavajului existent în interiorul naosului şi pronaosului. 

Fundaţiile naosului şi pronaosului, puţin adîncite (0,95 m), sînt realizate din 
piatră de carieră cu liant de pămînt, mortarul intervenind numai în partea 

Fig. 1. Biserica Sf. Atanasie din Niculiţel. Vedere dinspre sud-est. 

superioară, spre a se crea un strat de egalizare şi legătură cu prima asiză de 
cărămidă (fig. 5). 

Paramentul, cercetat prin cîteva sondaje efectuate pînă la nivelul cornişei, 
este alcătuit din cărămizi de formă pătrată, avînd latura de dimensiuni variabile, 
de la 27 pînă la 35 cm. Grosimea, de asemenea, variază de la 3,5 pînă la 6 cm. 
Cărămizile cu impresiuni în diagonală, după format şi tehnică de realizare, ne 
îndreptăţesc să apreciem că provin din ruinele unei clădiri de epocă romano-
bizantină. De altfel, sondajele arheologice2 au reuşit să surprindă un nivel de 
vieţuire, cel mai vechi identificat în suprafaţa cercetată, ce conţine numeroase 
fragmente ceramice caracteristice epocii mai sus amintite 3. 

Rosturile zidăriei, îngrijit lucrate şi egale cu grosimea cărămizilor, sînt 
umplute cu mortar pînă la faţa zidăriei. Este de menţionat faptul că mortarul 
prezintă în compoziţia sa cărămidă pisată. încă de la început, exteriorul edifi
ciului a fost acoperit cu un strat de tencuială, ale cărei urme sînt încă vizibile 
în numeroase puncte. Faţadele se evidenţiază printr-o tratare simplă, singura 
decoraţie constituind-o succesiunea de firide înalte despărţite prin lezene existente 
numai în cadrul edificiului iniţial (fig. 1). 

2 Sondajele arheologice au fost efectuate de Adrian Bătrîna în luna noiembrie 1974. 
3 Adrian Bătrîna, Raport preliminar privind cercetările arheologice de la biserica 

Sf. Atanasie din Niculiţel (jud. Tulcea), lucrare în manuscris la arhiva D.P.C.N. 
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Formula structurală a acestui tip de edificiu are o vechime foarte mare, 
apărînd în zona balcanică încă din sec. al VI-lea, la construcţii de dimensiuni 
mici, în general baptisterii anexate bazilicilor (la Pirdop în Bulgaria sau la încă
perile anexă ale bazilicii Sf. Anii din Prespa din Macedonia). 

In sec. X — X I I I , tipul de construcţie căruia îi aparţine monumentul de 
care ne ocupăm a cunoscut o răspîndire pe o arie relativ întinsă : în Bulgaria 

CZZD SEC. XIX \ 
g K k 1 SEC. XVIII fl r-=j ? ? 4 5 

Fig. 2. Biserica Sf. Atanasie din Niculiţel, plan. 

— ediculele din zona Preslavului \ bisericile de la Boiana (prima etapă) şi 
Sapareva Bănia (sec. X I — X I I ) , Sf. Teodor din Bobosevo (sec. al XII- lea) , Nicopole 
(sec. al XIV-lea) 5 ; în Serbia — Krajleva Crkva (1313), Studenica, Sf. Gheorghe 
din Zvecan (1324), Budesavéi (sec. al XI-lea) 6 ; în Grecia — la Plataniti în Argo-
lida, biserica Sf. Sotiros din Salonic, Sf. Gheorghe de la Geraka din Attica toate 
trei din sec. X I I — X I V ) 7 , în Constantinopol — nucleul central al bisericii mănă
stirii Chora (Kahrie Geami, anterioară sec. al XII-lea) 8 , etc. 

Asemenea construcţii au fost descoperite şi pe teritoriul României. Biserica 
de la Garvăn-Dinogetia, construită în a doua jumătate a sec. al X I - l e a 9 , prezintă 
similitudini cu unele construcţii contemporane, mai ales din părţile răsăritene 
ale Peninsulei Balcanice, rezultat al numeroaselor contacte existente între Dobrogea 
şi regiunea sud-dunăreană, aflate mult timp sub stăpînire bizantină. 

s Kratka istoria na bilgarskata arhitektura, Sofia, 1965, p. 91. 
5 Ibidem, pp. 111—113. 
c A. Deroko, Monumentalna i decorativna arhitektura u Srednevekovnoi Srbjl, Beograd, 

1962, p. 142, 144, 145. 
' Adriano Alpago Novello, Grecia Bizantina, Milano, 1969, p. 66—68. 
8 Ν. I. Brunov, Arhitectura Vizantil, în Vseobsciala istoria arhltekturi, vol. I I I , Mos

cova-Leningrad, 1966, pp. 145—148. 
8 Gh. Ştefan, I . Barnea Maria Comşa, Eugen Comşa, Dinogetla, I , Bucureşti, 1967, 

p. 350—356. 
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Analiza monumentului de la Niculiţel ne îndreaptă cu precădere către unele 
exemple amintite din zona balcanică, şi anume spre grupul de biserici cu aşa-zisul 
aspect cubic, întîlnit în sec. X I — X I I . Este vorba despre edificiile religioase care 
fac parte din tipul provincial bizantin, ilustrat prin Boiana şi Garvăn-Dinogetia, 
monumente caracteristice epocii de recucerire bizantină a Balcanilor. 

Deosebirea principală dintre biserica de la Niculiţel şi cele două exemple 
amintite constă în tendinţa de amplificare a părţii vestice a naosului, unde braţul 

Fig. 4. Biserica Sf. Atanasie din Niculiţel, perspectivă 
axonometrică. 

crucii este mai dezvoltat, iar spaţiul interior mărit prin crearea celor două firide 
laterale. în baza acestei particularităţi, considerăm că biserica Sf. Atanasie, avînd 
un plan mai evoluat, reprezintă trecerea către acelaşi tip de monument la care este 
prezent şi pronaosul, înfăţişat de bisericile Sf. Petru şi Pavel din Nicopole, Doina 
Kameniţa şi Argeş I , toate datate de la sfîrşitul sec. al XIII - l ea , la începutul 
sec. al XIV- lea . 

Elementele de care dispunem în stadiul actual al cercetărilor îndreptăţesc 
încadrarea monumentului în cauză într-o epocă ale cărei limite nu depăşesc 
sfîrşitul secolului al X I I I - l e a şi începutul secolului următor. 

Spre aceeaşi datare ne conduc şi rezultatele sondajelor arheologice. Ceea 
ce considerăm că poate fi reţinut este faptul că primul edificiu de la Niculiţel 
îşi taie şanţurile de fundaţie de la faţa unui strat de cultură ce conţine frag-
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mente ceramice databile în sec. al XI- lea, pe baza analogiilor cu materialele 
similare descoperite în aşezările de la Dinogeţia, Capidava şi Păcuiul lui Soare '". 

Prezenţa acestor materiale ne oferă un „terminus post quem" în datarea 
monumentului, demonstrînd totodată că aşezarea de la Niculiţel fiinţa din nou 
în cursul secolului al XII- lea , ca şi alte aşezări bizantine, apărute pe urmele unora 
mai vechi din zona limesului dunărean. 

Pe de altă parte, existenţa unor fragmente de ceramică smălţuită şi deco
rată în tehnica „sgrafitto", ce poate fi datată cel mai tîrziu în prima jumătate 

Fig. 5. Biserica Sf. Atanasie din Niculiţel — vederea 
sondajului arheologic executat în zona de sud a 

naosului. 

a sec. al XIV- lea , surprinsă la faţa unui pavaj organizat în jurul monumentului, 
ne conduce astfel la stabilirea unui terminus „ante quem" u . 

In contextul unei casete arheologice executată pe latura de sud, în zona 
de legătură a naosului cu pronaosul, a fost evidenţiată clar relaţia dintre aceste 

1 0 Adrian Bătrîna, op. cit., 
" Ibidem. 
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compartimente, demolarea şi o primă refacere a pronaosului într-o formă nouă 
avînd loc la o dată nu prea îndepărtată de cea a construcţiei iniţiale n . 

Cît priveşte funcţia acestui lăcaş, ţinînd seama de tipul şi dimensiunile 
sale, apreciem că ne aflăm în faţa unui monument de cult aparţinînd unei reşe
dinţe feudale sau servind unei colectivităţi civile. Nu putem atribui acestei mici 
construcţii funcţia de biserică aparţinînd unei mănăstiri, datorită atît formei pla
nului, cît şi faptul că în preajma Niculiţelului a fost descoperită o biserică de 
plan treflat, datată în sec. X I — X I I , construcţie tipică, din considerente de desfă
şurare a cultului, pentru un lăcaş de mănăstire. Aceasta a dat se pare şi denu
mirea veche a localităţii, întîlnită sub forma „Monastir" într-un izvor istoric din 
anul 1599 a, precum şi în hărţi din 1744, 1769, 1774M, sau „Mănăstirişte", cum 
este menţionată în harta statistică rusă din anul 1835 1 5 . 

In concluzie, precizăm că in rîndurile de faţă am căutat să aducem în 
circuitul ştiinţific un monument — pînă în prezent necunoscut, al treilea de acest 
tip — conservat întreg pe teritoriul ţării noastre care contribuie în mare măsură 
la elucidarea unor probleme legate de procesul de cristalizare a arhitecturii feudale 
româneşti. In acelaşi timp, prezenţa acestui tip de monument în spaţiul cuprins 
intre Dunăre şi Marea Neagră dovedeşte o dată în plus contribuţia acestui teritoriu 
în transmiterea unor anumite influenţe culturale bizantine, de care ţările române 
au beneficiat din cele mai vechi timpuri. 

Cercetărilor viitoare le revine sarcina de a surprinde şi alte elemente de 
cultură materială, care să creeze o imagine asupra a ceea ce va fi însemnat 
aşezarea de Ia Niculiţel, monumentele sale, cum şi importanţa avută de aceasta 
în contextul culturii româneşti. 

UN MONUMENT FÉODAL INCONNU D E DOBROUDJA, L'ÉGLISE 
S A I N T - A T H A N A S E D E NICULIŢEL 

R é s u m é 

A l'occasion des récentes recherches effectuées sur les monuments d'archi
tecture de la zone du nord de la Dobroudja, on a découvert dans le village de 
Niculiţel, un ancien édifice de culte, actuellement l'église St. Athanase (fig. 1). 

La plus ancienne partie de l'église, comprenant le pronaos, le naos et l'autel, 
est surmontée d'une tour, soutenue vers le sud et le nord par deux arches latérales 
en plein cintre, vers l'ouest par une voâte semicylindrique, disposée en long, et 
vers l'est par une voûte étroite, toujours cylindrique (fig. 2). 

Le pronaos de l'église — en forme actuel adossé à la construction initiale — 
de forme presque carrée, est recouvert d'une voûte longitudinale (fig. 3). 

« I b i d e m . 
u Georgil Donsae de itlnere suo constantinopolitano epistola, Lugdunum Batavae, 

1599, p. 82. 
1 1 Academia Republicii Socialiste România, Atlasul Dimăncescu, ί. 133, 138 şi 143. 
u Const. C. Giurescu, Principatele române la începutul secolului XIX, Bucureşti, 1957, 

p. 144—145. In legătură cu această problemă, vezi de acelaş autor Formarea poporului romăn, 
Craiova, 1973, p. 119. 
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La dernière étape de construction est constituée par l'exonarthex surmonté 
d'une tour, ajouté à l'ancien édifice en 1880. 

Les éléments dont nous disposons à l'état actuel des recherches nous per
mettent de situer le monument dont il s'agit dans une époque dont les limites ne 
dépassent pas la fin du XIH-ème siècle et le début du siècle suivant. 

En tenant compte de son type et de ses dimensions, nous considérons que 
cette église a appartenu soit a une résidence féodale, soit à une collectivité civile. 
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ŞTIRI DESPRE ROMÂNI L A PHILIPPE MOUSKEES, 
CRONICAR FRANCEZ DIN SEC. A L X I I I - L E A 

RADU-ŞTEFAN CIOBANU 

Versurile în care Philippe Mouskées şi-a exprimat bucuria la auzul ştirii 
că în anii 1242 tătarii au fost înfrînţi de „regele blasilor" constituie temeiul 
documentar, care ne permite să începem discuţia asupra valorii informaţiilor 
despre români cuprinse în opera istorică rămasă de la acest cronicar orăşean 
francez, din a doua parte a sec. al XIII - l ea . Ştirea menţionată, cunoscută datorită 
publicării unor fragmente din cronica rimată a lui Ph. Mouskées în Monumenta 
Germaniae Historien2, a fost pentru prima dată reliefată şi judicios apreciată 
în istoriografia romană 3 , de Şt. Pascu, care a socotit-o a fi „deosebit de însem
nată" '', pentru istoria noastră. 

După ce am luat cunoştinţă despre existenţa acestei noi menţiuni referi
toare la români în opera unui cronicar ce trăia şi scria în îndepărtatul oraş 
Tournai, ne-am întrebat dacă aceasta este singura ştire referitoare la poporul 
nostru. Ni se părea cel puţin ciudat, ca în opera cronicarului francez, în con
textul descrierii invaziei tătarilor în Europa răsăriteană şi centrală (1239—1242) •'·, 
să apară brusc şi izolat o singură ştire despre existenţa unui „rege" al românilor, 
care a obţinut o victorie uluitoare împotriva temuţilor călăreţi de stepă. Investi
gaţiile noastre ne-au arătat că în versurile din cronica scrisă de Ph. Mouskées, 
publicate în Monumenta Germaniae Historica nu sînt alte date despre români. 
Am continuat cercetările şi am constatat că textul operei scrisă de cronicarul 
orăşean francez a fost editat în mai multe rînduri, fie parţial °, fie integral '. 
In aceste ediţii ale cronicii scrise de Ph. Mouskées am găsit o serie de date noi 
despre români. Una din primele ediţii ale cronicii pe care ne-a lăsat-o Ph. Mous
kées, publicată la Veneţia în anul 1779, aflată actualmente în fondul Bibliotecii 
Academiei R .S .R . 8 , poartă pe ea menţiunea că a aparţinut lui Al . Odobescu 0. 

1 Cf. Ph. Mouskées, Historea Regum Francorum, ed. de Adolfus Tobler, în Monumenta 
Germaniae Historica, t. X X V I , p. 819, col. I , v. 30959 şi urm. 

3 Ph. Mouskées, Historea Regum Francorum, în Mon. Germ. Hist., t. X X V I , p. 718—822. 
3 G. D. Plorescu-Dan Plesia, Temeliile străvechi ale Ţării Româneşti, în „Magazin 

istoric", nr. 11 (56), nov. 1971, p. 2—8. Au folosit şi ei informaţiile lui Ph. Mouskées, semna
late de St. Pascu. 

* Cf. Şt. Pascu, Invazia şl dominaţia tătară pe teritoriul Ţării noastre, in Istoria Româ
niei, vol. II , Bucureşti, 1962, p. 122. 

s Cf. Ph. Mouskées, op. cit., p. 815—817. 
0 Ph. Mouskées, Histoire de France, in Geoffroy de Villehardouin maréchal de Cham

pagne et de Românie, Histoire de l'Empire de Constantinople sous les empereurs françols — 
avec la suite de cette histoire, jusques â l'an MCCXL, tirée de l'histoire de France. Ms de 
Ph. Mouskées, chanoin depuis de Tournay. 

1 Chronique de Ph. Mouskées, publ. de Baronne Reiffenberg, in Coil, de Chroniques 
Belges, Brussels, 1937—1938. 

' Publicaţia indicată la nota 6 se află în Biblioteca R.S.R., avînd cota IV, 33008. 
9 Lucrarea indicată la nota 6 poartă pe prima pagină menţiunea : „din biblioteca 

Al. Odobescu". 
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Nu ne îndoim că istoricul şi literatul român a cunoscut pasajele în care cronicarul 
orăşean francez s-a referit la momente din trecutul nostru şi astfel au putut 
să treacă neobservate pînă astăzi. 

Născut poate în oraşul G a n d 1 0 , Ph. Mouskées a făcut parte dintr-una din 
cele mai vechi şi renumite familii din T o u r n a i H . Aparţinînd acelei orăşenimi 
bogate care a avut capacitatea să-şi cumpere pămînturi şi titluri de nobleţe în 
timpul domniilor lui Ludovic al XI- lea (1226—1270), lui Filip al II- lea cel în
drăzneţ (1270—1285) şi Filip al IV-lea cel Frumos (1285—1314) 1 2 , familia Mouskées 
a putut să dea viitorului cronicar o educaţie îngrijită. E l a fost trimis să înveţe 
fie la una din înaltele şcoli teologice, echivalente cu facultăţile 1 3 , care funcţionau 
în incintele marilor mănăstiri, cum a fost aceea de la Chartres, fie la Facultatea 
de teologie a Universităţii din Paris. încl inăm spre ultima variantă, deoarece la 
sfîrşitul vieţii sale, între anii 1274—1282, înainte de moarte a ajuns la înaltele 
ranguri eclesiastice de canonic şi apoi episcop al oraşului T o u r n a i u . Desigur, 
pentru a ajunge la acest nivel în ierarhia catolică, erau necesare studii la o facul
tate de teologie, iar cea din Paris era cea mai strălucită din Europa sec. al 
X V - l e a 1 5 şi cea mai apropiată de Tournai. 

Poate influenţat de intensa viaţă intelectuală a orăşenimii din Tournai, unde 
fiinţa un vestit „Puy" 1 6 , — o confrerie literară, mai mult presupusă decît cunos
cută — Ph. Mouskées, care dobîndise cunoştinţe temeinice în timpul studiilor, 
s-a decis să înceapă să-şi scrie cronica. Din primele versuri, el ne-a mărturisit că a 
urmărit să scrie o cronică a francezilor, a Franţei şi a regilor ei : 

„PhlUppe Mouskées se străduieşte 
Astfel că nu poate să greşească, 
Fără să dea şi fără să promită, 
Să pună in rime toată istoria regilor Franţei, 
Şi întregul trecut al neamului" 17 

După ce a precizat care i-a fost ţelul, cronicarul, plin de mîndrie, a ţinut să 
arate lectorilor că lucrarea sa reprezintă o noutate, deoarece el este primul care 
a scris istoria Franţei în versuri franceze : 

„Aceasta este Istoria scrisă 
Care pină acum η-a fost rimată in versuri franceze" a . 

Aceste cuvinte şi mîndria cronicarului ne aduc aminte de un alt autor, orăşean 
francez, contemporan cu Ph. Mouskées, Jean de Meung, care în al său celebru 
„Roman al trandafirului" a arătat că 1-a compus în limba franceză pentru a fi 
citit şi spus la toate răspîntiile şi în toate şcolile din F r a n ţ a i 9 . Conştiinţa lui 
Ph. Mouskées că opera sa este un act de cultură, deosebit de cele de pînă 
atunci, a provenit probabil şi din faptul că şi-a dat seama că versurile scrise 
de el se adresau oamenilor de rînd, spre diferenţă de paginile ce aparţineau 
cronicarilor de curte, care după tentative de a compune în proză franceză 2 0 , au 
continuat să scrie în limba l a t i n ă 2 1 , pentru monarhi şi seniori. 

1 0 Ph. Mouskées, Histoire de France, p. 86. 
1 1 Cf. Baron Reiffenberg, Introduction, In op. cit., ed. cit., vol. I , p. 25. 
1 2 Cf. M. Bloch, La société féodal, ed. V, Paris, 1968, p. 381—382. 
" Cf. L . Genicot, Le Xlll-e siècle Européen, Paris, 1968, p. 361. 
I I Cf. Ph. Mouskées, Histoire..., ed. cit., p. 87. 
1 5 Cf. St. D'Irsay, Histoire des Universités Française étrangères des origines à nos jours, 

t. I, Paris, 1933, p. 65. 
" Pentru definirea „Puy"-ului, a se vedea E . Faral, De la IVe croisade à la guerre de 

cents ans, în J . Bedier-P. Hazard, Littérature française, vol. I , Paris, 1948, p. 62. 
1 7 Ph. Mouskées, op. ci*., p. 87, reprodus în Mon. Germ. Hist., v. 1—18. 
" Ibidem. 
I I I Guillaume de Lorris — J . de Meung, Le Roman de la Rose, publ. de Francisque 

Michel, ed. I I , Paris, 1864. p. 352, v. 11330 şi urm. 
2 0 Cf. E . Faral, Introduction, în Geoffroy de Vlllehardouin, La Conquête de Constanti

nople, t. I , Paris, 1938, p. X I I I — X X X V I I . 
2 1 E . Faral, De Ια TV croisade..., loc. cit., p. 101. 
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Dominat de o concepţie teistă, caracteristică evului mediu, care 1-a făcut să 
explice evenimentele şi fenomenele descrise prin intervenţia forţelor supranatu
rale, Ph. Mouskées a căutat ca în aceste limite să fie cît mai bine şi mai exact 
informat, arătînd totdeauna, cu onestitate, de unde a luat ştirile pe care le-a 
inserat în istoria sa. Astfel el a scris că : 

„Materia am învăfat-o din cărţi 
Care din strămoşi 
-, Mărturisesc relele şi bunele" n . 

Apoi cronicarul ne-a arătat explicit care au fost lucrările pe care le-a 
utilizat : cronicile scrise la mînăstirea Saint-Dénis, diverse legende, poeme şi 
cîntece de vitejie (chansons de geste), pe care le consideră a fi izvoare de prim 
rang 2 3 . întrebuinţarea termenului de izvor pentru toate aceste lucrări ne arată 
ceea ce a înţeles un cronicar orăşean prin această noţiune şi la ce nivel a trebuit 
să-şi scrie cronica pentru a fi accesibilă concetăţenilor săi. In acest sens credem 
că un singur exemplu este suficient : din analiza cronicii scrise de Ph. Mouskées 
reiese că nu a întrebuinţat textul „marilor cronici de la Saint Dénis", ci un text 
prescurtat, alcătuit de călugării cronicari pentru marele publ ic M . 

Ades apar în cronică şi informaţii pe care Ph. Mouskées le-a cules din gura 
a diverşi povestitori. In această situaţie, el a menţionat expres : „s-a auzit...", 
„s-a spus...", „au venit oameni care au adus veşti noi..." 2 5 etc., lăsîndu-1 pe cititor 
să judece singur valoarea ştirii respective şi să-1 absolve pe el de structurarea 
vreunei erori pe care η-a dorit-o. Acest fel de a proceda şi filtrarea atentă a datelor 
oferite cititorului au dat posibilitatea lui Ph. Mouskées să scrie o cronică în care 
majoritatea datelor sînt exacte şi sînt folosite şi astăzi de istorici în fundamen
tarea lucrărilor moderne de sinteză x . 

Trebuie să mărturisim că Ph. Mouskées în cronica sa, care urmăreşte eve
nimentele istorice mai mult sau mai puţin legate de francezi, de la răpirea Elenei 
din Troia pînă în anul 1242, nu şi-a atins scopul propus. Cronicarul orăşean din 
Tournai nu a scris o istorie a monarhilor Franţei sau a regatului francez, ci a 
oraşului în care locuia şi a vieţii locuitorilor s ă i 2 1 . In acest mod de tratare a 
istoriei, în aducerea în prim plan a omului de rînd, în redarea elementelor de 
istorie locală şi generală prin prisma orăşenimii, constă desigur valoarea operei 
lui Mouskées, „cel mai de seamă cronicar de limbă franceză din a doua jumătate 
a sec. al XIII - l ea" » . 

Din cele aproximativ 32.000 octosilabe care alcătuiesc cronica scrisă de Ph. 
Mouskées 2 9 , pentru analiza de faţă ne interesează ultimele 3 000 versuri în care au 
fost descrise evenimentele şi întîmplările cavalerilor occidentali din Imperiul Latin 
de răsărit, între cruciada a patra (1202—1204) şi anul 1242. Redînd contactul dintre 
lumea occidentală, reprezentată în special de cavalerii proveniţi din Franţa şi so
cietatea din sud-estul Europei unde se amalgamau „bizantini", bulgari, români, 
sîrbi, albanezi etc. cu neamurile tiurce, purtătoare ale civilizaţiei de stepă, croni
carul orăşean, firesc, s-a preocupat în primul rînd de cele ce s-au petrecut în sta
tele create de cruciaţi şi a descris toate celelalte evenimente în măsura în care 
erau tangente acestora. In acest context, prima menţiune a „blasilor", nume sub 

2 2 Ph. Mouskées, op. cit., p. 87. 
a Ibidem. 
2 4 E . Faral, op. cit., p. 101. 
2 5 Ph. Mouskées, op. cit., p. 87, 88 şl urm. 
2 0 Putem cita în acest sens René Grousset, L'Empire du Levant. Histoire de la question 

d'Orient, Paris, 1946. 
2 7 Cf. Baron Relffenberg, op. cit., p. L V ; E . Faral, op. cit., p. 101. 
2 8 P. Zumthor, Histoire littéraire de la France médiévale, Paris, 1954 p. 273. 
2 8 Cf. Mon. Germ. Hfsi., vol. X X V I , p. 715 ; E . Faral, op. cit., p. 101. 
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care se ascund românii, datează din anul 1205. E a se referă la bătălia de la 
Adrianopol (14 aprilie 1205) între oştirile comandate de primul împărat al Con-
stantinopolului, Balduin I de Flandra (1204—1205) şi cele conduse de împăratul 
româno-bulgarilor, Ioniţă-Caloian (1197—1207). 

„Şi împăratul Balduin a fost surprins de cumani 
Şi luat cu forţa, 
Şi mulţi baroni au murit, 
Şi descurajarea a fost mare. 
In fine, 6 (asii şi cumanii 
In închisoarea lor şi in mina lor 
Au avut pe contele Balduin 
Şl l-au ucis la sfirşit" M. 

In aceste puţine cuvinte, adresate contemporanilor săi care cunoşteau evenimentele, 
Ph. Mouskées a redat dezastruoasa înfrîngere a cavalerilor occidentali în lupta de 
la Adrianopol. Coroborarea cronicii scrise de Ph. Mouskées cu cea alcătuită de 
R. de C l é r y 3 1 şi cu aceea rămasă de la Geoffroy de Villehardouin 3 2 , participant 
direct la evenimente, ne permite să reconstituim cele ce s-au întîmplat. Ioniţă a 
venit în fruntea unei „mari armate de vlahi, bulgari, şi a circa 40.000 cumani" 3 3 

şi a început lupta. E l i-a lăsat pe cumani să pornească atacul pentru a dezorganiza 
cavaleria grea a occidentalilor3'', iar în momentul în care şi-a dat seama că şi-a 
atins scopul a intrat în acţiune în fruntea armatei româno-bulgarilor şi a desăvîrşit 
victoria prin capturarea împăratului latin, ce a pierit în captivitate în condiţii 
insuficient elucidate 3 5. Singura parte a oştirii cavalerilor occidentali care a reuşit 
să se salveze a fost ariergarda, organizată şi condusă de Geoffroy de Villehardouin M . 

Desigur că în versurile scrise de Ph. Mouskées, în cazul de faţă, prin numele 
de „blasi" trebuie înţeleşi româno-bulgarii. Credem că la chemarea lui Ioniţă au 
răspuns romanii de pe ambele maluri ale Dunării, căci Blahia — Valahia — se 
întindea atunci şi în nordul şi în sudul marelui f luviu 3 1 . Emitem această ipoteză 
atît datorită localizării Valahiei 3 H , cît şi datorită celorlalte elemente desprinse din 
cronică. Astfel este greu să presupunem că spre tabăra militară a lui Ioniţă — si
tuată lîngă reşedinţa sa Tîrnovo — au venit vlahii din sudul Peninsulei Bal
canice, zonă riguros controlată de cruciaţi 3 < J , care împiedicau şi pedepseau circu
laţia oricărui om înarmat aflat înd rum către nord. „Blasii", pomeniţi de Mouskées, 
sau de ceilalţi cronicari care s-au referit la lupta de la Adrianopol, au fost amin
tiţi totdeauna alături de vecinii lor, cumanii. Or este bine ştiută localizarea Cu-
maniei Negre : se afla în estul Munteniei, sudul Moldovei şi nordul Dobrogeiw. 
Desigur că aliaţii lui Ioniţă au venit din Cumania Neagră în stepele nord-pontice, 
sau din Cumania Maghiară situată în pustă, zone depărtate, neinteresate să lupte 
contra cruciaţilor occidentali. Vecinătatea teritorială a Cumaniei Negre cu ţinu
turile locuite de români, Valahia," ne îndreptăţeşte şi ea să afirmăm că prin 

3 0 Ph-Mouskées, op. cit., p. 88. 
3 1 R. de Cléry, Le conquête de Constantinople, Paris, 1924. 
3 3 G. de Villehardouin, op. cit. 
3 3 ibidem, p. 160. 
3 1 Cf. R. Grousset, op. cit., p. 451 şi urm. 
33 Ibidem. 
M Ibidem. 
3 3 Cf. Şt. Ştefănescu, Legături romăno-bulgare în prima jumătate a sec. al XIII-lea, 

in Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, BucureşU, 1965, p. 223—228 ; B. Primov, Crearea celui 
de-al doilea ţarat bulgar şi participarea vlahilor, in Relaţii romăno-bulgare de-a lungul veacu
rilor (sec. XII—XIX), vol. I , Bucureşti, 1971, p. 9—56. 

38 Ibidem. A se vedea şi bogata bibliografie indicată de B. Primov pentru discutarea 
localizării Valahiei. 

3 9 Cf. R. Grousset, op. cit., p. 450 şi urm. 
, 0 Cf. A. Sacerdoţeanu, Guillaume de Rubruck et les Roumaines au milieux de XIII-e 

siècle, Paris, 1930, p. 80 şi urm.; aceeaşi idee la W. M. Zlatarski, Geschichte der Bulgaren, in 
colecţia Bulgartsche Btbllothek, vol. V, Leipzig, 1918, p. 103—104. 
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„blasi" se înţeleg aici, în versurile citate, românii din jurul Dunării aliaţi cu bul
garii. Cronicarul din Tournai, care a cunoscut everimentele din relatarea unor 
participanţi la bătălie, i-a pomenit numai pe „blasi" deoarece, probabil, aceştia au 
constituit un element etnic numeros şi au impresionat prin vitejia lor în luptă. In 
stadiul actual al cunoştinţelor nu putem face aprecieri cantitative asupra număru
lui şi componenţei etnice din rîndurile româno-bulgarilor. căci indicaţii numerice 
avem numai referitor la armata cumanilor. 

După această bătălie şi moartea celor doi împăraţi — Balduin şi Ioniţă — se 
pare că pentru un moment relaţiile între „blasi" şi cavalerii occidentali s-au îmbu
nătăţit. Ph. Mouskées a redat noile raporturi paşnice, consfinţite de ur contract ma
trimonial încheiat între a doua fiică a urmaşului lui Balduin, Henri de Hainaut 
(1205—1218) şi loan Asan al II-lea (1218—1241). în realitate, aici, cronicarul a fost rău 
informat. Din altă cronică, cea scrisă de Henri de Valenciennes, reiese că în 
adevăr a existat un moment de stabilire a relaţiilor paşnice între „blasi" şi occi
dentali, consfinţit printr-un act material, dar el nu s-a încheiat între fiica Iul 
Henri de Hainaut (Dango) 4 1 şi loan Asan al II-lea (Jehanus) 4 2 , ci între tînăra 
fată şi un nobil „blac", Eskylas, neidentificat ca personalitate. Eroarea cronicarului 
orăşean nu este deosebit de gravă : s-a înşelat asupra mirelui, deci şi asupra nive
lului la care a fost încheiat contractul matrimonial cu caracter de alianţă politică. 

Bunele raporturi dintre „blasi" şi cavalerii occidentali nu au durat mult. 
Noii stăpîni ai ţinuturilor din Peninsula Balcanică ' Λ , au încercat să impună aici 
sistemul feudal occidental : distribuirea pămînturilor de seniorul suprem şi stricta 
ierarhizare a societăţii. Ca urmare au fost priviţi şi primiţi cu ostilitate în sud-estul 
Europei, unde relaţiile impuse şi determinate de obştii erau foarte puternice. împo
triva tentativelor cavalerilor francezi a izbucnit un lanţ de răscoale. Ph. Mouskées 
a descris una dintre ele : 

„Să fie reunite toate forţele 
Pentru a-l opri [pe Jehanus/ de a intra in 
Constantinopol, 
Căci „blasll" care erau in Phenepopol 
Şi-au reciştigat pămîntul" H. 

Fără îndoială aici cronicarul a redat lupta vlahilor balcanici, care între anii 
1229—1234 au reuşit să se elibereze de sub dominaţia lui Renier de T r i t 4 5 . 
Acesta primise pămînturile din jurul oraşului Filipopoli şi odată cu ele titlul de 
conte de la Balduin I de Flandra, care a cucerit nominal regiunea 4 8. Victoria 
„blasilor" şi alungarea familiei lui R. de Trit de la Filipopoli i-au îngrijorat pe 
occidentali, căci s-a produs în preajma începerii marelui asediu al Constantinopo-
lului dintre anii 1235—1236. Ph. Mouskées a redat plastic lupta pentru Constanti
nopol, fiind principalul izvor pentru acest eveniment. 

„Şi Vatatzes şl regele Ausones 
Mihail şl cumanii 
Şi «blasil» au venit de asemena din plin 
Şi toadrll... 
Au venit la Constantinopol. 
Imperiala şi nobila cetate 
A fost asediată de regele Jehanus" ". 

Mai departe Ph. Mouskées a scris că „a sosit o veste bună", căci Conslantinopolul 
a fost salvat datorită apărării lui de Jean de Brienne, ajutat de pisani, de vene-

4 1 Ph. Mouskées, op. cit., p. 88. 
« Ibidem. 
4 3 Pentru posesiunile primite de occidentali în Peninsula Balcanică, a se vedea R. Grous-

set, op. cit., p. 450 şi urm. şi notele aferente. 
4 4 Ph. Mouskées, op. cit., p. 89. 
4 5 Cf. Bouchon. Recherches et matériaux historiques, vol. I , Paris, 1939, p. 61—62. 
4· Ibidem. 
4 7 Ph. Mouskées, op. cit., p. 95. 
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ţieni şi de Geoffroy de Villehardouin, nepotul cronicarului 4 8 . Oraşul a fost salvat 
în special datorită eforturilor bătrinului cruciat J . de Brienne : succesul său a fost 
relativ, căci a fost salvat oraşul, dar de acum înainte Imperiul Latin s-a redus 
la hinterlandul capitalei sale 4 9 . 

Pentru noi este însemnată informaţia care-i arată pe „blasi" şi pe Jehanus 
ca principali patricipanţi la asediu. In general în istoriografie rolul lor a fost 
minimalizat în mod nejustificat. Pe baza analizei cronicii lui Ph. Mouskées putem 
să arătăm că în procesul de eliberare a Peninsulei Balcanice, forţa militară şi 
politică a vlahilor a avut un rol determinat, cel puţin la fel de însemnat cu 
acela al lui Vatatzes. 

In contextul evenimentelor rămîne în faţă o întrebare căreia nu am reuşit 
momentan să-i găsim un răspuns : cine au fost toadrii ? Credem că în stadiul actual 
al cunoştinţelor ar fi temerar să facem unele aprecieri sau apropieri care ulterior 
ar putea fi uşor infirmate. 

Imediat după ce a descris asediul Constantinopolului, Ph. Mouskées ne-a 
furnizat o informaţie deosebit de preţioasă pentru noi. Relatînd urmărirea „blasi-
lor" cronicarul a scris · 

„Cavalerii [care l-au urmărit pe blasi/ în bună parte. 
Au trecut dincolo In Blachla" 

Informaţia a fost completată la cîteva versuri mai departe : 

„Contele51 a trecut de cealaltă parte. 
Cu părere de rău că şi-a păsării soţia şi păminturlle. 
Şi a plecat să lupte contra «blasllor*-" K. 

Acum, în legătură cu acţiunea de urmărire a „blasilor" din 1237 sau 1238, Ph. 
Mouskées a menţionat pentru prima dată Blakia-Valahia, ţara „blasilor" despre 
care a ştiut de la cei care au participat direct la evenimentele din sud-estul 
Europei. Pînă la aceste versuri, „blasii" au apărut totdeauna ca unitate etnică, 
acum au şi o ţară delimitată de un hotar, arătat de expresia „au trecut dincolo", 
adică pe teritoriul altui stăpîn politic. 

Desigur principala întrebare care se ridică în legătură cu „Blakia" este cea 
impusă de localizarea ei : unde se afla ? Dacă pentru „Blakia"-Valahia stăpînită 
de Ioniţă-Caloian este necesar să se recurgă aproape exclusiv la argumente logice, 
pentru precizarea locului formaţiei politice menţionate de Mouskées putem folosi 
şi o serie de documente. Şi de data aceasta „Blasii" au fost pomeniţi alături de 
cumanii din Cumania Neagră, deci este un indiciu al vecinătăţii lor teritoriale. Apoi 
în diplomatica maghiară întîlnim menţionată Terra Blacorum, după 1222, în spaţiul 
carpato-dunărean, adică tot în vecinătatea Cumaniei Negre. L a rîndul lor, emitenţii 
Diplomei Ioaniţilor — cînd au pomenit de formaţiile politice româneşti conduse 
de loan, Farcaş, Litovoi şi Seneslau — au arătat că ei se aflau în vecinătatea 
aceleiaşi Cumanii Negre şi că vor stăpîni pămînturile aşa cum le-au avut şi înainte 
de semnarea acestui act (2 iunie 1247) M . Aceste ultime cuvinte ne arată că forma
ţiile politice româneşti existau şi erau respectate înainte de anul 1247, deci fiinţau 
probabil şi în 1237—1238. 

4 9 R. Grousset, op. cit., p. 466. 
49 Ibidem. 
8 9 P h . Mouskées, op. cit . , p. 96. 
5 1 Se releră la Balduin Π de Flandra. 
5 2 P h . Mouskées, op. cit., p. 96. 
5 3 Textul reprodus in Documente privind istoria Romăniei, Β. Ţara Românească, vol. I , 

Bucureşti, 1953, p. 5 şi urm. 
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In fine, între mărturiile scrise dorim să amintim relaţia de călătorie a lui 
Guillaume de Rubrouk, care a plasat Blakia tot în vecinătatea Cumaniei Negre, 
adică în spaţiul carpato-dunărean 5'·. 

Descoperirile arheologice confirmă şi întăresc sumarele date care ne sînt 
oferite de izvoarele scrise. Astfel, la Bumbeşti, în nordul Olteniei 5 3 , şi la „Cetatea 
Sasului" — identică poate cu legendara „Cetate a Dîmboviţei" 5 6 — de pe culoarul 
Rucăr-Bran 5 1 , au fost descoperite vestigii materiale care atestă că aici au existat 
reşedinţe voievodale, deci ale unor stăpîni politici ai locului. 

Probabil că una din aceste cetăţi a fost reşedinţa „regelui blasilor", pome
nit de Mouskées cînd a scris : 

„Lumea întreagă s-a bucurat cînd a aflat 
Că regele -«blasilor» pe tătari i-a înfrint" K. 

Şi această ştire, datată în cronica lui Ph. Mouskées în anul 1242, este veridică şi 
confirmată de alte izvoare scrise. 

Cînd Battu-han a aflat că la 11 decembrie 1241 a decedat la Karakorum ma
rele han Ogotai, atunci a ordonat retragerea grabnică din Europa. A fost firesc 
să procedeze astfel şi să-şi îndrepte oştirile către Karakorum, căci dorea să ajungă 
cît mai curînd în faţa marelui Kurultai şi să impună să fie ales în locul lui Ogotai. 
Probabil în timpul acestei retrageri pripite trupele comandate de Kadan şi nu 
acelea aflate sub conducerea lui Orda, cum s-a presupus 5 9, au fost surprinse şi 
înfrînte de „blasi". Presupunem că este vorba de oştirile comandate de Kadan 
deoarece acestea au acţionat în spaţiul carpato-dunărean şi în sudul Dunăr i i 6 0 , 
deci în apropiere de „Blakia", în timp ce Orda a acţionat în sudul PolonieiC 1. 
In fine ştirea cuprinsă în opera lui Ph. Mouskées este confirmată şi de cele scrise 
în tardiva cronică a lui Reşid-ed-din ° 2. In această cronică orientală este pomenit 
un conducător al românilor — Bezaraban — care în 1242 a obţinut o victorie 
împotriva tătari lor 6 8 . Dacă acceptăm ultima localizare a stăpînirii politice a lui 
Bezaraban, tot în vestul spaţiului carpato-dunărean M , adică pe locul unde am 
conchis că fiinţa „Blakia" pomenită de Ph. Mouskées, putem presupune că şi 
cronicarul oriental şi cel din Tournai au scris despre acelaşi conducător român, 
căruia i-au dat nume şi ranguri diferite, în funcţie de cele existente în ţara lor. 

Ph. Mouskées nu 1-a nominalizat pe conducătorul „blasilor", deoarece pro
babil nu i-a cunoscut numele. E l 1-a desemnat prin titlul de „rege", obişnuit în 
Franţa, deoarece desigur nu a cunoscut ierarhia locală românească şi rangul de 
voievod, obişnuit în spaţiul carpato-dunărean. 

Deşi sumare ştirile furnizate de Ph. Mouskées despre românii din sec. 
al XIII - l ea , ele sînt deosebit de însemnate, căci completează lapidarele date pe 
care le avem despre istoria poporului nostru în această epocă de răscruce. Croni
carul orăşean din Tournai a marcat, o dată în plus, rolul însemnat şi activ pe care 
l-au avut românii în timpul tuturor evenimentelor majore care au frămîntât sud-

M C f . A. Sacerdoţeanu, op. cit., p. 81—83 ; 97 ; R. Theodorescu, Bizanţ, Balcani, Occi
dent — La începuturile culturii medievale româneşti (sec. X—XIV), Bucureşti, 1974, p. 165—190. 

5 8 Gr. Florescu, Săpăturile de salvare de la Castrul Bumbeşti, in „Mat. şi cerc. de 
arh.", IV, 1967. 

5 8 C i . Gr. Ionescu. Istoria arhitecturii din Romania, vol. I , Bucureşti, 1962, p. 61. 
5 ' Ibidem. 
5 8 A se vedea nota 1. 
8 9 R. Grousset. Histoire de l'Extrême Orient. Paris. 1929, p. 435—437. C f . Şt. Pascu, 

o p . cit., p. 122. 
" C f . R. Grousset, op. cit.. 440. 
«' Ibidem, p. 441. 
8 2 Reşid-ed-din, Istoria mongolilor, in Sbornic letopisel, I I I . 
8 3 Ibidem, p . 123. 
H C f . St. Pascu, op. cit., p. 122. 
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estul Europei în prima parte a sec. al XII I - l ea . Prin menţiunea „Blakiei", Ph. 
Mouskées a completat seria datelor care contribuie la luminarea drumului pe care 
au mers românii către formarea statelor feudale de sine stătătoare. Credem că 
ştirea este deosebit de însemnată dacă este coroborată cu cele din diplomatica 
maghiară şi din Diploma Ioaniţilor, căci marchează un moment de ascensiune în 
structura vieţii politice româneşti, fiind poate prima menţiune scrisă păstrată 
despre existenţa unei formaţii politice româneşti în spaţiul carpato-dunărean în 
preajma marii invazii a tătarilor. 

Compararea celor scrise de Ph. Mouskées cu cuprinsul cronicilor alcătuite 
de alţi cronicari francezi, care s-au referit la sud-estul Europei în prima parte 
a sec. al X I I I - l e a °3. sau cu textul cronicilor orientale, care cuprind ştiri referi
toare la evoluţia aceleaşi regiuni, în aceeaşi epocă, ne arată că opera cronicarului 
din Tournai este un izvor de prim rang, care prin datele veridice conţinute con
tribuie la mai buna cunoaştere a începuturilor feudalismului la români. 

R E N S E I G N E M E N T S SUR L E S ROUMAINS DANS L ' O E U V R E D E P H I L I P P E 
MOUSKÉES, C H R O N I Q U E R FRANÇAIS DU X I I I " SIÈCLE 

R é s u m é 

Les contacts directs entre la société de l'Europe occidentale et celle de 
l'Europe du Sud-Est ont constitué l'un des sujets principaux des chroniqueurs 
français du XIII? siècle. 

Philippe Mouskées qui entreprend d'écrire une „Histoire de France", en 
vers, reserve de nombreuses pages à l'Empire romain d'Orient et aux „Blassi", 
nom sous lequel on désignait les Roumains. 

La chronique — enregistrant des faits à partir de l'année de la conquête 
de Troie jusqu'en 1241 — contient certains renseignements concernant les Rou
mains, dans la partie finale, celle qui porte sur les événements survenus après la 
conquête de Constantinople par les croisés (1204). 

Ph. Mouskées, qui n'a pas visité et qui n'a pas donc connu d'une manière 
directe la région en question, n'oublie jamais de rappeler que les renseignements 
qu'il nous fait transmettre, lui ont été fournis par des personnes venues de ces 
contrées ou lui sont parvenus par l'intermédiaire de la correspondance. 

Une confrontation des affirmations soutenues par le citadin de Tournai avec 
les renseignements contenus en d'autres chroniques, dont les auteurs ont directe
ment connu les endroits, nous détermine à ne pas douter de l'authenticité des 
écrits de Mouskées. 

Ph. Mouskées nous donne des renseignements depuis les premièrs combats 
entre les „Blassi et le Coumans", dirigés par le roi Johanes, et l'armée de l'Empire 
romain d'Orient sous la direction de l'empereur Baldouin. 

Evidemment, ces informations, tout comme celles qui vont jusqu'à l'année 
1238, portent sur les Roumains qui habitaient au Sud du Danube. Après cette 
date-ci, jusqu'en 1212', le chroniqueur accorde une attention plus spéciale aux 
Roumains du Nord du Danube, s'attardant même sur la „Blachia" qui est proba
blement l'une des formations politiques qui apparaîtront en 1247 dans „Diploma 
Ioaniţilor" (La Diplôme de Chevaliers Hospitaliers). Bien qu'il ne désigne pas le 
gouverneur de ce pays — probablement qu'il n'ait pas connu son nom — il est 
siasmé par une victoire obtenue en 1242 par ce „prince", qui se trouve à la tête 
des „Blassi", dans la lutte contre les Tartares. Les renseignements que Ph. Mouskées 
fournit sur les Roumains contribuent à compléter les dates sommaires concernant 
l'évolution des formations d'Etat au Nord du Danube, dans la première moitié du 
XIIIe siècle et, de ce fait, à l'éclaircissement de la genèse de Ţara Românească. 

6 5 R. de Cléry, op. cit., G. de Villehardouin, op. cit. ; Henry de Valenciennes, Histoire 
de l'empereur Henri ă la suite de G. de Villehardouin. ed. de N. de Wailly, Paris, 1882. 
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OBIECTE DE PODOABA DESCOPERITE IN NECROPOLA MEDIEVALA 
DE L A CETĂŢENI, JUD. ARGEŞ 

A N C A PAUNESOU 

Săpăturile arheologice din anii 1969 şi 1972 au prilejuit identificarea şi cer
cetarea necropolei medievale de la Cetăţeni. 

Scheletele, în general lipsite de inventar, s-au păstrat extrem de rău din 
cauza solului umed şi a răvăşirilor provocate de înmormîntări dese pe acelaşi loc. 
Cimitirul era situat într-un spaţiu limitat de cursul Dîmboviţei şi de panta dea
lului. Orientarea scheletelor în necropolă era aproape fără excepţie est-vest, toate 
avînd poziţia întinsă pe spate, cu mîinile adunate pe piept sau pe oasele bazinului. 

Datarea necropolei în sec. al X I I I - l e a şi prima jumătate a sec. al XIV- l ea 
a rezultat din cercetarea materialelor ceramice. 

Din cuprinsul necropolei vom menţiona mormintele cu nr. 32 şi 35 al căror 
inventar era format din podoabe. Orientarea scheletului din mormîntul 32 era tot 
est-vest, capul acestuia fiind răsturnat spre stînga, braţul stîng îndoit din cot şi 
cu palma sprijinită pe oasele bazinului, iar braţul drept era paralel cu corpul. 
L a mîna stingă s-a găsit un inel de bronz ornamentat cu o piatră de culoare 
verde, iar lîngă tîmpla stingă s-a găsit un cercel de argint, aurit. 

Scheletul din mormîntul 35 a fost depus într-o groapă mai adîncă, care a 
străpuns nivelul dacic, orientarea şi poziţia lui fiind identică cu celelalte. Lîngă 
craniu se aflau o pereche de cercei de argint cu trei mărgele inegale, iar la mîna 
stîngă un inel de argint. 

I N E L E L E . Cele două inele aparţin unor tipuri deosebite din punct de vedere 
al decorului şi al execuţiei tehnice. 

Primul inel, găsit în M. 32 (fig. 1 b şi 2 b), are veriga lucrată din trei sîrme de 
bronz, subţiri şi rotunde în secţiune, împletite între ele. Capetele lor au fost 
aplatizate şi lipite sub placa monturii. Aceasta era formată dintr-o foaie de 
bronz, tăiată în nouă colţuri şi pe fiecare colţ erau aplicate cîte patru granule 
dispuse în cruce. Toate aceste buchete de granule înconjurau o ramă ovală, în 
interiorul căreia a fost fixată o piatră de culoare verde. După aspectul actual al 
pietrei decorative înclinăm să credem că era făcută din pastă de sticlă. 

Variante asemănătoare, din punct de vedere al execuţiei monturii inelului, la 
care diferă însă numărul de grupuri de granule dispuse în jurul unei pietre, au 
mai fost descoperite în ţara noastră şi datate între sec. X I V şi X V I . 

Mai întîi, amintim exemplarul descoperit în necropola de la Măicăneşt i 2 , 
datată între a doua jumătate a sec. al XIV- l ea şi prima jumătate a sec. al XVI- lea , 

1 Numerotarea mormintelor corespunde planului din raportul general al săpăturilor 
arheologice de la Cetăţeni. 

J Panait I . Panait, Începuturile oraşului Bucureşti in lumina cercetărilor arheologice, 
în Bucureşti, Materiale de muzeografie, v, p. 17 şi 18, fig. 3. 
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menţionîndu-se că „acest tip de inel nu a mai fost descoperit în nici o necropolă 
de pe teritoriul Ţării Româneşti" a . Asemănătoare este şi montura inelului desco
perit in necropola feudală de la Drobeta-Turnu Severin ''. 

In Moldova au fost descoperite de asemenea două inele, unul la Suceava 3 

(M. 59), datat cu monedă de la Matei Corvin şi al doilea făcînd parte din inven
tarul tezaurului de la Cotu Morii-Popricani c (jud. Iaşi). 

Toate aceste piese aveau, însă, veriga simplă lată sau, în unele cazuri, deco
rată cu două şănţuiri paralele. 

Veriga inelului descoperit la Cetăţeni aminteşte inelele simple, executate din 

o b 

Fig. 1. Inele din M 35 şi M 32. 

sîrme de aur, împletite sau răsucite, descoperite la G a r v ă n 7 şi socotite a fi de 
provenienţă bizantină, din sec. X I — X I I . 

Pe teritoriul R. P. Bulgaria inelele cu monturi asemănătoare, descoperite la 
Vi aţa *, sînt datate în vremea celui de al doilea ţarat bulgar. 

în cazul nostru, avînd în vedere calitatea pietrei ornamentale cît şi execuţia 
lucrăturii monturii, înclinăm să credem că acest inel este o imitaţie locală după 

3 Ibidem, pag. 18. 
4 Al . Bărcăcilă, Monede, podoabe, fragmente ceramice de la termele Drubetei, In 

Materiale, V , 1959, pag. 776, tig. 2/16. 
5 Şantierul Suceava, în SCIV, IV, 1953, 1—2, pag. 290. 
0 E . Neamţu, Obiecte de podoabă din tezaurul medieval de la Cotu Morii, in „Arheo

logia Moldovei", I , 1961, pag. 284, fig. 1/6 şl pag. 287, fig. 3/3. Vezi şi M. M. Popescu, Podoabe 
medievale în ţările romăne, Ed . Meridiane, 1970, p. 60, cot. 107. 

7 Gh. Ştefan, I . Barnea, Maria Comşa, E . Comşa. Dlnogeţia. I . Aşezarea feudală 
timpurile de la Bisericuţa, Garvăn, Bucureşti. 1967, pag. 279, fig. 161/9, pag. 285, fig. 170/37. 

8 Sonia Gheorghieva, D. Bucinschi. Craporo 3.\araocreo eue Βραμα, Sofia, 1959, pag. 109, 
pl. X V n , fig. 17. 
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unele modele de inf luenţă b izan t ină provenite din sudul Dunăr i i . Pe baza acestor 
observaţii credem că putem data inelul în cursul sec. al XIV- lea . 

Celălalt inel, găsit în M . 35, este lucrat din argint (fig. 1 a şi 2 a). Veriga lu i 
simplă, uşor bomba tă în exterior, a fost bă tu t ă odată cu placa ce formează chatônul . 
Motivul ornamental al plăcii este reprezentat de o rozetă fo rmată din zece butoni 
(0=1,5 mm), dispuşi de j u r - î m p r e j u r u l unui buton central mai mare (0=4,5 mm) 
şi mai înalt. Fiecare buton, bă tu t în placa inelului , era înconjura t la bază de o 
coroniţă făcută dintr-o s ingură s î rmă de argint, tors ionată . 

La r îndul ei şi rozeta era înconjura tă de două s î rme torsionate, l ipite pe 

placa inelului . De o parte şi de alta a acestui grupaj, în exterior, pe axul longi
tudinal al plăcii au fost pr inş i doi ciorchini formaţ i din t rei granule uşor 
aplatizate *. 

Analogii pentru acest model de inel, care să contribuie la î ncad ra rea l u i 
tipologică sau cronologică, nu cunoaş tem în publ icaţ i i le ce descriu podoabe feu
dale descoperite pe ter i tor iul ţăr i i noastre f l. Avînd în vedere însă faptul că a fost 

• In prezent sint dezlipite împreună cu o mică porţiune din sîrmele torsionate, care 
înconjurau rozeta. 

s V. Spinei, Necropola medievală de la Platra-Neamţ, Dârmăneşti, în Acta Muzei Pe-
trodavensis, „Memoria Antiquitatis", I , 1969, unde la p. 218, fig. 2/6 este prezentat „un inel 
de bronz argintat cu granulaţii şi fir torsionat constituind motive florale. Este format din 
9 cuiburi dispuse in rozetă, cu granula centrală aproape dublă ca dimensiuni în comparaţie 
cu celelalte. Inelul este datat in prima jumătate a sec. al XV-lea. Din fotografie nu ne 
putem da seama cum a fost executată tehnic montura şi veriga inelului. 

4 

α b 

Fig. 2. Inele d in M 35 şi M 32. 
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descoperit împreună cu o pereche de cercei de tîmplă, datarea lui este determinată 
de aceştia. 

C E R C E I I D E T l M P L A . Cerceii de tîmplă din argint descoperiţi la Cetăţeni 
sînt de tipuri apropiate, în sensul că au montura formată din una sau mai multe 
mărgele metalice, globulare, inegale ca dimensiuni şi înşirate axial pe verigă în 
partea inferioară a acestuia. 

în cazul nostru prezentăm două variante ale acestor cercei. Astfel, cercelul 
descoperit în M. 32 (fig. 3) era format dintr-o verigă din argint, subţire şi rotundă 
în secţiune (0=1,5 mm), care în partea inferioară străbătea longitudinal o mărgea 
de argint aurită realizată din lipirea a două semisfere. De o parte şi de alta a 
liniei de unire sînt înfăşurate două fire de argint torsionate. între care se află 
prinse, la distanţe egale, diametral opuse, patru urechiuşe cilindrice lucrate prin 
răsucirea unui fir subţire de sîrmă în jurul unui pivot. Pentru fixarea mărgelei 
a fost înfăşurat pe verigă un fir de sîrmă răsucită. 

Variante ale cerceilor de tîmplă cu o singură mărgea au mai apărut la 
Tîrgşor 1 0 , unde, prin analogie cu unele descoperiri de la Vraţa şi Preslav a fost 
datat în sec. I X — X I , apoi la Garvăn , 2 , datînd din sec. X — X I I . Menţionăm că 
în tezaurul de la V o i n e ş t i 1 3 (sec. X I I — X I I I ) întîlnim acest tip de cercel de tîmplă 
cu decorul mărgelei realizat din şiruri de granule în loc de fire din sîrmă torsionate. 

Motivul decorativ al mărgelei este foarte variat la cerceii de tîmplă desco
periţi în Serbia, la Hinga 1 4 şi în necropolele din sec. X I I — X I V din Bulgaria, cum 
ar fi cele de la V r a ţ a 1 5 , L i c o v i t 1 6 sau Lovec i 1 7 . Exemplarul descoperit în M. 33 
în necropola de la Loveci este identic cu cercelul prezentat de noi, de altfel singura 
analogie decorată cu urechiuşe cilindrice şi fire torsionate. 

Perechea de cercei de argint, găsiţi în M. 35 (fig. 4), au trei mărgele, inegale 
ca dimensiuni, înşirate axial în partea inferioară a verigii. Partea superioară a ve
rigii a fost lucrată dintr-o sîrmă mai întîi faţetată, probabil prin batere şi pilire,. 
apoi răsucită, creîndu-se astfel impresia că a fost făcută din două sîrme răsucite. 

Mărgeaua centrală (0=18 mm) era formată din două emisfere, fiecare din 
6 petale filigranate, lipite prin intermediul unui brîu median mărginit de două 
sîrme torsionate, iar între ele prinse patru urechiuşe cilindrice. Fiecare petală de 
formă oval-alungită este înconjurată de două sîrme răsucite alăturate. Cîmpul 
petalei cuprinde o tablă triunghiulară subţire, decorată cu un fir de sîrmă ce 
formează trei bucle, înconjurînd pe rînd trei perle granulate, dispuse în triunghi. 
Partea arcuită a petalei rămîne „à jour". Spaţiul dintre petale este umplut cu 
şiruri de şapte-opt granule lipite. 

1 0 D. Popescu, N. Constantinescu, Gh. Diaconu şi S. Morintz, Şantierul arheoolgic Tîrg
şor, în Materiale, VI , 1959, p. 741 fig. 8/3. 

" D. Buclnskl, „6&HU cpednoeeKoeen κεκροηοΛ ίο Βραυ,α" In „Izvestia Institut", X V I I , 1950, p. 
305—306, fig. 254/1; I . Ciangovo, „Ttpeoecxu noMemenun κραύ κχκκατα Kpenocrna crena β flpecAae" 
în „Izvestia Institut", X X I , p. 238—239 şi p. 240, fig. 8/4. 

1 2 Exemplarul cu numărul de inventar 12878 expus la Muzeul de i s t o r i e a l R.S.R., Secţia 
istorie medie. 

1 3 D a n Gh. Teodor, Tezaurul feudal timpuriu descoperit la Voineşti-Iaşi, în „Arheologia 
M o l d o v e i " , I , 1961, p. 254, fig. 7/7, 8 şi p. 256, fig. 8/5, 6. 

1 4 Olga Shafarik, Mirko Schulman, Xunea — CpedHoeetioeua πεκροηοΛα κοδ Cyôorune în 
„Paa B o j B O A a H C K H X Myseja" 1954—3, p. 10, pl. Π ş i p. 30, p. VJJI/l. 

1 5 Sonia Gheorghleva, D. Bucinski, op. cit., p. 83, pl. IV, fig. 5. 
1 0 St. Stancev, I . Naceva, CpednoeeKOeen ôtAeapcKU  ΗβκροηοΛ  do Jlyeoaur, în „ H a e e c T H î r 

Ha ÔTsJirapCKlla apxeOJ lo rHHeCKH HIICTHTVT" ΧΠΙ, 1960—1961, pag. 85, fig. 7/5, 9, 19, 27, p. 90, fig. 10. 
1 7 Sonia Gheorghleva, R. Peşeva, CpeôHoeeKoeeH ôzAeapcxu ηεκροηοΛ κραύ ap. Jloeen, în 

„ H s e e c T H H Ha apxeoJiomiecKHfl HHCTHTVT", 20, 1955, p. 542, fig. 39. 
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Mărgelele laterale au o formă sferică, uşor aplatizată şi sînt mai mici ca 
dimensiuni (0=11 mm), dar egale între ele. Şi acestea au fost realizate din lipirea 
a două semisfere, decorate pe mijloc cu şase şiruri de pseudogranule executate 
prin imprimare. Excepţie face una singură, în sensul că pseudogranulele acope
reau întreaga suprafaţă a unei semisfere. Pentru fixarea mărgelelor, de o parte 
şi de alta a lor s-a înfăşurat pe veriga cercelului o sîrmă subţire. 

Fiind interesantă din punct de vedere al ornamentării mărgelei centrale, vom 

Fig. 3. Cercel de tîmplă, din argint aurit, descoperit în M. 32. 

insista asupra unor particularităţi stilistice şi tehnice prezente la cîteva variante 
ale cerceilor de acest fel. 

Astfel folosirea „urechiuselor cilindrice" sau „tubuleţelor" realizate din în
făşurarea unui fir de sîrmă în jurul unui pivot, prezent la ambele tipuri de cercei 
descoperiţi la Cetăţeni, se mai întîlneşte şi la alte piese descoperite pe teritoriul 
ţării noastre, cît şi în afara graniţelor ei. In acest sens menţionăm cei doi cercei 
descoperiţi în tezaurul feudal timpuriu de la V o i n e ş t i l e , apoi bumbii filigranaţi 
de la tezaurul de la Ş u ş i ţ a 1 9 , cercelul din tezaurul descoperit la Olteni (jud. Te-

u Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 254, fig. 7/5 şl p. 256, fig. 8/3. 
1 9 Lucian Roşu, G. Popilian, Tezaurul medieval de la Sufita, în „Revista muzeelor", 4, 

1964, p. 326, fig. 3, 4, 5, tezaur din a doua jumătate a sec. al XIV-lea datat cu monede bătute 
de Sracimlr, ţarul Bulgariei (1365—1396). 
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l eo rman) 2 0 şi piesele de la necropola de la L o v e c i 2 1 şi Divdedovo (R. P. Bul 
garia) a . 

Descriind acest ornament la cerceii d in tezaurul de la Olteni, Dinu V. Ro-
setti p rez in tă şi unele analogii „pent ru o mai b u n ă situare în t imp şi stabilirea 

ά 

Fig. 4. Cercel de t împlă cu trei mărge le inegale, 
d in argint, descoperit în M . 25. 

p rovenien ţe i acestor podoabe, ca şi a izvorului ce a inspirat urechiuşe le c i l in 
drice" 2 3 . D in punct de vedere cronologic acest decor apare la mai multe categorii 
de cercei începînd d in sec. al X I I - l e a şi p înă la începutu l sec. al XVI- l ea . 

2 0 D. V. Rosetti, Tezaurul de podoabe medievale de la Olteni (Teleorman) şt elementele 
lor bizantine", în „Buletinul monumentelor istorice", 4, 1972, p. 13, fig. 25. 

2 1 Sonia Gheorghleva, R. Peşeva, op. cit., p. 542, fig. 39, cercel din partea de nord-est 
a necropolei. 

2 2 Ivan Moltov, Podoabe descoperite la Divdodovo (Sumen) în ,,H3BecTHH Ha 6-bjirapcKHji 
apxeojiorHqecKH HHCTHTVT", IV, 1926—1927, p. 301, fig. 120. 
IuegfladèînX jj,„în„în„şţrroMee 

2 3 D. V. Rosetti, op. cit., p. 9. 
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Ca variante de execuţie ale mărgelei centrale, alcătuită din petale filigra
nate, amintim din nou bumbii din tezaurul de la Ş u ş i ţ a 2 4 , cerceii de tîmplă cu 
trei mărgele inegale din tezaurul descoperit la Cotu Morii-Popricani 2 = , cerceii 
fragmentari din tezaurul de la Olteni (jud. Teleorman) 2 6 , exemplarul de la 
Cotnari 2 7 . 

Înrudite cu aceste exemplare descoperite în ţara noastră sînt şi piesele des
coperite la Lovec i 2 8 Divdedovo 2 9 (R. P. Bulgaria) şi în Serbia M . 

Ţinînd seama de aceste cîteva analogii, considerăm că perechea de cercei 
de tîmplă cu trei mărgele inegale, prezentată de noi, aparţine unui grup mai tîrziu 
al tipului zis Tokay şi anume unei variante ce apare din a doua jumătate a 
sec. al XIV- lea 3 I . 

In schimb decorarea mărgelelor laterale cu şiruri de pseudogranule o în-
tîlnim mult mai devreme de jumătatea sec. XIV- lea şi anume la cerceii de la 
Voineşt i 3 2 şi Oţe len i 3 3 , dataţi în cursul sec. X I — X I I I , ceea ce ar corespunde pri
mului grup al tipului zis Tokay menţionat mai sus. 

Pe temeiul acestor observaţii sîntem de părere că cerceii de tîmplă, îm
preună cu tipul de inel găsit în M. 35, aparţin celei de a doua jumătăţi a 
sec. al XIV-lea. 

Alături de podoabele de provenienţă bizantină găsite pe teritoriul ţării noas
tre, cele din necropola de la Cetăţeni atestă prezenţa unor feudali locali, a legă
turilor comerciale permanente cu regiunile sud-dunărene în cursul sec. al XIV-lea , 
într-o perioadă în care ţările feudale româneşti se găseau în faza de consoli
dare statală. 

O B J E T S D E P A R U R E DÉCOUVERTS DANS L A NÉCROPOLE FÉODALE 
D E CETĂŢENI, D E P T . D'ARGEŞ 

R é s u m é 

Pendant les fouilles archéologiques effectuées en 1972 dans la nécropole féo
dale de Cetăţeni, on a trouvé dans les tombes 32 şi 35 les suivants objets de parure: 

1. Une bague de cuivre, montée en étoile à sept pointes; cette pièce res
semble à une bague découverte à Suceava, et à deux autres pièces découvertes 
à Drobeta-Turnu Severin et Cotu Morii, datant du XV—c siècle (fig. lb et 2 b). 

2 4 Lucian Roşu, G. Popilian, op. cit., p. 326, fig. 3. 
2 5 E . Neamţu, op. cit., p. 2B5, fig. 2 şi M. M. Popescu, op. cit., p. 44, cot. 10. 
2 6 D. V. Rosettl, op. cit., p. 12, flg. 24. 

2 7 M. M. Popescu, Obiecte de podoabă sud-dunărene in „Revista muzeelor", I , 1964, 
p. 55, exemplarul se află la Muzeul de Artă al R.S.R., cu nr. inventar 14785/4015. 

2 8 S. Gheorghleva, R. Peşeva, op. cit., şi S. Gheorghieva, „BvAeapcuuTe cpeùHoeenoeHii 
HOKUTU", in „ A p x e o J i o r H H " , 1, 1961, p. 4, fig. 1/10. 

B Vezi nota 23. 
3 0 M. Corovic Ljubinkovié, Les boucles d'oreilles à trois grains inégaux dites ,,boucles 

d'oreilles du type de Tokay", în „Rad, Voivodanskih Muzeia", Novi Sad, 1954 , 3 ; la p. 88, 
flg. 14, piesă expusă la Muzeul Naţional din Belgrad, cu nr. inventar 239. 

3 1 După cum reiese din studiul cercetătoarei M. Corovic Ljubinkovic op. cit., p. 92. 
3 3 Vezi nota nr. 19. 
3 3 Vezi nota 18. 
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2. Une bague d'argent, ornée d'une rosette à onze boutons, et torsades de 
fils minces (fig. la et 2 a). 

Les boucles d'oreilles d'argent appartiennent à deux types : l'un représenté 
par une boucle d'oreille à l'anneau simple et la boule centrale ornée d'une torsade 
médiane en fils minces (fig. 3) et le second, représenté par trois grains inégaux, 
une variante tardive de type Tokay (fig. 4) exécutée dans les techniques du repous
sage et en filigran. 

L'analogie établie entre les présentes pièces et d'autres, qui furent décou
vertes dans notre pays, ou dans les nécropoles féodales au sud du Danube des 
X—XIV—e siècles, permet de situer les objets de la nécropole de Cetăţeni dans la 
seconde moitiée du XIV—e 2 a). 

Ces objets de parures nous fournissent certaines informations sur la société 
féodale du XIV—e siècle sur les relations économiques et les liens culturels et 
artistiques avec les regions situées au sud du Danube. 
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UNELE ASPECTE PRIVIND DISTRICTELE ROMÂNEŞTI DIN BANAT 
IN CURSUL SEC. X I V — X V 

A L E X A N D R U NEMOIANU 

In cursul veacurilor X I V — X V Banatul şi-a cîştigat un tot mai important 
rol ca apărător al graniţelor de sud ale regatului feudal maghiar. 

Poziţia geografică şi relieful său muntos au făcut posibilă organizarea sa 
într-un veritabil bastion antiotoman. Această organizare a fost făcută pe temeiul 
unor vechi tradiţii de viaţă politică românească. Este de amintit în acest sens 
voievodatul condus de Glad şi mai apoi de Ahtum. Formaţiunea politică condusă de 
Ahtum pare a fi fost extrem de întinsă şi puternică, de vreme ce la un moment dat, 
în legenda Sfîntului Gerhardt, se foloseşte, în legătură cu caracterul ei, termenul de 
„regnum" '. Este de menţionat că acest voievodat bănăţean avea strînse legături 
politice cu Imperiul bizantin, de altfel în izvorul amintit se făcea precizarea că 
Ahtum „a primit puterea de la greci" 2 . 

In veacurile următoare, în părţile de sud-est ale Banatului se organizează, 
tot mai temeinic, o altă formaţiune politică — „Ţara Severinului". Aceasta pare 
a fi o veche uniune de obşti, care făcuse parte din voievodatul lui Glad şi Ahtum. 
Neputînd desfiinţa vechile forme de organizare social-politică, regele ungar le 
suprapune în 1230 instituţia „banatului". „Banatul" este în esenţă o demnitate 
militară şi judecătorească, exercitată în numele regelui asupra teritoriului vechii 
Ţări a Severinului. Atunci cînd demnitatea de „ban al Severinului" apare ca „fiind 
vacanţă", atribuţiile militaro-judecătoreşti sînt preluate de corniţele de Timişoara. 

Supravieţuirea instituţiilor româneşti în veacurile X I V — X V este reflectată 
şi în organizarea administrativ teritorială sub formă de districte. Asemenea dis
tricte româneşti sînt menţionate în diverse părţi ale Transilvaniei. în Banat sînt 
amintite 22 de districte, unele dintre ele ajungînd să fie dăruite cu largi privilegii 3. 

In legătură cu conţinutul noţiunii de district în Banat, în veacurile X I V — X V , 
pot fi făcute următoarele observaţii. 

După cum s-a mai arătat, adevăratul cneaz şi adevăratul cnezat au existat 
în perioada anterioară menţionării lor în documente, iar atunci cînd încep să apară 
menţionări scrise asupra existenţei crezatelor şi mai precis diplome de întărire 
date de autorităţi, ele nu fac altceva decît să oglindească transformările suferite 

1 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, Cluj, 1971, p. 65. 
3 Ibidem, p. 65. 
3 Ibidem, p. 203. 
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de instituţie ca atare 4 . Acest adevăr poate fi observat şi în Banat, spre exemplu, 
în actul de danie dat de Ludovic cel Mare fiilor lui Sturza pentru două moşii 
aflate pe valea Mîtnicului 5 . 

Este de fapt „concluzia procesului petrecut în sînul obştilor săteşti prin 
desprinderea unor vîrfuri din mijlocul comunităţii a unor cnezi, care ajungînd la 
poziţii economice dominante, în virtutea atribuţiunilor îndeplinite din tată în fiu, 
caută să-şi legalizeze şi din punct de vedere juridic, printr-un act de danie, 
situaţia" 6 . 

După cum se ştie, în terminologia românească cuvîntul „sat" se identifică 
cu acela de obşte ; iar uniunile de obşti se caracterizează prin aşezarea pe văi, 
satele de pe vale alcătuind o unitate economică şi militară '. Tocmai asemenea 
vechi uniuni de obşti reprezintă şi districtele bănăţene. 

In legătură cu aceste uniuni de obşti este de amintit că treapta superioară 
cnezatului simplu este cnezatul de vale 8 . în Banat, districtele sînt tocmai ase
menea cnezate de vale conduse de un „sobor", o adunare a cnezilor. în cursul 
veacurilor X I V — X V , în aceste districte se ridică unele familii ce tind să-şi subor
doneze cîte un district întreg. Aşa sînt familia Măcicaş şi Bizerea în districtul 
Caransebeş, sau Gîrlişte în Almăj. 

Toate cele opt districte privilegiate din sud-estul Banatului sînt aşezate pe 
văi ale unor rîuri : Bîrzava, Caraş, Belareca, Timiş, Mîtnic şi Nera, alcătuind fie
care în parte unităţi economice de sine stătătoare. 

în sud-estul Banatului rolul de voievod, deci de „conducător militar al tutu
ror cnezilor" 9 îl avea banul de Severin, iar în unele împrejurări, corniţele de 
Timişoara. Prin urmare, în Banat, regalitatea maghiară a înlocuit pe voievod cu 
un reprezentant al său, reuşind astfel să folosească forţa militară a românilor în 
interesul ei. 

Din cele arătate, se poate desprinde concluzia că observaţia amintită şi mai 
înainte, după care „voievodatul nu poate fi opus cnezatului, deoarece decurge din 
acesta, iar între cnezatul simplu şi voievodat se află treapta intermediară a cne
zatului de vale" 1 0 este exactă şi pentru situaţia din Banat, în sensul că între cneaz 
şi voievod (care încetase să mai existe şi ale cărui atribuţii sînt exercitate în nu
mele regelui de către ban sau comite) se interpune districtul, corespunzător cne
zatului de vale. 

Diploma regală din 1457. dată de Ladislau Postumul, în care se arată la un 
moment dat că „nu vom despărţi aceste opt districte unul de altul, nici vom dona 
cuiva vreunul din ele, ci le vom ţine, ca şi cum ar fi legate laolaltă de Sfîntă 
Coroană a ţării noastre" şi „judecăţile contra acestor nobili şi cnezi români sînt 

4 Radu Popa, Ţara Maramureşului in veacul al XIV-lea, Bucureşti, 1970, p. 146. 
s Maria Holban, Deposedări şi judecăţi tn Banat pe vremea Angevlnilor şi Ilustrarea 

lor prin procesul Voya, (1361—1378), S.M.I.M., V, 1962, p. 80. 
8 Ştefan Pascu, Rolul cnezilor din Transilvania in lupta antiotomană a lui lancu de 

Hunedoara, în „Studii şi cercetări de istorie", Cluj, tom. VIII , 1957, p. 30.. 
' P. P. Panaitescu, Obştea ţărănească in Ţara Romanească şi Moldova, Bucureşti, 

1964, p. 29. şl Radu Popa, op. cit., p. 136. 
8 Radu Popa, op. cit., p. 205. 
» P. P. Panaitescu, op. cit., p. 29. 

1 8 Radu Popa, op. cit., p. 205. 

www.mnir.ro



DISTRICTELE ROMANEŞTI DIN BANAT IN S E C . XIV—XV 267 

a se judeca numai în prezenţa adunării nobilimii lor" i l , confirmă credem aceste 
observaţii. 

• 
Forţa militară şi economică a acestor districte este încă din veacul al XIV- l ea 

considerabilă. O serie de date interesante ne furnizează un document publicat în 
anul 1900 în revista „Szâzâdok" şi care nu s-a bucurat de o prea mare atenţie 
din partea cercetătorilor. Acest document furnizează amănunte importante relativ 
la puterea economică şi militară a districtului Sebeş, ca şi asupra obligaţiilor pe 
care le avea faţă de puterea centrală districtul amintit 1 2 . 

Documentul este emis în septembrie 1369 din Caransebeş, de către „totali
tatea românilor" din districtul Sebeş către Benedict Himfy, ban al Bulgariei şi 
în el se arată că : 

— atunci cînd regele a atacat Bulgaria cnezii au participat cu toate resursele 
la expediţie ; 

— în acelaşi timp, pe cheltuiala lor au oferit ospitalitate regelui şi suitei sale; 
— au participat tot atunci alături de armata baronului Emeric şi a voievo

dului Denis la asediul Vidinului : 
— au acordat din nou sprijin şi ospitalitate atunci cînd voievodul Denis a 

trecut cu împăratul loan al V-lea Paleologul : 
— în timpul iernii regele s-a reîntors cu împăratul şi din nou au acordat 

întreaga ospitalitate lui şi suitei ce îi însoţea, neprimind nimic din cheltuielile 
făcute ; astfel că acestea se ridică la 263 de florini pentru oraş şi la încă 150 daţi 
de district, la care trebuie adăugate şi furajele date suitei şi trupelor ce îl însoţeau 
pe rege ; 

— încă de la începutul expediţiei militare organizate de rege împotriva 
Ţării Romaneşti districtul a organizat o trupă permanentă de 200 de oameni, care 
au rămas la Mehadia pînă ce regele a revenit, aducînd cu el o trupă de 500 de 
oameni şi acoperind ei cheltuielile militare şi dînd ospitalitate regelui şi banului ; 

— arată că pentru toate acestea nu mai cer nici-o despăgubire, dar să fie 
păsuiţi de plata unei noi contribuţii de 300 de florini. 

Din cele arătate în document rezultă că districtul avea forţe militare consi
derabile de vreme ce, în scurtă vreme şi în repetate rînduri, poate mobiliza corpuri 
puternice de pînă la 200 de oameni. Rezultă de asemenea că şi puterea economică 
a districtului era remarcabilă, putînd acorda ospitalitate unei suite numeroase, 
aşa cum trebuie să fi fost cele care l-au însoţit pe rege sau pe voievodul Denis 
şi pe împăratul loan al V-lea Paleologul, să ridice la o singură dată o sumă de 
413 florini şi să acopere nevoile de hrană şi furajele unei trupe de 500 de oameni. 

Rezultă de asemenea că autorităţile angevine încercau să obţină venituri tot 
mai mari, neţinînd seama de eforturile făcute atunci cînd cer districtului încă 
300 de florini. 

în acelaşi timp este de reţinut că „totalitatea românilor" din district care 
suporta solidară cheltuielile avea posibilitatea să negocieze cuantumul dărilor şi 
în unele cazuri să refuze o creştere exagerată a lor. Este şi aceasta o dovadă a 
situaţiei de autonomie de care se bucurau districtele din Banat. 

în perioada următoare de la sfîrşitul sec. al XIV- l ea şi începutul sec. al 
XV- lea autonomia şi drepturile districtelor bănăţene vor creşte proporţional cu 
accentuarea rolului românilor de principali apărători ai vadurilor dunărene. 

u Pesty Frlgyes, A Szôrény vărmegyel hajdani olăh kerilletek, Budapest, 1876, p. 73—75. 
a Szâzâdok, 1908, p. 608 şl următoarele şi E . LuMnlch, Documenta historiae, Valahorum 

in Hungaria illustrantia, Budapest, 1941, p. 219—220. 
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Q U E L Q U E S A S P E C T S C O N C E R N A N T L E S D I S T R I C T S ROUMAINS DE BANAT 
DU XlVème A U XVème SIÈCLE 

R é s u m é 

Plusieurs aspects y sont mis en évidence, quant aux districts de Banat ce 
qui rend possible une identification entre le district et le cnezat de plaine. 

On présente aussi quelques données qui témoignent de l'activité économique 
prospère du district de Sebeş au XIV—e siècle. 
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CONTRIBUŢII L A GENEALOGIA DRAGOŞIZILOR 

M I R C E A G H E R M A N 

în istoriografia noastră problema voievozilor şi cnejilor maramureşeni din 
sec. al XIV- l ea a constituit o preocupare generală datorită strînselor legături cu 
evenimentele care au dus la întemeierea statului feudal Moldova. De aceea, în 
cadrul acestor studii şi cercetări se găsesc numeroase referiri genealogice, mergînd 
pînă la opinii concretizate în tabele genealogice parţiale sau mai extinse. 

Intenţia noastră este de a propune, pe cît este posibil, numai în baza datelor 
certe documentare şi ţinînd cont de studiile care, mai ales în ultimul timp, şi-au 
adus un aport substanţial în interpretarea şi cunoaşterea acestei epoci, o genealogie 
(anexa II) care să poată deveni la rîndul ei un auxiliar, eventual generator al unor 
direcţii de cercetare i . 

Principalele surse utilizate au fost diplomele maramureşene publicate încă 
în anul 1900 de I . Mihâlyi. De asemenea, pe lîngă lucrările contemporane de 
specialitate menţionate, am apelat şi la istoriografia noastră din trecut, cu unele 
rezerve privind precizarea surselor directe şi a ipotezelor emise 2. 

Dat fiind că baza documentară este indicată în notele la tabelul genealogic 
(anexa I I I ) , vom insista numai asupra acelor momente pentru care sursele incom
plete, sau chiar lipsa acestora, au impus emiterea unei ipoteze (în tabel menţio
nate cu cifre romane). 

I. Prima problemă care se desprinde din tabelul genealogic este totodată 
şi cea mai importantă pentru consecinţele ce decurg din ea cu referire la inter
pretarea evenimentelor istorice. Este legătura dintre Dragoşizii din Bedeu şi cei din 
Giuleşti. 

Pentru giuleşteni, documentele precizează pe un anume Giula ca tată a 
6 fii (Dragoş, Ştefan, Tatar, Dragomir, Costa şi Miroslav), el însuşi fiind fiu al 

1 Referitor la preocupările istoriografiei noastre privind această temă, reţinem în pri
mul rînd excelenta monografie Ţara Maramureşului in veacul al XIV-lea, Bucureşti, 1970, 
datorată lui Radu Popa şl lucrările lui Ştefan S. Gorovei : Dragoş şl Bogdan, Bucureşti, 
1973 şi Îndreptări cronologice la istoria Moldovei din veacul al XIV-lea, în „Anuarul Insti
tutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol", X, Iaşi, 1973, ş.a. Menţionăm de asemenea 
lucrările : A. Sacerdoţeanu, Succesiunea domnilor Moldovei pină la Alexandru cel Bun, în 
Romono-slovica, X I , istorie, Bucureşti, 1965, p. 219—236 ; C. Cihodaru, Constituirea statului 
feudal moldovenesc şi lupta pentru realizarea independenţei Iul, „Studii şi cercetări ştiin
ţifice'', istorie, fasc. I , X I , Iaşi, 1960 ; Al. Gonţa, Afirmarea existenţei statutului moldovean 
tn luptele dintre catolici şi ortodocşi pină la întemeierea voievodatului lui Dragoş, „Mitropolia 
Moldovei", X X X V I , sept.—dec. 1960, p. 555—571 ; S. Columbeanu, Cnezate şl voievodate româ
neşti, Bucureşti, 1973. 

2 Ne referim la lucrările datorate lui Al. Filipaşcu, Ion Puşcariu, loan Bogdan, A. On-
ciul, Gh. I . Brătlanu etc. Nu am utilizat ca surse vechile cronici, datorită caracterului lor 
evident subiectiv, cu o Indiscutabilă cantitate de erori strecurate, care în consecinţă nu pot 
genera decît o nelimitată înlănţuire de ipoteze necontrolabile, în timp ce sursa documentară 
este certă şl mult mal bogată, circumscriind astfel necesitatea şi însăşi fundamentarea ipo
tezelor care totuşi se mai impun. 
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unui Dragoş. în acest sens menţionăm diploma din 15.IX.13493, o repunere în 
posesiune a celor de mai sus, în dauna lui Bogdan „quondam Voyvodae noştri 
infidelis notorii contubernio", dar şi cu o referire privind aceste drepturi, la o altă 
diplomă a regelui Carol Robert dată lui Gyula. Posesiunile despre care este vorba 
sînt : „Nyres şi Gyulafalva" (Mestecăniş şi Giuleşti). 

Diploma din 21.IX.1349 '' este un raport despre executarea ordinului în folosul 
celor de mai sus, iar Diploma din 12.X.1355 5 este o transcriere şi confirmare a 
diplomelor precedente, cuprinzînd din nou precizarea : „Dragoş fiul lui Giula fiul 
lui Dragoş". 

Este de reţinut faptul că o „repunere în posesiune" şi referirea la o altă 
diplomă dată de regele Carol plasează stăpînirea giuleştenilor asupra acestor moşii, 
în orice caz înainte de 16.VII.1342, data morţii regelui Carol I Robert, şi înaintea 
diplomei din 21.X.13436, în care Bogdan apare pentru prima dată ca „infidel" '. 

Din aceste documente, completate cu cele indicate în anexa III , rezultă deci 
pentru giuleşteni următoarea descendenţă : 

Dragoş 

Giula 

Dragoş ş tefan Tatar Dragomir Costa Miroslav 

Giula Ladislau Costa Stana căs. loan Gherheş 

Pentru Dragoşizii din Bedeu avem diploma din anul 13368 care întăreşte 
(„reambulandam quondam possessionem... per suos veras metas et antiques") stăpî
nirea Bedeului în favorul fraţilor Drag şi Dragoş („suos veras matas et antiquas...", 
ne îndreptăţesc la presupunerea unei stăpîniri mult mai vechi...). Acest Drag de 
Bedeu, frate al lui Dragoş, mai este amintit singur şi în diplomele din 29.XI.13559 

şi din 1385 1 0 , urmaşii săi fiind aceia care rămîn în Bedeu pînă cînd posesiunea 
trece asupra lui Mihail de Petrova, fiul unui alt Bogdan, la 6.Π.1456M . 

Pentru interpretarea tuturor acestor documente trebuie ţinut cont şi de o 
altă diplomă care, regretabil, este cunoscută numai prin conscripţia nobiliară din 

3 I . Mihălyi, Diplome maramureşene, Szighet, 1900, p. 26—27. 
4 Ibidem, p. 28. 
5 Ibidem, p. 33. 
• Ibidem, p. 17. 
7 Referirea in document la „...conflictus quem Bogdan... in hieme nunc praeterita 

habuit" duce la presupunerea că dlsgraţia lui Bogdan s-a datorat acestor incidente, deci înce-
pind tocmai cu anul 1342—1343, Ipoteză susţinută şi de Al. Filipaşcu (Istoria Maramureşului, 
p. 47) care 11 asociază şi diploma din 15. I X . 1349 ca o confirmare. 

8 I . Mlhâlyl, op. cit., p. 13. 
8 Ibidem, p. 35. 

10 Ibidem, p. 85. 
1 1 Ibidem, p. 375. 
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sec. al XVIII - l ea , 2 . Diploma, datînd din anul 1317, este dată lui Giula şi Dragomir 
fii lui Dragoş, pentru întărirea proprietăţilor lor. 

în istoriografia noastră contemporană apare ipoteza că acest Dragoş este 
capul familiei giuleştenilor, iar această diplomă nu are nimic comun cu Drago-
şizii din Bedeu , 3 . 

Ne surprinde concluzia, deoarece în întreaga genealogie a giuleştenilor nu 
există alte date despre vreun Dragomir fiu al lui Dragoş. Pe de altă parte este 
logic că acest Dragomir (considerînd Dragomir = Dragmer = Drag) să fie acelaşi 
Drag din diploma anului 1336, ipoteză în care genealogia, unind pe giuleşteni cu 
Dragoşizii din Bedeu, se prezintă astfel : 

Dragoş 

Drag Giula Dragoş 
de Bedeu de Bedeu 

Rezultă că diploma din anul 1317, încadrîndu-se în politica dusă de regele 
Carol Robert pentru apropierea feudalilor maramureşeni, a confirmat sau chiar 
stabilit posesiunile urmaşilor unui singur Dragoş din sec. al XIII - l ea . Nu este 
exclusă chiar ipoteza că diploma să fi fost emisă tocmai în urma morţii lui 
Dragoş-tatăl. 

Pe această linie vom căuta să formulăm cîteva argumente care vin să 
întărească şi totodată să răspundă unor probleme ridicate de oricare altă ipoteză. 

Sînt cunoscute ca obiceiuri ale locurilor privind onomastica succesiunea 
numelui de la bunic la nepot primul născut 1 4 ) şi acela ca doi fraţi să poarte 
acelaşi nume de botez (Drag-Dragoş, Dragoş-Dragomir etc. 1 5). De asemenea, în 
istoria tuturor familiilor maramureşene este evident obiceiul numelor tradiţionale 
„familiale", care printr-o acceptare tactică devin aproape un drept rezervat. Cazul 
Dragoşizilor, ca unică familie, îmbrăţişează toate aceste obiceiuri, ele devenind 
chiar explicitare şi pentru unele raporturi de virstă. Astfel, între fii primului 
Dragoş menţionat, ordinea ar fi Drag-Giula-Dragoş. Asupra acestui punct mai 
pledează însă şi argumentul geografic, de altfel concludent pentru întreaga ipoteză 
propusă. 

O observaţie se impune de la început. Toate posesiunile cunoscute ca aparţi
nînd acestor ramuri sînt nu numai alăturate, dar se înscriu şi într-o accepţie 
ceva mai largă a ceea ce R. Popa a definit atît de bine prin „cnezat de vale". 
Incepînd de la hotarele Ugociei şi Beregului, valea Tisei străbate de la nord la 
sud moşiile Teceului şi Bedeului, apoi Cîmpulungul, Sarasăul şi continuînd pe 
văile Izei şi a Marei, moşiile Nires, Giuleşti pînă la Cuhea, sau pentru a respecta 

1 2 Vezi Ioody Pal, M&ramoros vârmegye 1749—1769 évi nemeség viszgàlata, Sighet, 1943, 
p. 178 ; Bélay Vilmos, Măramoros megye tôrsadalma és nemzetisêget. A megye betelepillésétôl 
a XVIII szazâd elejéig, Budapesta, 1943, p. 142 : Al. Fllipaşcu, Istoria Maramureşului, Bucu
reşti, 1940, p. 42. 

a Vezi R. Popa, op. cit., p. 84 şi 158 reluat de Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I , 
Cluj, 1971, p. 40 şi S. Columbeanu, op. cit. ; Şt. S. Gorovel, Dragoş şl Bogdan, p. 72, 74, 
menţionează diploma fără a trage concluzii, dar remarcind faptul că acest Dragoş trebuie 
să fie trăit in sec. al XIII- lea. 

1 4 Vezi şi R. Popa, op. cit., p. 25. 
is vezi Al . Filipaşcu, op. cit., p. 56, care subliniază faptul că obiceiul s-a păstrat pină 

în zilele noastre. 
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atît de judicioasa împărţite dată tot de R. Popa, începînd de la sud la nord cu 
cnezatul de vale al Bogdăneştilor, al Cosăului, al Marei, al Varaliei, al Câmpu
lungului şi pînă la cnezatul Talaborului sau poate chiar al Bîrjavei. Toate aceste 
proprietăţi înşirate în mod firesc pe succesiunea văilor sus amintite au aparţinut, 
la un moment dat. membrilor acestor familii (Bedeu, Giuleşti) ) G . Or atunci, ţinînd 
cont de faptul că datele documentare despre aceste proprietăţi încep cu anul 1336, 
marea lor majoritate fiind însă din cea de-a doua jumătate a sec. al XIV-lea, 
ipoteza ca în sec. al X I I I - l e a tot teritoriul să fi aparţinut unui singur stăpîn (în 
acest caz evident un voievodat puternic) de la care apoi, divizîndu-se prin moş
teniri, să ajungă la proprietarii atestaţi documentar, este firească şi conjugată cu 
o genealogie în care cel puţin Dragoşizii din Bedeu şi giuleştenii au avut un 
strămoş unic. 

Aici este necesar să ne raportăm şi la unele opinii din istoriografia noastră 
contemporană, care, chiar contrarii fiind, datorită premiselor lor judicioase, pot 
duce şi la alte concluzii. Astfel, cu referire la cnezatul de vale al Cîmpulungului, 
unul din cele mai importante din această regiune, se presupune că prin dezagregare 
ar fi permis ridicarea cnejilor din Bedeu. care s-au desprins de marea proprietate 
a Codrenilor 1 1 . 

In funcţie de datele existente ipoteza este total reversibilă. 
Stăpînirea Codrenilor asupra acestei regiuni este atestată de-abia în 1345 1 8, 

în timp ce Dragoşizii din Bedeu apar ca feudali, în mod cert, dinaintea anului 
1336, deci înaintea lor. Legăturile Dragoşizilor cu această regiune, cuprinzînd o 
arie mult mai mare decît Bedeul. sînt evidente. E i vor duce cu ei în Moldova 
denumirile toponimice de acasă (Bedeu-Bedeuţi, Taraş-Tărăşăuţi, Teceu-Teşeuţii 1 9 , 
iar la reîntoarcere în Maramureş se fixează tot în cnezatul Cîmpulungului fără 
a fi stînjeniţi de nimeni şi tot aici se află şi ctitoriile lor. Concluzia că Dragoşizii 
ar putea fi o ramură colaterală a Codrenilor apare in aceste condiţii mult mai 
puţin plauzibilă decît reversul ei şi anume că teritoriul aflat iniţial în stăpînirea 
Dragoşizilor, prin desmembrare a permis şi imixtiunea Codrenilor. din nou fără 
a exclude chiar posibilitatea ca tocmai Codrenii să fi fost o ramură colaterală a 
Dragoşizilor. 

Analiza acestor stări de fapt, a situaţiei geografice, a proprietăţilor şi a 
toponimiei, aşa cum remarcă Ştefan S. Gorovei (op. cit.), nu numai că „poate arunca 
o lumină nouă asupra originii Dragoşeştilor", dar, coroborată şi cu genealogia 
propusă de noi, se încheagă rezolvînd, după cum vom vedea, şi o altă problemă. 

Lipsa de surse şi de date exacte asupra poziţiei lui Dragoş-descălecătorul, 
atît în raport cu regele Ungariei, cît şi cu propriul său domeniu din Moldova, 
a dus la acreditarea versiunii potrivit căreia Dragoş, un obscur cneaz de sat, a 
fost numit de regele Ungariei, conducător al mărcii Moldovei nou întemeiată. 
Pornind de aici, interpretarea stărilor de fapt şi a evenimentelor a urmat un curs 
impus, lăsînd încă în urmă semne de întrebare nerezolvate, şi rezerve adeseori 
prezente în istoriografia contemporană. Astfel, se deduce, logic, prin prisma acestei 

1 β Vezi harta, anexa I. Un caz aparte ar putea fi stăpînirea Bogdăneştilor asupra 
cnezatului de vale situat pe Vişeu şi cursul superior al Izei, care, aşa cum stabileşte R. Popa 
(op. cit., p. 153) data desigur dinainte de anul 1342, însă fără a se fi păstrat documentul de 
referire. Considerăm totuşi că pentru alăturarea şi a acestui teritoriu la cele stăpînite de 
dragoşizii din Bedeu şi Giuleşti, pledează două ipoteze : fie ocuparea eventual abuzivă a 
teritoriului de către Bogdăneşti, într-o perioadă anterioară anului 1342, fie, relulnd în cerce
tare, posibilitatea înrudirii Bogdăneştilor cu Dragoşizii. 

•7 R. Popa, op. cit., p. 164—165. 
1 9 I . Mihâlyi, op. cit., p. 20. Din nou este vorba despre o întărire, care confirmă o 

diplomă dată de Carol Robert, necunoscută, deci nedatabilă, altfel decît „ante 1342". 
1 9 Şt. S. Gorovei, îndreptări cronologice..., p. 107—108 ; idem, Dragoş şi Bogdan, p. 77—78. 
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versiuni, că „familia cnezilor de sat din Bedeu nici nu putea aspira... înainte de 
1359 la titlul de voievod" 2 I ). urmînd însă inevitabil şi deducţia că „deci cu atît 
mai puţin ar fi fost nimeriţi pentru misiunea din Moldova" 2 1 . într-adevăr, aici se 
impun unele argumente de ordin logic, referitor la motivele care ar fi putut 
determina pe regele Ungariei la această alegere. 

— L a data plecării spre Moldova, în ipoteza propusă şi cu multă temeinicie 
susţinută de Ştefan S. Gorovei, potrivit căreia acest eveniment s-a petrecut în 
anul 1347, Dragoş trebuia să fi avut aproape 70 de ani. L a această vîrstă este 
cu totul nefiresc de a presupune ca motiv „calităţi de bun războinic" — plauzibile 
pentru o marcă atît de expusă atacurilor ca Moldova, dar care ar fi reclamat 
un braţ tînăr sau cel puţin o faimă de care ar fi trebuit să avem cunoştinţă. 
Obiecţiunea capătă şi mai multă greutate în condiţiile altei ipoteze propuse de 
Ştefan S. Gorovei, care presupune o lungă campanie de cucerire a Moldovei 
„începută din sud şi dusă pînă în nord". 

— Rămîne ipoteza alegerii unui bun administrator, în acest caz neapărat 
dublat de o personalitate reprezentativă, dată fiind înalta funcţie acordată. Nici 
acest personaj nu poate fi identificat cu „un obscur cneaz de sat", concluzie 
logică pe care o întăresc şi alte argumente specifice, cum ar fi politica generală 
dusă de regii Ungariei, de apropiere a nobilimii maramureşene, situaţie în care 
ridicarea la o asemenea demnitate a unui personaj, care între ai lui nu avea o 
poziţie de frunte, ar fi constituit o eroare, contrară principiilor ierarhiei feudale 
şi care ar fi avut drept consecinţă o lezare a nobilimii maramureşene. 

Dar dacă expediţia din Moldova este încredinţată lui St. Lackfi, personali
tate situată pe cel mai înalt rang în ierarhia nobilimii maghiare, mult deasupra 
unui cneaz român de sat, este de neconceput ca Dragoş să fi venit în urma sa 
ca „mare dregător regal". Posibilitatea unui Lackfi simplu deschizător de drum a 
unui oarecare Dragoş cneaz de sat este incompatibilă protocolului şi practicilor 
feudale ale timpului. 

Ipoteza acestei „scoateri din anonimat" a lui Dragoş, ca un act de voinţă, 
un fel de capriciu regal, sfidînd atît feudalitatea maghiară cît şi cea română 
maramureşeană, este cu totul inacceptabilă. 

Dimpotrivă, abandonînd prejudecata „obscurului cneaz de sat" faptele capătă 
înţeles şi datele problemei converg, fiind confirmate şi confirmând la rîndul lor 
ipoteza genealogică propusă aici. 

Considerăm că în lumina acestei genealogii, a datelor documentare geografice 
şi a înlănţuirii lor logice, putem presupune că în sec. al XII I - l ea a existat un 
extins voievodat, stăpînit de un înaintaş al tuturor Dragoşizilor, care prin moşte
nire — posibil chiar diploma din anul 1317 — s-a împărţit între fraţii Drag, 
Dragoş şi Giula (nu trebuie exclusă nici posibilitatea unor desmembrări pe 
parcurs, către Codreni ca o ramură colaterală sau chiar aceea sugerată de 
Al. F i l ipaşcu 2 2 , a unei surori căsătorită cu Seneslau de Dolha, luînd cu sine 
teritoriul Bîrjovei, sau pe Bilceni şi chiar Bogdăneşti). 

Existenţa acestui Dragoş ca un puternic voievod, avînd un prestigiu şi o 
poziţie deosebită în sec. al XIII - l ea , explică în mod firesc cursul evenimentelor 
ulterioare. Drag, fiul cel mai mare, va fi cel care va avea şi înalta funcţie de 
comite, iar lui îi revine şi partea cea mai importantă din voievodat, adică jumă
tatea de sus cu cnezatul de vale al Cîmpulungului şi posesiunile din nordul Tisei 

2 0 R. Popa, op. cit., p. 198. 
2 1 St. S. Gorovei, Dragoş şi Bogdan, p. 78. 
2 2 Al . Filipescu, op. cit., p. 49. 
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— regiune în care R. Popa presupune şi existenţa unor puternice cetăţi la Criva 
şi în apropierea A p ş e i 2 ! — fiindu-i asociat şi Dragoş, frate mai mic, evident 
dezavantajat de partaj 2''. Lu i Giula, cel de al doilea fiu, îi revine partea de jos 
cu cnezatul Marei, probabil şi al Cosăului şi posibil chiar şi posesiunile Bogdă
neştilor 2 \ 

însăşi relaţiile care au existat în toată această perioadă între aceste ramuri 
lasă permanent impresia unei „afaceri de familie" fie că era vorba despre schim
bările intervenite, revenirile şi revendicările asupra posesiunilor maramureşene, 
fie că, aşa cum remarcă R. Popa, „Dragoşizii nu au stăpînit şi nici nu au încercat 
să cotropească în 1365—1403 sate din vechiul cnezat de vale al giuleştenilor", 
aspect care însă nu credem că a oglindit „solidaritatea celor două familii, născută 
în timpul conflictelor de la mijlocul veacului al XIV-lea" x , ci „respectul mem
brilor aceleiaşi familii faţă de un drept moştenit". în acelaşi sens credem că 
trebuie privit şi rolul de mediator pe care Dragoş, fiul lui Giula, îl are în con
flictul din Moldova dintre Bogdan şi urmaşii lui Dragoş din Bedeu, consemnat în 
diploma din 136021, intervenţia şi autoritatea sa fiind explicabile numai în 
virtutea unor drepturi familiale. 

Privite prin prisma acestei genealogii, trebuie reduse şi rezervele pe care 
R. Popa le are în identificarea capului de bour pe inelele-sigilii descoperite cu 
ocazia săpăturilor arheologice efectuate la Giu leş t i 2 8 , care devin un nou argument 
pentru legătura familială dintre giuleşteni şi Dragoşizii din Bedeu. 

Referitor la unul din nivelele bisericii, descoperită cu ocazia acestor săpături, 
este de reţinut şi afirmaţia potrivit căreia aceasta ar fi fost o ctitorie din veacul 
al XVI- l ea a unei boierese din Moldova, originară din familia giuleştenilor M . 

L a aceste argumente, care vin să susţină genealogia propusă şi care pot fi 
extinse, este neapărat necesar să privim şi un aspect general, semnalat de R. Popa. 

Unii istorici au îmbrăţişat ideea unei singure familii conducătoare a desti
nelor românilor maramureşeni „în dorinţa de a reduce în ultimă instanţă întreaga 
feudalitate românească din Maramureş la o singură familie" 3 0 . Considerăm că ne 
aflăm numai în faţa unei interpretări tendenţioase şi trunchiate a acestui aspect, 
faptul în sine generînd concluzii în totală concordanţă cu conceptul istoriografiei 
noastre. Epoca de închegare a primelor formaţiuni politice de pe teritoriul patriei 
noastre, asupra cărora avem date din sec. al IX-lea, consemnează voievodate 

2 3 R. Popa, op. cit., p. 164—165. 
2 1 Nu putem presupune că plecarea sa în Moldova ar fi fost cauza părăsirii posesiu

nilor lui din Maramureş şi deci acesta ar fi motivul că nu apare în documente, deoarece 
decalajul mare de timp — anii 1317 şi 1336 faţă de 1347, considerind data propusă de Şt. S. 
Gorovei — exclude această posibilitate. 

2 3 In acest fel şi-ar găsi o explicaţie şi menţiunea lui Miron Costin bazată, cum spune 
el, „pre mărturiia maramureşenilor" că „la Cuhea locuia Dragoş fiul lui B,ogdan", eroarea 
rămasă (gradul de înrudire) fiind mult mai plauzibilă. 

2 0 R. Popa, op. cit, p. 161. 
-1 I . Mihâlyi, op. cit., p. 27. 
=' R. Popa, Ctitoria cnezilor giuleşteni, SCIV, 20. 1969, 2, p. 267—285. In această lucrare 

R. Popa comunică datele privind 9 inele descoperite în cimitirul vechi de la Giuleşti. Este 
interesant faptul că inelul cel mai vechi (ροζ. a) datat din sec. al XIV-lea are reprezentat 
în cîmpul sigiliului simbolul pelicanului care-şi sfîşie pieptul pentru a-şi hrăni puii. Din 
următoarele sigilii, în care reprezentările sînt evident stilizate, cel mai vechi (ροζ. f), datat 
în mijlocul sec. al XV-lea, are reprezentată o figură în care ar putea fi identificată stilizarea 
pelicanului. Aproximativ din aceeaşi perioadă, un alt inel-sigiliu (ροζ. c) prezintă o figură 
ce ar putea fi identificată cu o stilizare a capului de bour. Ipoteza legăturii dintre Drago
şizii din Bedeu şi cei din Giuleşti explică apariţia capului de bour în mormintele giuleşte
nilor, iar schimbarea simbolului de la pelican, probabil semn iniţial al familiei giuleştenilor, 
la capul de bour, adoptat în urma evenimentelor şi a înrudirii lor, corespunde din punct 
de vedere cronologic. 

2 5 Tit Bud, Date istorice despre protopopiatele, parohiile şi mănăstirile romăne din 
Maramureş, Gherla, 1911, p. 43. 

3 0 R. Popa, op. cit., p. 161. 
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MARAMUREŞ — CNEZATE DE VALE 
(după R A D U POPA) 

V = CNEZATUL DE V A L E A L CÎMPULUNGULUI 

VI = CNEZATUL DE V A L E A L T A L A B O R U L U I 

VII = CNEZATUL DE V A L E A L B l R J A V E I 
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(ducate) extinse şi puternice avind în frunte conducători de prestigiu (Gelu, 
Menumorut, Glad etc.), care atestă „eo ipso" existenţa ierarhiei feudale. Asupra 
caracterului ereditar al conducerii, Anonymus nu numai că îl precizează, dar 
referindu-se la „Menumorut, Voevoda Olacorum de Maramurisi" duce această 
ascendenţă pînă în sec. al V-lea, relatînd şi un semnificativ răspuns al lui 
Menumorut la cererea lui Arpad de a-i preda partea din ţară pe care odată ar 
fi stăpînit-o Atila : „Nu ne tulbura inima că (Arpad) se coboară din neamul lui 
Atila... care cu puterea mîinilor sale a răpit ţara aceasta de Ia strămoşul meu...". 

Nu există nici un argument potrivit căruia acest principiu al conducerii 
ereditare, familiale, să nu fi continuat atît timp cît condiţiile au permis-o. Or 
ştiut este că politica de cucerire treptată şi înlăturare a puterii autohtone locale 
a fost mai lentă în Maramureş decît în restul Transilvaniei, exercitîndu-se în 
mod treptat, prin îngrădirea din ce în ce mai mult a atribuţiilor vechii con
duceri româneşti, fapt ce inevitabil a deplasat autoritatea voievozilor români de 
la rolul de conducător politic la acela de simplu feudal. în această ipoteză desigur 
că apare în prim plan relaţia particulară, a proprietăţii, şi cu aceasta, desmem-
brarea marilor feude prin moştenire. Este politica regilor Ungariei, iar sec. al 
XIV- l ea este momentul în care ea se declanşează din plin în Maramureş. Faptul 
că toate documentele care ne-au parvenit datează numai din sec. al XIV- lea 
devine concludent, dat fiind că necesitatea lor a apărut numai acum, sec. al 
X I I I - l e a constituind probabil o ultimă etapă a stăpînirii centrale (fie şi formală) 
a voievozilor maramureşeni. 

Existenţa acestor „familii voievodale" nu exclude cu nimic coexistenţa şi a 
altor familii cneziale înscrise în ierarhia feudală, şi deci nu poate genera con
cluzia inexistenţei unei suprastructuri feudale româneşti în Maramureş. Desfăşu
rarea ulterioară a evenimentelor confirmă la rîndul său această politică de des-
membrare, care va duce inevitabil în sec. X V — X V I I la decăderea majorităţii 
feudalităţii româneşti, sărăcită pînă la starea de iobăgie, dar despre care Bon-
finiu, cronicarul lui Matei Corvin, spunea că erau „mîndri de obîrşia lor aleasă". 

II . Asupra următorului moment din această genealogie, pentru care docu
mentele cunoscute pînă acum nu ne oferă o certitudine totală — formală — şi 
anume legătura tată-fiu dintre Dragoş din Bedeu şi Sas, nu vom insista aici, 
considerînd că problema a fost tratată şi elucidată deja, cu deosebire prin argu
mentele invocate în lucrările lui Stefan S. Gorovei şi Radu Popa, la care deci 
ne referim 3 1 . 

I I I . O altă problemă se ridică datorită menţiunii cuprinsă în diploma din 
2.II.1365 3 2 , în care mai apare un „Dragomir" ca frate al lui Bale, Drag şi Ştefan, 
fii lui Sas (dintre aceştia nu sînt menţionaţi însă loan şi sora lor). 

Cazul este singular şi considerăm că este o simplă confuzie, strecurată la 
redactarea diplomei, cu Dragomir (pct. 22 din tabel) soţul fiicei lui Sas (soră 
cu Bale, loan, Drag şi Ştefan), care, prin această căsătorie, devenea la rîndul 
său moştenitor. De aici a apărut necesitatea introducerii sale în această diplomă, 
care se referă la donaţia făcută de regele Ludovic a proprietăţilor confiscate 
de la Bogdan, în favorul Dragoşizilor, ca o compensare pentru pierderile suferite 
în Moldova, astfel explicîndu-se eroarea comisă la redactare. 

IV. O altă legătură neprecizată prin documente este aceea între Demetriu 
(ροζ. 26 tabel) şi Teodor (ροζ. 41 tabel). 

3 1 ş t . S. Gorovei, Dragoş şi Bogdan, p. 96—104 ; R. Popa, Ţara Maramureşului..., p. 188 
(nota 294), 198 (nota 57), 218, 242 (nota 13). 

3 2 I . Mihâlyl, op. cit., p. 56. 
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N O T E L A T A B E L U L G E N E A L O G I C 

ANEXA III 

Prescurtări : D.M. = I . Mihâlyi, Diplome maramureşene, Szighet, 1900. 
L P . = I . Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile nobile române, Sibiu, 

I , 1992, Π, 1895. 
Α.Γ. = Al . Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940. 

1 — D.M., p. 26, 28, 33, 53. 
2 — D.M., p. 13, 35, 85. 
3 — D.M., p. 26, 28, 33, 35, 37. 53, 61, 62, 68, 71, 81. 
4 — DM., p. 13. 
5 — D.M., p. 85. 
6 — D.M., p. 26, 33, 35, 37, 53, 61, 62. 71. 81, 86. 295. 
7 — D.M., p. 26, 33, 53, 61, 62. 81. 
8 — D.M., p. 26, 33, 85. 
9 — D.M., p. 26, 33, 53, 61, 62, 71, 81, 85 

10 D.M., p. 26, 33. 53, 6L 62. 81 : A .F . p. 40. 
11 — DM., p. 26, 33. 
12 — D.M., p. 56, 65. 82. 
13 — D.M., p. 37. 
14 — D.M., p. 37, 81, 86. 295. 
15 — D.M., p. 96. 
16 — D.M., p. 96, 295. 
17 — D.M., p. 56, 65, 68, 68, 73, 74, 82, 87, 98, 99, 100, 102. 104, 109, 114, 117, 

123, 127, 130, 182, 185. 289. 
18 — D.M., p. 65, 68, 82, 114. 
19 — D.M., p. 56, 65, 68, 69, 73, 74, 82, 87. 89, 98, 99, 100, 102, 104, 109, 114, 

117. 123. 126. 
20 — D.M., p. 56. 
21 — D.M., p. 87. 
22 — D.M., p. 87. 
23 — D.M., p. 295. 
24 DM ρ 295 298 
25 — D.M'., p. 117, 123, 182. 185. — (cas. cu Iustina) DM., p. 289. 
26 — DM., p. 117, 123, 130. 
28—29 I.P., p. I 117, I I , 89—93 (fără indicarea sursei, menţiunea rămine incertă). 
30 — A.F., p. 38. 
31—33 D.M., p. 87. 
34—37 DM., p. 295. 
38 — DM., p. 289. 
39—40 I.P., p. I , 117, I I 89—93 (fără indicarea sursei). 
41 — DM., p. 245, 269. 
42—48 A.F., p. 38. 
49 — DM., p. 289. 
50 — DM., p. 245, 269, 290. 
51 — DM., p. 245, 427. 
52 — DM., p. 245, 427. 
53 — DM., p. 245, 269, 290, 427. 
54 — DM., p. 245, 269, 290, 427. 
55 — DM., p. 245, 269. 
56 — DM., p. 245, 269, 290. 
57—58 DM., p. 427. 
59—64 DM., p. 427. 
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Diplomele în care este menţionat Demetriu 3 3 îl precizează ca fiu al lui 
Bale fără a menţiona pe copii săi, iar diplomele privind pe Teodor 3 4 vorbesc 
despre fii lui Teodor fără a menţiona pe tatăl său. Dumitru, fiul lui Bale, mai 
este menţionat într-un document din anul 1404, în care este numit cu titlul de 
voievod. Menţiunea este considerată de Radu Popa 3 3 ca fiind edificatoare în 
problema caracterului ereditar al demnităţilor maramureşene.. Alexandru Filipaşcu 
îi consideră tată şi f iu 3 8 . Deşi din documentele existente nu putem avea certi
tudinea acestei legături de tată-fiu între Demetriu şi Teodor, totuşi legătura fami
lială apare ca evidentă. Ieudul, moşia stăpînită în continuare de urmaşii lui 
Teodor, fusese confiscată în 1365 de la Bogdan şi dată Dragoşizi lor 3 7 . In anul 
1419 3 8 aceeaşi moşie este redată lui Valentin — fiul lui Teodor din Ieud, cu preci
zarea că proprietatea a aparţinut şi strămoşilor săi („...Valentinum et suos predeces-
sores tenta fuit rite et possessa...") 3 9 . 

Aceeaşi situaţie se menţine şi prin diplomele din anul 1427 şi 1435. în 
virtutea acestor argumente afirmaţia lui Al . Filipaşcu că de la Demetriu, fiul lui 
Bale, „descind familiile nobile din Ieud" 4 0 , adică Teodor, fiul său Valentin şi 
urmaşii acestuia, apare susţinută. Pe de altă parte, cronologia pledînd pentru o 
legătură directă între Dumitru şi Teodor (tată-fiu) am adoptat în genealogia 
prezentă această înrudire. 

C O N T R I B U T I O N S A L A GÉNÉALOGIE D E S D R A G O C H I D E S 

R é s u m é 

L'étude de la généalogie des princes roumains de Maramureş — dont la base 
des données documentaires est tout particulièrement constituée par les diplômes 
de noblesse du XIVe siècle — laisse apparaître de nouveaux aspects, de nouvelles 
précisions et controverses, dans l'historigraphie roumaine. 

Le but principal de la présente généalogie est celui d'établir la parenté 
entre les Dragochides de Bedeu et ceux de Giuleşti. 

A ce sujet, nous avons tâché à éliminer, autant que possible, les éléments 
subjectifs, ou les sources contenant des erreurs évidentes. 

Ne disposant pas des donnés historiques précises, les hypotèsés que nous 
avançons ne sont soutenues que par des arguments de historiographie de noto
riété. Comme suite à ces argumentations, la généalogie mentionnée pourrait de
venir le point de départ, pour l'interprétation des événements qui se sont déroulés 
au long du XIVe siècle en Maramureş, et de leurs significations historiques* 

33 Ibidem, p. 117, 123, 130. 
« Ibidem p. 245, 269. 
3 5 Radu Popa, Ţara Maramureşului..., p. 202. 
3 9 Al . Filipaşcu, op. cit., tabel genealogic. 
3 7 I . Mihâlyi, op. cit., p. 56. 
38 Ibidem, p. 245. 
» Ibidem, p. 269, 290. 
" Al . Filipaşcu, op. cit., p. 65. 

27 — D.M., p. 114, 123. 
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UN TIP SINGULAR A L ARHITECTURII F E U D A L E ROMANEŞTI : 
BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI DIN LIPOVA, JUD. ARAD 

Arh. E U G E N I A G R E C E A N U 

Singura lucrare de sinteză care atrage atenţia asupra bisericii Adormirea 
Maicii Domnului din Lipova este La peinture religieuse en Valachie et en 
Transylvanie depuis les origines jusqu'au XIXe siècle de I. D. Ştefănescu, care o 
datează în 1732 l. Deşi constituie obiectul a numeroase studii ale cercetătorilor 
bănăţeni, apărute după 1930, care au arătat că, în prima sa formă, biserica este 
mult mai veche, construcţia nu este analizată în lucrările lui Virgil Vătăşianu 
şi ale lui Grigore Ionescu, din cauza caracterului său hibrid, rezultat al pseudo-
restaurării efectuată între anii 1928—1930 2 . 

Lucrările, executate cu fonduri de stat după proiectul arhitectului 
Ion A. Popescu, au denaturat compoziţia barocă din veacul al XVIII - l ea , respec
tând — din această a doua fază de construcţie — doar faţada de vest şi absida 
(fig. 1). Bolţile baroce ale navei au fost înlocuite cu o boltă în leagăn, dublîndu-se 
înălţimea interioară de la 7 la 14 m. Profitînd de grosimea neobişnuită a zidurilor 
navei, care rezultă — după cum vom vedea — din grefarea etapei de sec. al 
X V I I I - l e a pe o construcţie mult mai veche, arhitectul „restaurator" a amenajat 
deasupra vechilor cornişe două galerii longitudinale ce comunică cu nava prin 
arcade în plin cintru, primind lumină printr-o suită de ferestre cu arc semicircular 
(fig. 2). Supraînălţarea învelitorii şi adăugarea a două turnuri deasupra caselor 
de scări, amenajate pentru galerii între perechile de contraforturi baroce, au desă-
vîrşit opera de „înfrumuseţare" prin care, conform memoriului de arhitectură, „s-a 
redat spaţiu edificiului, volum, lumină prin noile ferestre, monumentalitate inte
rioară şi exterioară, s-au creiat spaţii largi şi demne de pictură" 3 . 

Caracterul de supărător diletantism al intervenţiilor din veacul nostru este 
parţial compensat de evidenţierea — în cursul lucrărilor — a unor elemente din 
prima fază de construcţie, înglobate în etapa de sec. al XVIII - l ea . Meritul acestor 
evidenţieri revine lui Nicolae Iorga \ care — în faza de început a $antierului — 
a semnalat prezenţa a două straturi de picturi, anterioare refacerii în stil baroc 
din 1792 : un strat mai nou, executat în prima jumătate a veacului al X V I I I - l e a 

< I . D. Ştefănescu. La peinture religieuse en Valachie et en Transylvanie depuis les 
origines jusqu'au XIXe siècle, Paris, 1932, p. 285—286. 

2 Ion Udrea, Biserica greco-ortodoxă română din Lipova, cu un esseu istoric de dl. mi
nistru Sever Bocu şi o dare de seamă asupra restaurării arhitectonice de arh. I. A. Popescu, 
Timişoara, 1930. 

3 Ibidem, p. 35. Datorită acestor transformări, găsim exagerată — din punct de vedere 
arhitectural — caracterizarea bisericii din Lipova drept „cea mai măreaţă şi complexă măr
turie a artei vechi româneşti din Banat", făcută de Vasile Drăguţ în Pictura murală din 
Transilvania, Bucureşti, 1970, p. 66. 

4 I . Udrea, op. cit., p. 33. 
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Fig. 1. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Lipova, jud. Arad. 
Clişeu C.M.I. 
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de Nedelcu Zugrav, peste care se suprapune la exterior zidăria arcadelor baroce 
(fit;. 3) ; autorul picturii este cunoscut prin iscălitura descoperită de Ioachim Miloia 
în interior, pe intradosul unei vechi ferestre 5. Datarea picturii este aproximată 
în 1732, după anul săpat într-o piatră refolosită la zidăria pilelor adăugate în 1792. 

Sub stratul de frescă din 1732 a apărut în interior o pictură mult mai veche, 
datată pe baza caracteristicilor stilistice în jurul anului 1400, din care este vizibilă 
astăzi reprezentarea sfinţilor Pahomie şi Teodosie G. 

Lucrările din 1928—1930 au evidenţiat, de asemenea, înglobarea în zidăria 
etapei 1792 a unor pridvoare laterale. Pe faţada de sud au fost lăsate aparente 
porţiuni întregi din paramentul vechi, precum şi muchiile pridvorului (fig. 4). 
Data integrării acestor pridvoare într-o nouă zidărie, 1792, este săpată pe chenarul 
de piatră al intrării de pe latura de nord, identic cu cel din imaginea prezentată 
pentru latura de sud. 

Toate aceste observaţii, consemnate în publicaţiile anterioare, au permis să 
se constate existenţa unei faze de construcţie mai veche decît veacul al XVIII - lea , 
cu datare posibilă în jurul anului 1400. Nu s-a luat însă în discuţie tipologia primei 
biserici, deşi arhitectul Ion A. Popescu a lăsat două elemente de identificare, 
bazate pe descoperirea fundaţiilor bisericii vechi, efectuată cu ocazia executării 
unei instalaţii de încălzire centrală. Aceste elemente sînt : 1. — marcarea în 
pardoseală a planului fundaţiilor ; 2. — schiţa planului fundaţiilor, raportată la 
planul actual, precum şi secţia prin biserică, înainte de transformare. Ambele sînt 
zugrăvite pe peretele de sud al pridvorului, fiind însă ascunse vederii de un altar 
monumental. 

Transpunerea planului fundaţiilor pe releveul bisericii în starea de astăzi 
(fig. 5) ne-a permis să determinăm amploarea transformărilor din 1792, echivalente 
practic cu o refacere. 

Din prima fază de construcţie se păstrează cele două pridvoare laterale 
şi parte din zidurile lungi ale navei, cu certitudine — în baza fragmentelor de 
picturi — porţiunile de vest cuprinse între pridvoare şi zidul de vest al pronao
sului, în 1792, au fost dărîmate zidurile transversale dinspre vest, precum şi 
partea răsăriteană a primei biserici, înglobîndu-se porţiunile conservate într-o 
structură barocă, concepută — atît la navă, cît şi la noua absidă — în sistemul 
unor pile masive de zidărie, reunite prin arcade. Deosebita valoare a fazei baroce 
constă în realizarea impunătoarei faţade de vest, din fericire neatinsă de ultima 
înfrumuseţare (vezi fig. 1). 

Analiza planului vechii biserici conduce la constatarea caracterului său de 
unicat în ansamblul arhitecturii feudale româneşti. Absida semicirculară, încadrată 
de două încăperi dreptunghiulare şi prezenţa celor două pridivoare laterale sime
trice ne sugerează analogii ca arhitectura sîrbeasuă a statului Raska, situată la 
interferenţa curentelor romanice şi bizantine — şi dezvoltată în intervalul cuprins 
între sfîrşitul veacului al XII - l ea şi sfîrşitul veacului al XIV- lea . Pridvoarele 
laterale corespund elementului tipic sîrbesc al „falsului transept" (după denumirea 
dată de Gabriel Millet), pe care îl exemplif icăm cu planul bisericii din Moraca 
(fig. 6), ctitorie din 1252 a lui Ştefan Nemanja 7 . Lăţimea de 9,50 m a primei 
biserici din Lipova exclude însă tipologia navei unice cu cupolă de la Moraca, 
conducînd la ipoteza organizării spaţiului interior în formula bazilicii cu cupolă, 

5 Ibidem, p. 13—14 ; Victor Vlăduceanu, Mănăstiri bănăţene, Timişoara, 1947, p. S3. 
« I . Udrea, op. cit., p. 28. 
7 Gabriel Millet, Étude sur les églises de Rascie, in L'art byzantin chez les slaves — 

Les Balkans —, (Recueil Uspenskij), Paris, 1930, p. 174—179. 
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Fig. 3. F a ţ a d a de nord. Detaliu cu suprapunerea zidăriei din 1792 peste picturii 
l u i Nedelcu Zugrav. 
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Fig. 4. Fa ţ ada de sud. Detaliu cu evidenţ ierea pr idvorului originar. 
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pe care o întîlnim — de exemplu — la biserica Sf. Gheorghe din Staro Nagoricino 
(fig. 7), reconstruită în 1313, cu utilizarea parţială a zidurilor unei biserici mai 
vechi, ridicată între 1067—1071 8 . 

Este de la sine înţeles că analogiile prezentate nu presupun o filiaţie directă, 
constituind doar surse posibile de inspiraţie. 

Ipotezele privind tipologia vechii biserici din Lipova permit datarea ei cu 
probabilitate în intervalul sec. X I V — X V , fapt care concordă cu datele istorice. 

Fig. 6. Biserica din Moraca. Plan. Releveu Ga
briel Millet. 

Tradiţia locală, neconfirmată documentar, atribuie ctitoria cnejilor români de pe 
Mureş, cu ajutorul material al lui Basarab I (după 1330—1352) 9 . Utilizînd o 
bogată bibliografie maghiară, bazată pe documente care nu sînt — din păcate — 

8 Georges BoSkovic, Deux églises de Milutin : Staro Nagoridino et Graâanica, în L'art 
byzantin chez les slaves — Les Balkans —, Paris, 1930, p. 195—206. 

8 Date culese pe teren de la preotul Radu Crăciun şi protopopul Vitalie Pereteatcu. 
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cuprinse în colecţia Documente privind istoria României, cercetătorii bănăţeni 
Ion Udrea şi Victor Vlăduceanu consemnează următoarele : 

Existenţa unei biserici — sau chiar a unei episcopii — ortodoxe române 
la Lipova este amintită încă din timpul domniei lui Ludovic cel Mare (1342—1382) ; 
presiuni de trecere la catolicism sînt cunoscute în 1366, cînd se ordonă comuni
tăţilor ortodoxe din cercul Lipovei să se lepede de preoţii „sohismatici" şi să-i 
înlocuiască cu preoţi catolici 1 0. 

In timpul regelui Sgismund de Luxemburg (1387—1437), este din nou amin
tită episcopia Lipovei, care se afla sub jurisdicţia episcopiei de T i m i ş o a r a u . In 
1427, cînd cetatea şi domeniul Lipovei sînt donate de către rege lui Şişman al Bul
gariei, documentele vorbesc despre existenţa la Lipova a unei biserici ortodoxe n. 

In veacurile următoare, ştirile privind episcopia de Lipova se înmulţesc. 
Conform tradiţiei locale, episcopul ortodox de Lipova ar fi fost omorît de 

turci între anii 1551—1552, în timpul luptelor pentru ocuparea Banatului 1 3 . 
In 1563 este amintit episcopul Daniil de Lipova 1 4 . 
In 1606, mitropolia Ienopolei se mută la Lipova, fiind condusă, pînă la 

1627, de Sava I Brancovici, care poartă titlul de mitropolit al Lipovei şi Ieno
polei 1 5 . Referindu-se la acelaşi Sava — dată fiind concordanţa anului 1606 —, 
Nicolae Iorga îl consideră „un vlădică fără reşedinţă, de bună seamă român", 
consemnînd şi pe înaintaşul lui, Teodor Vlădica, pomenit la 1595, în timpul lupte
lor lui Sigismund Bathori cu turc i i 1 6 . 

Cercetătorii bănăţeni presupun că biserica din Lipova ar fi fost transfor
mată temporar în moschee, în prima jumătate a veacului al XVII - l ea , fapt care 
ar explica locuirea unor episcopi de Lipova la mănăstirile învecinate : în 1629 
mitropolitul Longhin îşi are sediul la m-rea Sf. Nicolae din Ienopole (Inău), iar în 
1651, mitropolitul Sofronie al Lipovei locuieşte la mănăstirea Bodrog 1 7 . 

In 1726, episcopia Lipovei a fost integrată la dieceza Timişoarei, care a luat 
titlul de mitropolie a Timişoarei şi Lipovei, iar ultimul episcop al Lipovei, 
Vichentie Ioanovici (1717—1726) a devenit episcop al A r a d u l u i ω . 

Din parcurgerea datelor istorice putem deduce că vechea biserică ortodoxă 
din Lipova ar putea să dateze din veacul al XIV- lea , îndeplinind funcţia de sediu 
episcopal, ceea ce explică proporţiile ei, cu mult mai ample decît cele ale unei 
biserici parohiale. Reprezentarea sfinţilor Pahomie şi Teodosie, părinţi ai călu
găriei, pe primul strat de frescă a condus pe cercetătorii bănăţeni la presupu
nerea că, în jurul bisericii, a existat şi o mănăstire 1 9 . 

Biserica veche s-a păstrat neschimbată pe toată durata de vieţuire a epis
copiei. Abia după 1726, parohia românească, dornică de a-şi afirma puterea şi 
idealurile de independenţă prin înfrumuseţarea vechiului lăcaş, începe prin a 
reface pictura în prima jumătate a veacului, înlocuieşte în 1785 tîmplă de zid 

1 0 V. Vlăduceanu, op. cit., p. 44—45. 
" Ibidem. 
1 J I . Udrea, op. cit., p. 26. 
" V. Vlăduceanu, op. cit., p. 45. 
» Ibidem ; I. Udrea, op. cit., p. 29 
1 5 V. Vlăduceanu, op. cit., p. 47. 
1 9 N. Iorga, Istoria bisericii româneşti si a vieţii religioase a românilor, ediţia I l -a , 

vol. I , Bucureşti, 1929, p. 236. 
" V. Vlăduceanu, op. cit., p. 53 ; I . Udrea, op. cit., p. 29—30. 
" V. Vlăduceanu, op. cit., p. 49. 
1 9 I . Udrea, op. cit., p. 28. 
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prin iconostasul de lemn pictat de Ştefan Teneţchi şi amplifică proporţiile bisericii 
în 1792, schimbîndu-i radical arhitectura. 

Efectuarea unei cercetări arheologice la biserica din Lipova, cu toate difi
cultăţile antrenate de răscolirea subsolului în 1930, ne apare deosebit de oportună 

Fig. 7. Biserica din Staro Nagoricino. Plan. Releveu Gabriel Millet. 

pentru : elucidarea istoricului unei vechi episcopii ortodoxe ; precizarea unui tip 
reprezentativ de biserică românească cu caracter de unicat ; verificarea tradiţiei 
care consemnează una dintre cele mai vechi legături culturale dintre Banat şi 
Ţara Românească. 

* Clişeele şi rclevcele aparţin autorului, cu excepţia celor cu menţiune specială. 
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UN T Y P E I S O L E D E L ' A R C H I T E C T U R E FÉODALE R O U M A I N E : L ' E G L I S E 
D E L A DORMITION D E L I P O V A , D E P . D'ARAD 

R é s u m é 

L'église de la Dormition de Lipova, siège d'un ancien évéché orthodoxe 
roumain, a été édifiée aux environs de 1400. 

Les transformations subies dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, sous 
l'influence du baroque, ont modifié le plan et changé radicalement l'architecture 
de la première église. Des travaux d'„embellissement", effectués entre 1928 et 1930, 
ont mis à jour les fragments des murs appartenant à la première étape de con
struction, ainsi que les fondements du chevêt et de la partie ouest. 

La reconstitution de l'ancien plan permet de constater l'analogie (qui n'im
plique pas une filiation directe) avec les basiliques à couple et faux-transept — ty
piques interférences du roman et du byzantin —, crées par l'architecture serbe de 
l'état féodal de Rascie, entre la fin des XIIe et XIVe siècles. 
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UNELE ASPECTE A L E CIRCULAŢIEI MONETARE ÎN MOLDOVA 
IN SEC. A L X V I - L E A OGLINDITE IN TEZAURUL DE L A BUHAlENI 

P A R A S C H I V A S T A N C U 

în anul 1965, cu prilejul unor lucrări executate în gospodăria lui Pancu 
Emanuel din satul Buhăieni, corn. Andrieşeni, jud. Iaşi, s-a descoperit un tezaur ce 
cuprinde următoarele obiecte : 9 monede de aur, 6150 de arfint, 5 cercei (din care 
3 de argint aurit şi 2 de argint), 2 inele (unul ornamentat şi unul sigilar cu 
inscripţia circulară slavonă), 4 nasturi globulari cu tortiţe şi 2 aplice de argint cu 
ornamente. Monedele de aur se găsesc la Cabinetul Numismatic al Bibliotecii 
Academiei R.S.R., iar inelele şi monedele de argint au intrat în patrimoniul Mu
zeului de Istorie al R. S. România, cu nr. inv. B. 297. 

Cele 6150 piese sînt dinari, din care 32 emişi în Moldova de Despot Heraclidul 
(1561—1563)-29 bucăţi, de Ştefan Tomşa (1563—1564)-3 bucăţi şi în Aquileia 4 bucăţi, 
iar restul de 6114 sînt emisiuni ungureşti ale lui Matei Corvin (1464—1490), Vla
dislav II (1490—1516), Ludovic I I (1516—1526) şi Ferdinand I ca rege al Ungariei 
(1527—1536). 

In comunicarea de faţă vom încerca să explicăm prezenţa acestui număr 
destul de însemnat de monede ungureşti pe pămîntul Moldovei numai sub aspectul 
relaţiilor comerciale, urmînd ca celelalte să facă obiectul unor studii viitoare. 

In sec. al XVI- lea , în Moldova creşte producţia destinată schimbului de 
mărfuri, unele produse naturale ca : peştele, vitele, ceara, vinul avînd caracter de 
mărfuri destinate pieţii externe. Această creştere permite să se facă faţă atît 
cererii turceşti ce impunea vînzarea produselor cu un preţ redus, cît şi cererii de 
marfă destinată vînzării în alte părţi. 

Deşi intensificarea aservirii turceşti face ca în comerţul extern să precum
pănească relaţiile cu Imperiul otoman, totuşi monopolul turcesc nu a fost niciodată 
complet, nu a înlocuit, ci doar a făcut ca vechile relaţii comerciale cu Polonia, 
Transilvania, Rusia etc., să piardă treptat din importanţă. 

In cadrul menţinerii contactelor comerciale cu vecinii, Transilvania joacă un 
rol de frunte. Legăturile dintre Ţara Românească, Moldova şi Ardeal au fost 
continui şi îndelungate, menţinîndu-se nu numai pe calea oficială ce reglementa 
contactul populaţiei ţărilor române, dar şi pe căi cunoscute numai de localnici 
ce nu erau controlate de autorităţi şi care pe plan comercial concurau traficul 
reglementat de puterea centrală. 

Oraşele transilvănene, în special Sibiu, Braşov, Bistriţa, Cluj îşi datoresc în 
bună parte prosperitatea şi schimburilor economice cu populaţia din Moldova şi 
Ţara Românească, aici manifestîndu-se mai intens relaţiile comerciale transilvano-
moldo-muntene. 
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Negustorii din Moldova aduc mărfuri şi la tîrgurile din Sebeş, Breţcu etc. 
în anul 1500, în registrul vigesimal al Sibiului, ei sînt menţionaţi plătind vama 
de 11 florini pentru boii ce-i aduceau pentru tîrgul din Aiud 

Braşovul a devenit locul de întîlnire a numeroşi negustori din Ţara Româ
nească, Transilvania, Moldova. Valoarea medie anuală a comerţului braşovean se 
ridica la 80.000—85.000 florini anual, schimbul între Braşov şi Moldova prezen-
tîndu-se astfel : 400.000 aspri-export, 13.500 aspri-import şi 24.000 aspri-tranzit 2. 

De altfel privilegiile vamale acordate negustorilor braşoveni datează din 
timpul lui Alexandru cel Bun, fiind mereu reînnoite de urmaşii acestuia : Iliaş Vodă 
în 1437, Ştefan al II- lea în 1447, Petru I I în 1448 3 . Petru Rareş ce asediază cetatea 
în 1529 acordă pacea în schimbul sumei de 5.000 florini — preţul de răscumpărare 
al prizonierilor — şi al darului de 600 galbeni, el oferindu-le în schimb privi
legiul de negoţ în Moldova i . Şi Matei Corvin în 1468 hotăra ca negustorii ce ar 
veni în cetatea Braşovului, fie din Ţara Românească, fie din Moldova, să fie datori 
să-şi rînduiască marfa şi s-o vîndă aici şi nu în altă parte 5 . 

L a schimbul de mărfuri iau parte atît domnii cît şi tîrgurile, satele, boierii, 
biserica, tîrgoveţii etc. Astfel, în anul 1543, Bacăul participă cu produse în valoare 
de 600 aspri, Baia — 2 200 aspri, Bîrlad — 32.210 aspri, Iaşi — 14.240 aspri, 
Roman — 19.890 aspri, din totalul de 98.330 aspri — 13.000 aspri revenind boierilor 
şi 5.050 aspri domniei 6. în anul 1545 participă 19 localităţi, valoarea produselor 
comercializate ridicîndu-se la 243.600 aspri 7 , iar în 1554 volumul total al schimbului 
scade la 59.970 aspr i 8 scădere ce se datora, în parte, orientării comerţului moldo
venesc spre Bistriţa, ce prezenta un mare interes, fiind socotită ca un însemnat 
loc de aprovizionare cu produse meşteşugăreşti, bistriţenii găsind în schimb în 
Moldova materii prime sau produse prelucrate necesare. 

Bistriţa era legată de Moldova prin drumuri de munte, cum sînt : cel al 
Bistriţei şi al Băii, vama percepîndu-se la Rodna şi la Moldoviţa. 

Negustorii bistriţeni treceau în Moldova fără nici o greutate şi cei moldoveni 
la fel, contactele lor asigurînd venituri ambelor părţi. Oficialităţile căutau să înles
nească această circulaţie a bunurilor dintr-o parte în alta a Carpaţilor, acordîndu-şi 
reciproc privilegii şi scutiri vamale, cum fac Roman I I (1447—1448), Ştefăniţă 
(1517—1527), Petru Rareş (1527—1588 ; 1541—1546). Apropierea politică a acestuia 
din urmă de Ferdinand de Austria a avut ca urmare, pe plan economic, acordarea 
în 1535 a unui privilegiu comercial negustorilor din Moldova ce-şi pot desface 
mărfurile la Bistriţa, după bunul lor plac". Petru Rareş beneficiază şi de scutirea 
de vamă a produselor în valoare de pînă la 300 florini 1 0 . 

' Radu Manolescu, Relaţiile comerciale ale Ţării Româneşti cu Sibiul la începutul 
veacului al XVI.lea, în „Analele Universităţii „C. I . Parhon", seria ştiinţei sociale, Istorie, 
nr. 5, 1956, p. 212. 

2 Radu Manolescu, Schimbul de mărfuri dintre Ţara Românească şl Braşov in prima 
jumătate a sec. al XVI-lea, în „Studii şi materiale de istorie medie" (în continuare S.M.I.M.), 
voi. Π, 1957, p. 122. 

3 Gr. Tocllescu, 534 documente istorice slavo-romăne din Ţara Românească şl Moldova 
privitoare la legăturile cu Ardealul (1346—1603) din arhiva oraşului Braşov şi Bistriţa, Bucu
reşti, 1931, nr. 477, 435, 479. 

4 Victor Motogna, Relaţiile dintre Moldova şl Ardeal în veacul al XVI-lea, Dej, 1920, p. 27. 
6 Radu Manolescu, Unitatea economică a ţărilor romăne în Evul Mediu (sec. XIV—XVI} 

în Unitate şi continuitate in istoria poporului romăn. Editura Academiei R.S.R., Bucureşti,. 
1968, p. 140. 

• Radu Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şl Moldovei cu Braşovul (sec. XIV—XV/J», 
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 271. 

' Ibidem, p. 275. 
• Ibidem, p. 304. 
9 Radu Manolescu, Unitatea economică a ţărilor romăne, p. 142. 

19 Hurmuzaki, XV, 1, p. 360. 
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Legăturile comerciale cu Bistriţa sînt permanente, cu excepţia unor perioade 
de întrerupere generate de conflicte politice. în 1538, episcopul Martinuzzi ordonă 
bistriţenilor închiderea drumului spre Moldova ". 

In 1553 ca răspuns la atacul a 1000 moldoveni asupra Rodnei şi Năsăudului, 
judele Bistriţei, Matei Sas închide din nou acest drum 1 2 . In 1556, Alexandru 
Lăpuşneanu răspunde cu aceeaşi m ă s u r ă a . în 1561. odată cu venirea la tronul 
Moldovei a lui Despot, adept al lui Ferdinand de Habsburg, principele Transil
vaniei loan Sigismund închide iar drumul spre Moldova ce rămîne astfel pînă 
la moartea lui Despot. 

Pe baza arendei şi a încasărilor vigesimale se poate stabili pentru începutul 
sec. X V I un schimb cu o valoare vamală de 6.000 florini iar pentru a I l - a jumătate 
a sec. X V I — aceasta scade la 2.800 florini u , lucru ce se explică prin instaurarea 
oficială în 1568 a monopolului turcesc în Moldova. 

Dezvoltarea economică a Moldovei s-a reflectat şi în structura complexă a 
circulaţiei băneşti, în sec. X V I circulînd monede străine, de provenienţă şi calităţi 
diferite, alături de emisiunile proprii ale domnilor moldoveni. O monedă sau alta, 
avînd calităţi superioare, cîştigă un rol dominant, devenind etalonul de măsură al 
tuturor celorlalte, folosit şi în operaţiile vistieriei, dar şi ca monedă obligatorie 
de plată a unor d ă r i 1 5 . In sec. XVI- lea , în Moldova, acest rol îl joacă moneda 
de aur (florin, ughi, zlot tătăresc) ce predomină în actele de vînzare-cumpărare 
a pămîntului. Astfel în 1502, Ştefan cel Mare întăreşte boierului Toader săliştea 
Foleşti cumpărată cu 60 zloţi tătărăşt i 1 6 . î n 1513, Bogdan I I I (1504—1517) cumpără 
cu 300 zloţi tătărăşti satul Bucureşti pe Moldova 1 7 . Alte monede de aur sînt ughiul, 
(în 1562, satul Feredeşani cu heleşteu şi mori se dă cu 100 ughi galbeni) galbenul 
tătăresc (în 1530, 1/4 din partea de sus a satului Orleşti se vinde cu 400 zloţi 
tătărăşti 1 8 ), şi florinul, cu care Despot îşi plăteşte trupele — 1,800 florini reprezentând 
leafa pe o săptămînă 1 9 . î n 1563 Ştefan Tomşa scrie bistriţenilor să-i trimită de 
urgenţă praf de tun de 50 florini şi praf de puşcă de aceeaşi s u m ă 2 n . 

în afara acestor monede de certă valoare superioară, mai circulă arginţii 
tătărăşti (în 1552 satul Bunjanii cu 2 curţi şi cu moara se cumpără cu 800 arginţi 
tătărăşti, şi în 1560, a 4-a parte din satul Totoeşti pe Bahlui e cumpărată cu 
150 arginţi tătărăşti) 2 1 sau aspri. Astfel în 1555, Alexandru Lăpuşneanu întăreşte 
portarului Sucevei cumpărarea unor vii pe zloţi şi a unor robi tătari cu 1,320 aspri, 
pentru alţii plătindu-se 40.000 aspri bu lgăreş t i 2 2 şi tot el îl trimite pe loan Benckner 
din Braşov să-i cumpere din Polonia culori de 4.500 aspri 2 3 . Popa Sava îşi cum
pără cu 1.000 aspri 3 cărţi iar cu 500 aspri, odăjdii şi încălţăminte în anul 1532. 

In 1563, egumenul mînăstirii Moldoviţa scrie pîrcălabului de Bistriţa despre o 
datorie de 20 taleri ce ar avea-o un anume Sava către saşii din Bistriţa 2'\ Tot o 

» Ibidem, p. 381. 
u Ibidem, X V , 2, p. 122—123. 
« Ibidem, XV, 1, p. 523. 
" M. Dan şi S. Goldenberg, Bistriţa in secolul al XVl-ieo si relaţiile ei comerciale cu 

Moldova, in „Studia Universitari Babeş-Bolyai", Series Historia, fasciculus 2, Cluj, 1964, p. 75. 
1 5 Costln C. Klrlţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, vol. I , Edit. Acade

miei, Bucureşti, 1964, p. 100. 
1 6 Ion Bogdan, Documentele lui ştefan cel Mare, vol. I I , Bucureşti, 1913, p. 212—214. 
" Documente privind istoria României, A. Moldova, veacul X V I , vol. I I . (in continuare 

DIRA), Editura Academiei R.P.R., 1951, nr. 100. 
a Ibidem, vol. I , nr. 202. 
u Hurmuzakl, Π, partea V, p. 497. 
» Ibidem, X V , p. 588. 
2 1 DIRA, veac X V I , vol. I I , nr. 127. 
22 Ibidem, nr. 67. 
» Hurmuzaki, X V , p. 606. 
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datorie, dar de 14 taleri, contractase şi negustorul bistriţean Albert, faţă de Lazea 
din B a i a 2 5 . Aceeaşi monedă este amintită şi de Alexandru Lăpuşneanu în 1564 cînd 
scrie bistriţenilor că pot cumpăra porci în Moldova, fie pe galbeni, fie pe taleri. 
De asemenea, el trimite în luna noiembrie a aceluiaşi an să i se cumpere de la 
Bistriţa, un cojoc cu 25 taleri, mazăre de 10 taleri şi ulei de 5 taleri 2 6 . Este vorba 
de talerii de Brandenburg — ioachimici — restituiţi de electorul Ioachim de 
Brandenburg, ce primise în 1542 de la Petru Rareş un împrumut de 200.000 florini 2 7, 
pe care domnul Moldovei 1-a dat astfel : 100.000 florini în numerar şi 100.000 florini 
în boi moldoveneşti ce au fost vînduţi în tîrgul din Iaroslav şi banii preschimbaţi 
în „bani mărunţi", dinari ungureşti. Şi pentru suma de 50 taleri pe care Alexandru 
Lăpuşneanu o trimise la Bistriţa pentru a i se cumpăra sulf, el îi roagă pe bistriţeni 
să-i schimbe „pro moneta parfa hungarici denarii" 2 8 Astfel dinarul unguresc, ce 
începuse să circule în Transilvania în număr mare în timpul lui Matei Corvin, îl 
găsim în sec. X V I şi în Moldova. 

In Bistriţa circulau intens dinarii, veniturile cetăţii alcătuindu-se din con
tribuţia de Sf. Martin. Românii din districtul Rodnei plăteau Bistriţei următoarele 
sume : „satul Năsăud 1.900 dinari, Salva — 1.500 dinari, Bîrgău şi Telciu, cîte 
1.100 dinari 2 0 . 

Negustorul bistriţean Wolfgang împrumută în 1540 suma de 890 dinari 
negustorului Vescam din Suceava, din care acesta a restituit doar 400 dinari 3 0 . 

In 1552 bistriţenii Korody Mihai şi Kumulesch Petru au primit de la Toma 
Vaida din Baia, 20 florini fără 1 ort, iar Hertel Albert îi era dator aceluiaşi Toma 
suma de 500 dinari şi 6 florini 3 1 . 

Aceste împrumuturi reciproce, precum şi tranzacţiile comerciale se încheiau 
în monede ce aveau putere circulatorie în ambele ţări, dar plata în bani a mărfii 
ridica unele probleme, monedele neavînd aceeaşi valoare. De aceea, Alexandru 
Lăpuşneanu scrie bistriţenilor că „pentru a nu mai păgubi pe negustorii moldoveni 
ce duc la ei boi, vaci şi porci şi schimbă galbenii în bani albi (pentru 100 pfenigi 
bani vechi primesc 32 dinari bani albi), aş dori ca atunci cînd bistriţenii vor 
veni să cumpere ceva în Moldova, să vină cu bani albi, ca să fie aceiaşi bani 
şi la noi, ca şi la voi" 3 2 . Este o încercare de a unifica cursul monedelor atribuind 
asprilor curenţi în Moldova, cursul ardelean, încercare ce culminează cu baterea 
în 1558 a unei noi monede de argint — dinarul — similar ca sistem şi tipuri 
celui unguresc emis de Matei Corvin, punînd astfel de acord sistemul monetar 
propriu cu cel al Transilvaniei cu care făcea negoţ. Creşterea importanţei dina
rului în această perioadă trebuie legată de afacerile comerciale de mare anver
gură în oraşele Transilvaniei, patronate de Lăpuşneanu. 

Despot continuă politica monetară a lui Alexandru Lăpuşneanu, completînd 
şi cu alte valori sistemul monetar, adaptîndu-1 la cel existent pe atunci în centrul 
şi apusul Europei. 

Meşterul său bănar, Wolfgang (Lupul Sasul) bate în 1562 dinari de argint 
după modelul celor ungureşti, apoi taleri, orţi, ducaţi şi mangîri. 

Urmaşul său, Ştefan Tomşa, continuă să bată numai dinari. 

M Ibidem, nr. 33. 
23 Ibidem, XV, 1, p. 642—643. 
29 Ibidem, p. 609—610. 
2 7 A. Papiu Harlan, Tesauru de monumente istorice pentru România, Bucureşti, 1B64, 

vol. II, p. 17—18. 
28 Hurmuzaki, XV, p. 608—609. 
2 9 Eugen Chirilă şi V. Pintea, Tezaurul de la Enciu, în „Apulum", VI, 1967, p. 335. 
3 0 Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti de la Ştefdniţă Voevod (1517—1517), laşi, 

1943, p. 566. 
31 Ibidem, p. 529—530. 
32 Hurmuzaki, XV., 1, p. 566. 
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în tezaurul de care ne ocupă sînt prezente aceste emisiuni ale lui Despot 
şi Tomşa — dinarii — alături de cele ungureşti bătute cu aproape o sută de ani 
în urmă, de Matei Corvin şi care rămîn în circulaţie şi în sec. X V I , datorită 
valorii lor intrinsece precum şi ale urmaşilor acestuia, Vladislav I I , Ludovic I I 

Este important să se stabilească valoarea acestor monede pentru a se cu
noaşte puterea de cumpărare a celor 6.150 dinari ce fac parte din tezaurul de la 
Buhăieni. O sursă importantă de informaţie o constituie registrele vamale în care 
deobicei se înscrie : felul, cantitatea, preţul mărfii, mărimea taxei vamale, numele 
negustorului, locul de unde vine sau încotro se îndreaptă, date ce permit să se 
aprecieze activitatea comercială desfăşurată într-o anumită perioadă. 

Din registrul vigesimal al Sibiului reiese că preţul unei măji de ceară variază 
de la 650 la 1.316 dinari, a unei poveri de crap este de 240 dinari, a unui bou 
de 200 dinari, iar a unui porc de 80—100 d inar i M . Acest lucru este confirmat 
şi de o scrisoare a lui Alexandru Lăpuşneanu către bistriţeni în care arată că 
le-a trimis porci îngrăşaţi care s-au vîndut cu 70, 80, 100 dinari y ' . 

Pentru pieile de sălbăticiuni aduse de pielării ardeleni din Ţara Românească, 
Moldova sau alte ţări străine, dieta din Cluj din 1556 fixează următoarele preţuri : 
25—50 dinari pentru o blană de vulpe, 33—40 dinari pentru una de jder şi 3—6 
dinari pentru cea de mie l 3 3 . Exemplificările pot continua. 

Cunoscînd faptul că în sec. X V I , în Transilvania moneda cu cea mai mare 
putere de circulaţie ce stătea la baza calculului de preţuri era florinul şi sub
diviziunea sa dinarul în proporţia 1 florin = 100 dinari, valoarea tezaurului monetar 
aflat în colecţia M.I.R.S.R. o putem stabili în monedă de aur ca fiind egală cu 
61 florini, sau cu 3 050 aspri după raportul 1 florin = 50 aspri 3 6 . Cu o sumă 
apropiată — 3 720 aspri — participă Bacăul la comerţul cu Braşovul în 1550, iar 
în 1551—3800 aspri reprezintă aportul Romanului la schimbul cu acelaşi oraş 
transilvănean 3 1 . 

Prezenţa în Moldova a acestui tezaur compus din monede ce au circulat în 
Transilvania vine să confirme încă odată strînsele şi neîntreruptele legături econo
mice, ilustrînd unitatea firească a celor trei ţări române de-a lungul întregii 
noastre istorii. 

Q U E L Q U E S A S P E C T S D E L A C I R C U L A T I O N M O N E T A I R E E N M O L D A V I E 
A U XVIe SIÈCLE, T E L L E Q U ' E L L E S E REFLÈTE DANS L E TRÉSOR 

D E B U H A I E N I 

R é s u m é 

On présente le contenu du trésor découvert dans le village de Buhăieni (la 
commune Andrieşeni, le département de lassy) : monnaies frappées en Hongrie, 
Pologne, l'Empire romano-allemand, parmi lesquelles, des monnaies d'argent 
— dinars hongrois — frappées par Matei Corvin (1464—1490), Vladislav II (1490—1516), 

3 3 R. Manolescu, Relaţiile Ţării Româneşti cu Sibiul, ρ 217. 
3 4 Ν. Iorga, Socotelile Bistriţei. . ., p. I , p. L V I I . 
3 5 R. Manolescu, Relaţiile Ţării Româneşti cu Sibiul, p. 222. 
3 6 R. Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul, p. 305. 
37 Ibidem, p. 295, 299. 
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Ludovic II (1516—1526), Ferdinand de Habsburg (1527—1536) et des dinars moldaves, 
frappés par Despot-Vodă (1561—1563) et Ştefan Tomşa (1563—1564) ; des objets 
de parure. 

L'étude du total de 6150 dinars de ce trésor permet de relever certains aspects 
de la circulation monétaire en Moldavie, au XVIe siècle, à partir des sources 
historiques existantes et de l'évaluation approximative des pièces. 
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CONTRIBUŢII ETNONUMISMATICE L A STUDIUL ETNOGENEZEI 
POPORULUI ROMAN 

ION I . D R A G O E S C U 

Nici un alt obiect nu a pătruns aşa de repede şi puternic în civilizaţia 
umană ca banul. Odată cu apariţia sa el preia unele dintre atribuţiile altor obiecte 
şi ale unor zeităţi, generează superstiţii, credinţe, obiceiuri, practici, termeni şi 
chiar funcţiuni. L a noi, în afară de „banii-dregători" de ţinut se cunosct şi „băni-
şorii" dregători de judeţe *. L a 1670, în Moldova, strîngătorii de bir se numeau : 
„zlotaşi", „leoaşi", „gălbenaşi", „lateraşi", „ortaşi" etc. 2. Episcopii neuniţi din Răşi
nari şi Sibiu sînt supranumiţi „bani vlădiceşti" 3 . Despre Eminescu se spunea că-şi 
da „paraua gurii" pe cărţi '· iar pentru a arăta lăcomia unui preot, Ion Creangă 
scria că acesta strînsese „un ştiubei plin de galbeni" Simion Ştefan observă 
la 1648 că „cuvintele trebuie să fie ca banii, aceia sînt buni care umblă în toate 
ţările, aşa şi cuvintele, acelea sînt bune care le înţeleg toţi" 6 ; Miron Costin preciza 
că „banii răscolesc împărăţiile şi mari cetăţi le surpă, cum se zice cu un cuvînt 
leşesc : „sula de aur zidul pătrunde" 7 . Pentru a întări cele amintite redăm evoluţia 
unei devize : „Glorie, aur şi Dumnezeu" — acesta era la hotarul dintre sec. X V — X V I 
cuvîntul de ordine al conchistadorilor spanioli care au înălţat pe ruinele civilizaţiei 
indiene un imperiu colonial. „«Aur, aur şi aur» — iată cuvîntul de odine al 
businesului" 8 . Iată deci că, aşa cum avea să constate C. Zâne „între definiţia lui 
Marx, în care se spune că banul este un echivalent general al mărfurilor şi între 
ideia populară că banul serveşte a exprima prin preţ valorile reciproce ale mărfu
rilor cred că nu este nici o deosebire, ambele fiind în forme deosebite acelaşi 
fenomen" 9 . 

Etnonumismatica este un capitol mai puţin cercetat al istoriei şi etnologiei. 
L a noi se întîlnesc mai ales referiri cu caracter etnonumismatic în lucrările unor 
specialişt i 1 0 . După unele cercetări tematice 1 1 prezentăm in continuare constatările 

1 C. C. Giurescu, Istoria romanilor, vol. I I , partea I l -a , Bucureşti, 1937, p. 288. 
I N. Iorga, Istoria romanilor, vol. IV. , Bucureşti, 1938, p. 288. 
3 Ν. Iorga, Braşovul si românii, BucureşU, 1905, p. 344. 
* Al. Vlahuţă, Din goana vieţii, vol. I I I , în „Biblioteca pentru toţi", Ed. Alcalay, p. 74—75. 
5 Ion Creangă, Amintiri din copilărie, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1964, p. 245. 
c Simion Ştefan, Noul Testament, Alba Iulia, 1948. 
7 Miron Costin, Opere, E S P L A , 1958, p. 56. 
8 B . Iaroşevskl, Infanteria marină şl profituri de 100%, în „Veac Nou", nr. 6/882, 9.II.1962. 
9 G. Zâne, Economia de schimb in Principatele Romăne, Bucureşti, 1930, p. 63—64. 

1 9 Menţionăm cu deosebire lucrările lui: Β. P. Haşdeu, Simion Florea Marian, N. Ciau-
şanu, At. Marinescu. Tudor Pamfile, Bomulus Vulcănescu, Ion Vlăduţiu, Tancred Bănăţeanu. 
Maier O. Radu etc. 

I I Autorul s-a simţit atras de aceste probleme încă din anii studenţiei. Acest fapt i-a 
permis cercetarea în peste 600 de localităţi din ţară, U.R.S.S. (Republicile Asiei Centrale, pe 
Volga, Peninsula Kola şi zona Moscovei), R. A. Egipt şi, prin corespondenţă, cu reprezentanţi 
din 24 de ţări, la care se adaugă fireşte Investigarea de cabinet şi dezbaterea opiniilor la 
reuniuni ştiinţifice. 
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şi concluziile noastre asupra contribuţiei etnonumismatice la studiul etnogenezei, 
în economia lucrării vom trata mai întîi bogatul material faptic cules de pe 
teren, valoros prin ineditul său apoi vom căuta similitudini şi forme arhaice ale 
obiceiurilor în ièvoarele antice şi medievale despre r o m â n i 1 1 bis. 

Se ştie că la traci „era o mai mare ruşine să nu dai cînd ţi se cere decît 
cerînd să nu capeţi". Este adevărat însă, că ei datorită puterii lor trăseseră foloase 
mai mari de pe urma acestui obiceiu ; căci nu era posibil la ei să isbuteşti ceva 
fără darur i 1 2 . Tucidide afirmă în continuare că : „dintre statele din Europa situate 
între Golful Ionic şi Pontul Euxin acesta a fost cel mai mare datorită veniturilor 
în bani şi altor bogăţii" 1 3 . 

L a noul născut este obiceiul de a se pune un ban la faşă „ca să-i meargă 
copilului bine". Banul înlocuit cu inel sau verighetă din metal nobil — atunci 
cînd mama copilului nu are nici o monedă de metal fin — este considerat talisman. 
Prin punerea banilor de aur şi argint sau în lipsa acestora a unor bijuterii de 
metal nobil atît în prima scaldă, cît şi în cea care urmează botezului se reali
zează o electroliză care influenţează favorabil asupra sănătăţii copilului. Efectul 
metaloterapiei este puţin cunoscut. Informatorii susţin că „aşa e bine", „ca să fie 
copilul norocos". Practica are la bază un obicei vechi, legat de cultul naturii şi 
cu această ocazie se mai pun flori, grăunţe, pene de păsări, mai nou rechizite 
şcolare şi aghiazmă „ca să fie copilul curat". 

Cine întîlneşte un nou născut în perioada care precede botezul sau cîteodată 
şi cînd îl aduce la botez, la medic sau în altă parte îi dă un bănuţ. „Cinstirea" 
aceasta este considerată ca un ajutor firesc izvorît în trecutul îndepărtat din 
spiritul de solidaritate al colectivităţii. în cr i s te ln i ţă M , în apa pentru botez se 
puneau bani. Informatorii explică aceasta ca pe o formă de a-i ura noului născut 
noroc. Banii îi ia întotdeauna personalul bisericii. Se pare că este o practică 
străveche cu scop curativ preluată de biserică. După botez „cei care au însoţit 
copilul la biserică, rudele şi vecinii, vin acasă, la masă, şi acolo după ce s-au 
ospătat, naşa îl aduce pe la invitaţi care-i pun bani în sîn", sau pe o farfurie. 
Banii se leagă strîns într-o batistă şi sînt păstraţi pentru a se cumpăra cu ei 
ceva numai pentru copil. Sînt preferate anumite piese de port. Cînd mama înţarcă 
copilul se obişnuieşte ca să se pună bani după uşă. Cu această ocazie mai pun 
pieptene, flori, hîrtie şi un ou fiert, încă fierbinte. Oul semnifică pieptul inaccesibil 

1 1 bis Ne-am ocupat de problemele etnonumismaticii in : Din etnonumismatica Clisurii Du
nării, comunicare susţinută la sesiunea jubiliară a Institutului de etnografie şi folclor Bucu
reşti, 7—8 august 1969 ; Probleme de etnonumismatlcă in Clisura Dunării, Editura Centrului 
Craiova al Academiei R. S. România, Craiova, 1969 ; Motivul „bănuţ"-„bănuţel" in ornamentica 
broderiilor de port mărginene, in „Studii şi cercetări de istoria artei", seria artă plastică, 
nr. 1—2, 1964 ; „Jertfa construirii la romănl", comunicare susţinută la sesiunea Societăţii de 
ştiinţe istorice şi filologice la Sibiu 1961. Această problemă a fost reluată într-o şedinţă de 
lucru a secţiei de etnografie a Institutului de etnografie şi folclor in vara anului 1964. L a 
aceste discuţii am dezbătut problema banului ca substitut al jertfei şi am justificat necesita
tea înlocuirii termenului de „jertfa zidirii" cu cel de „jertfa construirii", termen care a fost 
însuşit şi folosit fără a fi indicată sursa de informare şi de către Anca Stahl, Florica Lorinţ 
şl Monica Budiş-Dancău ; Rolul banilor in medicina populară românească, comunicare sus
ţinută la cel de-al XXII - l ea Congres Internaţional de istoria medicinei, Bucureşti 1970. varianta 
redusă, in limbile universale şl română, a fost publicată în „Al XXII- lea Congres de Istoria 
Medicinei", Bucureşti—Constanţa, rezumatele comunicărilor, p. 35, „Die rolie des Gelden in 
der rumănischen Volksmedlzln", Bucureşti, 1972 (volumul lucrărilor Congresului) ; „Date noi 
despre rolul bonlior in etnotatrle-metaloterapte şl monetoteraple", în Probleme de etnologie 
medicală. Editura Academiei R.S.R., Filiala Cluj, 1974, p. 259—270 ; Din etnonumismatica 
buzolană", comunicare s u s ţ u y t ă la simpozionul „Folcloric 70", Buzău, 1970 ; „Şaiba la români", 
comunicare susţinută in Institutul de etnografie şi folclor în 9. ΠΙ. 1973. In perioada de pregă
tire pentru tipar a prezentului studiu am susţinut la prima sesiune de etnologie a zonei 
Codru, organizată la Satu-Mare, lucrarea : „Din etnonumismatica Codrenească. Incursiuni in 
paleoetnologia problemei". 

12 Izvoare privind istoria Romăniei, I , Ed . Academiei, 1964, p. 101. 
13 Ibidem. 
" Popular se numeşte cazan. 
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pentru copil. Celelalte obiecte reprezintă : bani — bogăţie, pieptenul — caracterul 
omului (colţat, rău), florile — frumuseţe, hîrtia — învăţătură. Astfel se crede că 
se află cum va fi copilul după obiectul luat. 

In dimineaţa nunţii se string la mire rudele acestuia, tineri, bărbaţi, „cum
natul" sau „cumnaţii de mînă". Fetele, nevestele şi neamurile sale vin la mireasă, 

Fig. 1. — Tipuri de „lumini" sau „staturi". Desen de Mă-
riuca Vulcănescu, după schiţe şi fotografii de I . I . Drăgoescu. 

iar familiştii şi „stegarul" merg deobicei la nun. Fetele „o ajută să se gătească". 
„Gătitul miresei" este în prezent o operaţie simbolică, doar ca o reminiscenţă a 
perioadei cînd într-adevăr aceasta era o operaţie colectivă. în prezent ea este împo
dobită de o femeie pricepută, deobicei contra cost. Intre timp la naşi se împodo-
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beşte „steagul de nuntă". în întîmpinarea alaiului de nuntă se pun vase cu apă. 
Nunul, mirele, stegarul şi unii nuntaşi aruncă bani în vas, spre a cinsti astfel „pli
nul" — respectiv pe cel ce le-a urat pe această cale belşug şi fecunditate. Obiceiul 
şi-a pierdut din importanţă. Informatorii susţin doar că „aşa e bine", dar semni
ficaţia apei în calea nunţilor nu este pe deplin cunoscută, deoarece după Herodot 
întîmpinarea cu pămînt şi cu apă însemnează supunere. Este tocmai ce a cerut 
Darius lui Idanthyrsos ) 5 . Cînd ajunge nunta la casa naşului, ginerele sărută mîna 
acestuia iar nunul îi pune bani în mînă. 

în faţa curţii socrul mic zăvoreşte poarta şi nu dă drumul pînă cînd nun
taşii nu achită o sumă simbolică. Nuntaşii susţin că se află în căutarea unei că
prioare. L i se arată una sau mai multe fete pe care ei le refuză. După ce simulează 
căutarea prin curte şi acareturi nuntaşii dau să intre în casă. Sînt opriţi de socrul 
mic şi asistăm (la o nuntă cercetată) la următorul dialog : 

— ,,Daţi-ne voie să intrăm ! 
— Aici nu se poate ! Numai cu aur ! 
— Dar cu argint nu merge ? 
— Nu !" 

şi tîrguiala se încheie pînă la urmă. Se simulează chiar şi încăierare şi gîndul ne 
duce la timpurile răpirii fetelor. Cei ce intră în cameră „plătesc mireasa", punîndu-i 
banii în sîn. Informatorii ne-au explicat că „aşa au pomenit". Am stabilit că banii 
nunţii „cinstirea miresii" trebuie să fie strînşi tare cu batista şi păstraţi în noaptea 
nunţii de către mireasă. L a plecarea cu mireasa spre noua locuinţă mirele o îm
bracă pe soacră cu cojoc de piele, iar aceasta îl dăruieşte cu cămaşă şi ştergar, 
ţesute şi brodate în casă. Acest obicei nu poate fi decît reminiscenţă matriarhală, 
păstrată încă sub forma trocului, deoarece se ştie că deja tracii îşi păzeau cu străş
nicie miresele „cumpărîndu-le cu mulţi bani de la primitivi" 1 6 sau, după Heraclit 
din Pont, aici : „Oamenii îşi mărită fetele în schimbul unui preţ" 1 7 , la despărţire 
părinţii trebuind să întoarcă suma primită 1 8 Obiceiul este atestat şi de Pomponius 
Mela şi Solnius care arată şi aversul monedei, în sensul că cele necinstite şi urîte 
plătesc ele să fie luate 1 9 . De aici şi origina zestrei. Dar această plată nu poate fi 
decît o rămăşiţă păstrată încă în plata în natură deoarece în timpul lui Herodot 
deja se plătea în bani 2 0 . Faptul că mirele plăteşte mamei şi nu tatălui sau părin
ţilor în general 2 1 ca în vremea lui Herodot trădează şi faptul că practica era cu
noscută şi aplicată încă din matriarhat, demonstrînd cu prisosinţă atît vechimea 
obiceiului, cît şi capacitatea poporului romăn de a păstra anumite elemente de 
civil izaţie străbună. L a cununia religioasă e bine ca mirele să aibă bani în buzunar 
pentru că „el e cu casa". Aceşti bani mai semnifică belşugul în casa nouă. Se 
ştie că mai este obiceiul ca la început de an, lună şi săptămînă e bine să ai bani 
în buzunar pentru ca să ai în toată acea unitate de timp. în timpul cununiei reli
gioase, mirele trebuie să calce pe bani. Obiceiul este atestat documentar ca fiind 
practicat şi de Ştefan cel Mare. în concepţia populară se înţelege că el preţuieşte 
mai mult pe tovarăşul de viaţă decît aurul. L a cununia religioasă, cînd preotul cîntă 
„Isaiia dănţuieşte", nuntaşii aruncă bani, grîu şi bomboane, pentru ca tinerii să 
fie bogaţi. In noaptea nunţii mirele şi mireasa mănîncă împreună mai întîi din
tr-un ştiulete de porumb, „ca să fie tari amîndoi", apoi li se dă un blid cu mîn-
care, de preferinţă lapte, în care se pun şi bani. Cu aceeaşi lingură însurăţeii 

15 Izvoare..., p. 57. 
16 Ibidem, p. 67. 
17 Ibidem, p. 131. 
" Ibidem, p. 1. 
is Ibidem, p. 31 şi 729. 
70 Ibidem, p. 67. 
71 Ibidem. 
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Fig. 2 . — Salba de la Măgura Şimleului. Desen de Măriuca Vulcănescu. 
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mănîncă, folosesc aceeaşi lingură pe rînd „ca să ţină unul la altul". Nu am stabilit 
încă pentru ce se pun şi banii, dar se pare că sînt un substitut al unor practici 
şi obiecte străvechi. In toiul nunţii mireasa este invitată să joace cu nuntaşii. Este 
invitată în ordine de nun, apoi de mire, cumnaţii de mînă şi în sfîrşit de nuntaşi. 
Practic mireasa abia reuşeşte să facă cîţiva paşi cu un dansator pentru ca apoi 
altul să-i pună banii în sîn şi să o invite în felul acesta la dans şi apoi altul şi 
altul pînă cînd se termină „jocul pentru bani". Se întîmplă ca mireasa să obosească 
şi să renunţe la dans, spre supărarea unora. Dar se cunosc şi cazuri cînd ea co
mandă un alt dans şi jocul se continuă, unii plătind de două ori sau de mai multe 
ori plăcerea de a juca cu mireasa. Este atît de mare această plăcere şi ambiţie în 
acelaşi timp încît, cîteodată, plata jocului depăşeşte darul de nuntă. L a strîngerea 
darurilor deosebim două momente specifice şi distincte : strînsul darurilor şi nu
mărătoarea banilor, numită de localnici „ieşirea". Asistăm deci la cadrul în care 
sînt dăruiţi tinerii şi constatăm că darurile constituie un ajutor colectiv încadrat 
într-un rafinat umor popular. Pentru înmormîntare se fac pregătiri impuse de cre
dinţa după care în drum spre „lumea cealaltă" omul are de făcut faţă aceloraşi 
bucurii şi necazuri ca şi pe pămînt. Se ştie că dacii credeau în nemurirea sufle
tului 2 2 , mormîntul fiind socotit o casă subpămînteană, unde morţii se vor reîn
toarce M . Dacă omul moare cu ochii deschişi i se pun bani pe ochi, pentruca „ochii 
să se închidă singuri" sau ca „mortul să nu mai cheme pe cineva". Practica este 
arhaică. încă din vechime se ştie că evreii obişnuiesc să pună cioburi păstrînd deci 
obiceiul care este încă din perioada care a precedat apariţiei banilor. în buzuna
rele mortului, şi în special cel de la piept, se pun bani, deobicei 9 monede, care 
pentru unii reprezintă cele 9 vămi. Se pare că aceşti bani au un rol multiplu şi 
confuz, deoarece ni s-a mai precizat că ei servesc mortului „să plătească drumurile 
pe unde umblă", „pentru vămi", „pentru ca să aibă şi mortul ce bea", „ca să aibă 
şi el bani de drum", „să aibă cu ce plăti drumurile", „să plătească puntea", „să-şi 
plătească vama". întrebată care sînt aceste drumuri, care sînt aceste vămi, o infor
matoare ne-a răspuns : „aşa e vorba ! să plătească drumurile, dar nu ştiu ce fel de 
drumuri or fi". Se confundă deci obolul cu necesităţile fireşti ale drumeţului. 
Această călătorie rămîne însă de lămurit pentru cercetările viitoare, deoarece se 
naşte întrebarea : cum se explică faptul că datul sau sufletul acestuia trebuie să 
plătească pentru a se duce la Zamolxis, după cum ne informează Herodot2'1 şi în 
cazul de faţă nu ştim dacă avem de-a face cu o variantă locală a credinţei sau 
cu o influenţă grecească. Remarcăm însă faptul că mortul este ţinut în casă trei 
zile, aşa cum notează Herodot că se întîmplă şi pe vremea sa, fapt care ne în
dreptăţeşte că credem că obiceiul este local sau specific unei zone care cuprindea 
în antichitate mai multe popoare inclusiv pe daci şi pe greci. Obolul se manifestă 
în formă precreştină, respectiv prin legarea banului la degetul mic de la mîna 

22 Ibidem, p. 21, şi 49—50. Tocmai în acest context trebuie înţelese şi următoarele 
versuri ale lui George Coşbuc : 
Pe piept colac de grîu de-un an, 
Şi'n loc de galben buzdugan, 
Făclii de ceară ţl-au făcut 
In dreapta cea fără temut, 
Şi'n mina care poartă scut, 

ţl-au pus un ban. 

Cu făclioarea pe-unde treci. 
Dai zare negrelor poteci 
In noaptea negrului pustiu, 
lor banu-i vamă peste riu. 
Merinde şi colac de griu 

Pe-un drum de veci. 
2 3 Ibidem. 
24 Ibidem, p. 49. 

Şi 'ntr'un coşciug de-argint te-au pus 
Deplin armat, ca'n ceruri sus 
Să fii întreg ce-ai fost mereu. 
Să tremure sub pasu-ţi greu 
Albastrul cer, la Dumnezeu 

Cînd vel fi dus. 
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dreaptă sau de la mîna st ingă atunci cînd aceasta vine pusă de-asupra şi în 
variantă tîrzie, creştină, cînd i se pune în mînă o cruciul i ţă de ceară numi t ă „lu
mină", „lumina de ceară ' ' , „crucişa statului" sau „cruci ţa de l umină" . Pe aceasta 
se aşează o monedă (iig. 1). Cu acelaşi scop îi pun şi monede pe piept cei care v in 
să-şi ieie „ier tarea" de la mort. în steagul care însoţeşte mortul , la „răpizi" , se 
pun „peşchire" dar i ă r ă bani, prac t ic îndu-se , deci, şi in cazul de faţă, plata în 
natură. Asemenea unei călători i p ă m î n t e n e mortul face „odihni" , „hodini" sau 
„stări". Sînt obligatorii trei astfel de opr i r i , dar „se fac a t î tea cîte se p lă tesc" . P l ă 
teşte stare fiecare dintre copiii defunctului, neamurile şi prietenii acestuia. Plata 
se efectuează în trei forme : a) se a r u n c ă bani în locul unde a stat mortul în 
momentul oprir i i , b) se pun bani pe pieptul mortului , c) se plă teş te preotul. Cu 
banii strînşi „mortul plă teş te d rumur i l i pă unde să duce". Banii a runca ţ i în drum 
sînt adunaţi de copii. Pentru a înţelege s i tuaţ ia s tăr i lor , p r ezen t ăm tabelul aces
tora la înmormîn ta rea l u i Nicolae Doandeş , d in Vîrciorova, la 16 mai 1967. 

Fig. 3. — „România revoluţionară" — pictură de C. D. Rosenthal. Foto 
I. I. Drăgoescu. 
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Locul odihnii Platnicul Poziţia faţă de mort 

tn faţa bisericii 
L a casa mortului 
L a poarta Iul P. Mustăcilă 
L a casa lui P. Mustăcilă 
Vis-à-vis de P. Mustăcilă 
L a Emil Ţăranu 
L a Căminul cultural 
L a Cojocaru Floarea 
L a pod 
L a Opriţa 
L a Doandeş Marin 
L a Ghiţă Moacă 
L a Ticu Moacă 
L a Itu Buţoi 
L a Itu Buţoi 
La Dumitru Moacă 
L a Florea Ursu 

Gheorghe Mustăcilă 
Toate neamurile 
Croicu Ion 
Pavel Mustăcilă 
Ştefan Doandeş 
Emil Ţăranu 
Cristea Ion 
Cojocaru Floarea 
Marioara Ene 
Opriţa Maria 
Doandeş Marin 
Ghiţă Moacă 
Ticu Moacă 
Iţu Buţoi 
Itu Buţoi 
Dumitru Moacă 
Florea Ursu 

nepot 
familie 
rudă 
cumnat 
nepot 
nepot 
nepot 
naşa 
nepoată 
soră 
nepot 
nas 
prieten 
ginere 
ginere 
nepot 
nepot 

Ne mărginim la citarea acestei înmormîntări tipice. Ea trădează elementele 
privind paleoetnologia problemei, deoarece se ştie că şi sciţii plimbau mortul pe la 
prieteni. Se cunosc şi cazuri cînd se fac peste 100 de stări, mai ales cînd defunc
tul este elev sau muncitor. 

L a trecerea peste o apă, pe pod, se pun făşii de pînză numite punţi sau 
gulere cu o monedă legată într-un colţ. Nu se ştie semnificaţia lor. Ele sînt pro
babil legate de obol. Nu stă în intenţia noastră de a ne ocupa pe larg de pomeni. 
Precizăm însă că pentru noi prezintă interes prima pomană, cea din cimitir, la care 
se împart 9 colaci, care se dau peste groapă, la 9 persoane de acelaşi sex şi cam 
de aceeaşi vîrstă cu mortul. în aceşti colaci sînt înfipţi bani. Informatorii susţin 
că „aşa-i zaconul". 

Părăsind riturile de trecere consemnăm obiceiul de a se aduce jertfă unei 
construcţii noi care este foarte răspîndit. Cercetătorii englezi au ajuns la concluzia 
că el este cunoscut aproape la toate popoarele. Legenda despre această problemă 
este răspîndită în Peninsula Balcanică în cîteva sute de variante. 

Se pare că obiceiul respectiv a apărut în stadiu embrionar, în aurignaco-
solutrean. Ipoteza noastră se sprijină pe faptul că tocmai în această perioadă apar 
construcţiile mari şi primele manifestări religioase. N-ar fi exclus ca omul primitiv 
să fi plătit tribut inerentelor accidente dictate de stadiul înapoiat de cunoaştere 
a rezistenţei materialelor de construcţii, de lipsa de experienţă în alegerea terenu
lui potrivit pentru amplasarea unei construcţii cît şi de tehnica înapoiată din 
această vreme şi să-i fi venit ideea că aceasta s-ar datora faptului că nu a adus 
ofrandă pămîntului şi construcţiei. 

A m vrea să precizăm că termenul „jertfa zidirii" nu este potrivit, deoarece 
obiceiul este mult mai vechi decît zidirea propriu-zisă şi se întîlneşte chiar şi în 
zilele noastre, la unele popoare şi la construcţii care nu presupun zidire. De exem
plu la un gard, la un şopron şi chiar la stîlpii funerari. Este interesant de reţinut 
că atunci cînd se aduce o jertfă, ofranda se aşază la baza zidului, fie între bîrne. 
Este adevărat că se cunosc cazuri cînd ofranda este zidită, dar aceasta a urmărit şi 
scopul de a salva sau a-şi însuşi jertfa respectivă. Considerăm deci că termenul de 
„jertfa construirii" ar fi mai indicat. 
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După datele de care dispunem, la români obiceiul a cunoscut în linii gene
rale trei mari stadii de dezvoltare : jertfă umană, jertfă animală şi jertfă substitut. 

Se pare că iniţial s-a folosit cenuşa unei jertfe umane amestecată în mortar. 
Faptul este atestat doar în legenda despre construcţia cetăţii Deva. 

Cea de a doua treaptă a jertfei umane este sacrificiul omului de viu. Despre 
această formă există o serie întreagă de legende dintre care le menţionăm pe cele 
despre zidirea mînăstirii Curtea de Argeş, despre o mînăstire zidită de către 
Ştefan cel Mare, despre cetatea Mehadia, despre Biserica catolică din Sibiu. Despre 
o casă boierească din Bîrlad se vorbea pe la sfîrşitul secolului trecut că atunci 
cînd aceasta a fost construită, în 1847, la fundamentul ei ar fi fost pus un om viu. 

doară. Foto C. Popescu. 

Obiceiul ca atare, în această formă, este atestat la celţi şi nu este exclus să fi 
existat în realitate, dar, desigur, în antichitate. 

Cea de a treia treaptă se caracterizează prin punerea de oseminte la funda
mentul unui edificiu, formă practicată numai pentru construcţiile bisericeşti. 

Cea de a patra treaptă se caracterizează prin punerea efigiei omului. Me
dicul Ulieru, în jurnalul său, notează că a trebuit să dea îngrijiri la doi pictori 
care mergînd prin sate şi luînd schiţa la un moment dat au fost bătuţi pentru 
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a nu mai lua „chipur i le" oamenilor pe care să Ie pună în zid. î n satul Vale, 
l îngă Sibiu, un ce tă ţean ş i-a pus la fundamentul casei, const rui tă la începutul seco
lu lu i nostru, un stî lp cioplit care imagina un om. Pe zidul bisericii din Urşani-
Horez a fost p ic ta tă o fată, pe care apoi a ş ters-o, imaginîndu-ş i pr in aceasta 
aducerea jertfei . 

Cea de a cincea t r eap tă a fost aşezarea la fundament a unui bă ţ sau unei 
sfori de m ă s u r a unui om, numite „măsur i " sau „s t ra tu r i " . Un călător francez din 
cea de a doua j u m ă t a t e a secolului trecut precizează că în păr ţ i le Curţi i de Argeş 
a înt î ln i t chiar un negustor de astfel de măsur i care s tă tea de vorbă cu omul şi 

Fig. 5. — Femeie cu salbă. Cîmpia Dunăr i i . Foto 
C. Popescu. 

pe un bă ţ crestat îşi f ixa p înă unde vine m ă s u r a omului respectiv şi pentru aceeaşi 
dimensiune făcea pe loc „ m ă s u r a " pentru vînzare . 

Cea de a şasea formă de t r eap tă este punerea măsur i i umbrei omului, acesta 
numindu-se simplu „ u m b r ă " . 

Este interesant de re ţ inu t şi faptul că la un moment dat începe să fie selec
ţ ionată jertfa u m a n ă pre fe r îndu-se în special persoane cu numele de Stan, Stana, 
Petre, Petra sau Oprea, Opr i ţa . Aceasta pen t rucă în concepţia populară : Stan-„stă" ; 

www.mnir.ro



CONTRIBUŢII L A ETNOGENEZA POPORULUI ROMAN 307 

Oprea-„opreşte" ; Petre-„împietreşte". într-o legendă sîrbă se vorbeşte de zidirea 
lui Stoian şi a Stoianei, pe care unii cercetători le derivă de la „stoiati" „a sta". 

Odată cu renunţarea la jertfa umană nu se renunţă şi la obiceiul propriu-
zis, ci se sacrifică animale. Iniţial se pare că s-au jertfit berbecul şi cocoşul, de 
preferinţă de culoare neagră şi mai apoi alte animale, mai ales pisică şi cîine. 
Ipoteza după care berbecul, găina şi cocoşul au fost sacrificate mai înaintea pisicii 
şi a cîinelui se sprijină pe faptul că la un moment dat se întîlneau la noi în 
acelaşi timp părţi ale acestora (capul animalului sau păsării, pene) sau ouă alături 
de pisici şi cîini sacrificaţi de vii. 

Este de consemnat că cea de a treia etapă se caracterizează prin apariţia de 
substitute ale jertfei umane şi animaliere, printre acestea predominînd : banii, 
vinul, pîinea, tămîia, şi „pietrele sfinţite, din care va evalua apoi piatra funda
mentală. 

Desigur că cercetările viitoare vor putea să aducă noi precizări asupra for
melor concrete de manifestare a obiceiului, să periodizeze şi mai amănunţit dez
voltarea acestuia. 

Dintre podoabe reţinem salba ale cărei începuturi trebuie căutate în epoca 
aurignaco-solutreană. „Dinţii perforaţi la animale, constată M. O. Kosven, la care 
vor fi adăugat, desigur, scoici, melcişori, fructe, seminţe, şi alte obiecte de artă, 
arată că au apărut şi podoabele" 2 r >. 

în această privinţă ni se par foarte semnificative concluziile lui G. V. Pleha-
nov, care scrie : „Cînd trofeele vînătoreşti încep să provoace, prin aspectul lor, un 
sentiment plăcut, independent de orice considerente conştiente despre puterea sau 
abilitatea vînătorului împodobit cu ele, aceste trofee devin obiectul unui sentiment 
estetic şi atunci culoarea şi forma lor capătă o valoare deosebită şi de sine stătă
toare. Triburile de indieni din America de Nord confecţionau uneori podoabe 
pentru cap de o deosebită frumuseţe, din pene de păsări vopsite strident" x . Pe 
insulele Society (Tahiti) penele roşii ale uneia din păsările polineziene constituiau 
cel mai important obiect de n e g o ţ 2 7 . Se pot aduce foarte multe exemple asemănă
toare, dar toate aceste fenomene trebuie considerate ca derivate, produse de con
diţiile fundamentale ale modului de viaţă vînătoresc. Dintr-o cauză foarte expli
cabilă, fiindcă vînătoarea nu este o îndeletnicire feminină, femeile nu poartă trofee 
vînătoreşti. Dar obiceiul de a purta aceste trofee în urechi, buze şi atîrnate de 
nas a dus chiar foarte de timpuriu la practica de a înfige în aceste părţi ale corpu
lui oase, bucăţi de lemn, de paie sau chiar de piatră. Botoka braziliană îşi are pro
babil originea în acest mod de împodobire. Deoarece acest nou fel de podoabe 
avea neapărat legătură cu îndeletnicirea exclusiv bărbătească a vînătorii, nimic 
nu împiedica să le poarte şi femeile. Mai mult încă, este foarte probabil că la 
început, aceste podoabe au fost întrebuinţate tocmai de femei. Şi mai departe 
G. V. Plehanov continuă : în Africa, în tribul Bongo, fiecare femeie care se mărită 
îşi străpunge buza inferioară şi introduce în ea un beţişor de lemn. Pe lîngă aceasta, 
alte femei îşi găuresc nările introducînd în ele fire de paie 2 3 . Acest obicei a apărut 
probabil încă în acele timpuri cînd prelucrarea metalelor nu era cunoscută şi cînd 

2 5 M. O. Kosven, Introducere in istoria comunei primitive, Ed . Ştiinţifică, Bucureşti, 
1958, p. 31. 

" Schoolerfat, Comunicări in domeniul istoriei, I I I . p. 67, scrie că : „Am menţionat 
încă din prima scrisoare că ghlarele ursului cenuşiu constituie o podoabă favorită a pieilor 
roşii din apusul Amerlcii de Nord. Acest fapt arată limpede că podoabele vînătoreşti au 
servit iniţial ca dovadă a »abilităţii« vînătoreşti, după cum scalpul este dovada succeselor 
militare", — citat după Gh. Plehanov, Scrisori fără adresă. Arta şi viaţa socială, Ed. Cartea 
Rusă, Bucureşti, 1957, p. 112—113. 

2 7 Ratzel, Vôlkerkunde, voi. Π, p. 141. 
2 8 Schweifurth, In inima Africii, I , p. 283—284, citat după Gh. V. Plehanov. 
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Fig. 6. — Universul în mentalitatea cosmogonică tradiţională româ
nească : a) Lumea văzduhului după M. Olinescu ; b) Lumea pămînteană 
după M. Olinescu, c) Universul propriu-zis, schiţă de I . I . Drăgoescu. 

Desen de Măriuca Vulcănescu. 
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femeile, care căutau să-i imite pe bărbaţi, dar care nu aveau dreptul să se îmbo
găţească cu trofeele provenite din război sau vînătoare, nu cunoşateau încă podoa
bele metalice. Prelucrarea metalelor a dat naştere la o nouă perioadă în istoria 
ornamenticii. Podoabele metalice au început să înlăture treptat podoabele provenite 
din v înătoare 2 0 . Bărbaţii şi femeile au început să-şi acopere membrele corpului 
şi gîtul cu salbe metaliceM . „Prin urmare — continuă G V. Plehanov — omul săl
batic a început să reproducă, ca podoabă, imaginea a ceea ce întrebuinţa mai 
înainte cu un scop utilitar. Atitudinea faţă de obiect din punctul de vedere al folo
sului a precedat atitudinea faţă de el din punctul de vedere al plăcerii estetice" 3 I . 

Se pare că, datorită condiţiilor social-economice, salba a pătruns încă de la 
început foarte adînc în mentalitatea şi civilizaţia umană. „Triburile care locuiau 
în Europa, în epoca mamutului se remarcau prin înclinaţii nu mai puţin artistice" 3 2 

decît locuitorii din alte zone. David şi Charles Livingstone notează că o negresă 
„nu ieşea din casă fără podoabe decît atunci cînd era în doliu" 3 3 

Cele mai vechi mărturii despre apariţia salbei de monede în această parte a 
lumii, deci în forma predominantă şi în prezent la români datează din sec. 
al IV-lea î.e.n. Dar afirmaţia lui Pytheas că „bărbaţii nu prea pun preţ pe aur. 
Mai curînd vor monede massaliote" 3''. trebuie preluată în mod critic. Această pre
ferinţă era dictată de gradul de selecţie a monedelor la care deja se ajunsese în 
confecţionatul salbelor. Deci, salba din monede este ceva mai veche. Despre faptul 
că aceasta era solicitată tocmai pentru asemenea podoabe ne-o mărturiseşte tot 
Pytheas atunci cînd arată că Seukos i-a cerut drept de plată, pentru serviciile 
aduse, vin şi miere. „Punga cu oboli care reprezenta solda lui nu 1-a interesat prea 
mult, decît după ce nevastă-sa i-a dat să înţeleagă că ar putea să facă din ei 
nişte şiraguri frumoase. I-am dat atunci pe deasupra o ramură de coral roşu, 
bine lustruit care i s-a părut cea mai de preţ podoabă" K . 

Apariţia salbei din monede în această parte a lumii trebuie, deci, căutată 
către sfîrşitul sec. al V-lea î.e.n. începutul sec. al VI-lea î.e.n. Precizăm însă că 
acest nou tip de podoabă trebuie să fi înlocuit, destul de lent, formele „tradiţio
nale". Figurinele de la Cîrna 3 6 , Hamangia 3 7 şi chiar statuia zeiţei Hecate 3 8 , consi
derată cea mai reuşită sculptură romană de gen din sud-estul Europei, sînt repre
zentate cu colane şi coliere din alte materiale decît monede, deşi în epoca romană 
de cînd datează statuia Hecatei, monedele cunoşteau o mare circulaţie. Motivele 
adoptării lente a salbei din monede sînt explicate de condiţiile social-economice, de 
relativ slaba circulaţie a mărfurilor şi chiar de puterea tradiţiei. 

Salba, în forma veche, deci nu din monede, este atestată în Kalevala'•>'•>, 
lliadaw şi Odiseea 4 1 cu funcţionalităţi precise, iar Biblia ne oferă forme concrete 
ale acţiunilor creştinilor pentru desfiinţarea acestei podoabe din cauza folosirii şi 

2 3 De altfel aceste podoabe se remarcă printr-o foarte mare viabilitate ; le găsim la 
civilizaţiile antice din Orient, in costumele sarcedoţilor şi ale regilor. Astfel, règii asirieni 
purtau coroane împodobite cu pene, iar membrii sacerdoţi egipteni îşi puneau pe corp, în 
timpul serviciului divin, piei de tigru. Nota aparţine lui Gh. V. plehanov. 

3 0 Gh. V. Plehanov, op. cii., p. 112—113. 
31 Ibidem, p. 140. 
32 Ibidem, p. 187. 
33 Ibidem, p. 143. 
3 1 Pytheas, însemnări din călătorie, Ed . ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 65. 
3'· fbidem, p. 155. 
3 ί Vezi lucrările lui Vladimir Dumitrescu, referitoare la aceste figurine. 
3 7 V. Canarache, Consideraţii asupra unei statui inedite din timpul comunei primitive 

in Dobrogea, SCIV, I I I—IV, 1953, p. 713. 
M Statuia se păstrează la Muzeul Brukenthal din Sibiu. 
3 3 Elias Lonnrot, Kalevala, E S P L A , 1959, p. 79, 205, 276 
'•" Homer, lliada, E S P L A , 1959, p. 79, 205, 276. 

1 1 Vezi şi Homer, Odissea, ESPLA, Bucureşti, 1956. 
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în scopuri magice. Ele sînt strînse şi valorificate la facerea corturilor ' , 2, reprezintă 
obiect de pradă'' 3 sau motiv de reproş că în salbe se păstrează „sorişori şi luni-
şoare" 4 4 , simboluri ale credinţei predominante în patriarhat şi respectiv chiar în 
matriarhat. O astfel de podoabă, datînd din epoca migraţiilor a fost descoperită şi 
pe teritoriul ţării noastre (fig. 2). 

De altfel la geto-daci moneda propriu-zisă este cunoscută abia către sfîrşitul 
sec. al IV-lea î.e.n., fiind folosită pe scară întinsă în sec. I I I — I I î.e.n. 

Podoabele metalice consemnează o situaţie nouă în mentalitatea de epocă. 
G. V. Plehanov constată că „podoabele metalice nu erau o mărturie a abilităţii, ci 
a bogăţiei, iar proprietarul bogat, datorită vanităţii sale, urmărea s-o împodobească 
astfel cît mai mult pe femeia care, în acele timpuri — cel puţin în unele locuri —, 
ea însăşi devenea din ce în ce mai mult proprietatea lui". „Cred — spune Stanley — 
că îndată ce Ciumburi (un oarecare rege african) îşi procura o cantitate oarecare 
de sîrmă de aramă, el ordona de îndată ca sîrma să fie topită pentru a confecţiona 
salbe femeilor sale. După calculele aproximative, cred că femeile sale purtau pe gît 
în total pînă la 800 de funţi de aramă; fiicele sale, în număr de şase, aveau pe 
gît pînă la 120 de funţi, iar concubinele sale — aproape de 200 de funţi. Adău
gaţi la aceasta că, pentru împodobirea picioarelor şi a mîinilor fiecăreia din femeile 
şi fiicele sale, erau necesari pînă la 6 funţi de sîrmă de aramă şi veţi vedea că 
Ciumburi dispunea de o rezervă de aproape 1396 funţi de aramă, sub formă de 
po'doabe". Şi mai departe G. V. Plehanov scrie : „Faptul că pasiunea pentru podoabe 
metalice s-a putut ivi numai după ce oamenii au început să prelucreze metalele, 
nu mai trebuie să fie dovedit. Că atîrnarea podoabelor metalice pe trupul bărbaţilor 
sau pe cel al femeilor şi al captivelor a fost provocată de dorinţa de a se lăuda 
cu bogăţia lor, acest fapt este de asemenea cît se poate de limpede şi, la nevoie, 
ar putea fi dovedit printr-un mare număr de exemple. Dar să nu credeţi că n-ar 
fi posibil să se indice şi alte motive care i-au îndemnat pe oameni să poarte astfel 
de podoabe. Dimpotrivă, este foarte probabil că iniţial aceste podoabe — de pildă 
inelele metalice — au fost purtate pe picioare şi pe mîini din unele considerente 
practice, mai tîrziu ele au început să fie purtate nu numai din comoditate practică, 
dar şi pentru că deveniseră motive de laudă în ceea ce priveşte bogăţia proprie, 
iar paralele cu aceasta s-au format treptat şi gusturile oamenilor, încît membrele 
corpului, împodobite cu inele metalice, au început să pară frumoase" / , e . 

Colierele în general sînt foarte vechi la noi. L a Cuneşti s-a găsit ceramică 
neolitică din cultura Boian, printre care şi o mărgea'' 7 , vestigiile de la Beba 
Veche, care datează din perioada I şi a I l - a a bronzului, cultura Periam-Pecica au 
scos la iveală un colier de aur, format din 48 de piese, care imită un colier făcut 
din dinţi de animale — tratînd astfel portul colierelor din dinţi, imitat din ma
terial nobil. L a Dorobanţu, aşezare din prima epocă a fierului, s-a găşit o mărgea 
dintr-un col ier 4 8 şi patru mărgele de factură geto-dacică, probabil din sec. al I II - lea 
î . e .n . 4 9 . Din epoca a I l - a a fierului notăm podoabele de sticlă colorată 5 0 . Despre 
ogatirşi Herodot afirmă că „poartă cei mai mulţi podoabe de aur" 5 1 . 

« Biblia, Exodul, capit. 35, versetul 22. 
4 3 Biblia, Numeri, capit. 31, versetul 50. 
4 4 Biblia, Isaiia, capit. ΓΠ, verseturile 18—21. 

4 5 C. Preda, Provenienţa argintului din tezaurile geto-dacice, serv", 1—4, 1957, p. ΙΙΡλ. 
4 6 G. V. Plehanov, op. cit., p. 115—116. 
*' A. Angelescu. Cercetări şl descoperiri tn raioanele Călăraşi si Slobozia, SCIV, 1—2, 

1955, p. 316. 
4 S Dorin Popescu, Exploatarea si prelucrarea metalelor tri Transilvania, SCIV, nr. 2,. 

1951, p. 34. 
4 9 N. Anghelescu, op. cit., p. 320. 
*> ibidem. 
5 1 M. Petrescu-Dîmbovlţa şi col., Şantierul arheologic Truşesti, SCIV, 1—2, 1955, p. 186. 
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Fig. 7. — St încă reprezen t înd pe Zalmoxis după Gr. G. Tocilescu. 

A . D. Xenopol pune mare pre ţ pe a f i rmaţ ia l u i Herodot după care s t rămoşi i 
noştr i au fost „foarte pu r t ă to r i de aur" 5 2 . Se ştie deasemenea locul colierului, numit 
m o n i l i a 5 3 în podoabele femeilor romane. Obse rvăm că şi în prezent salba se nu-

52 Izvoare privind istoria Romăniei, I , p. 53. 
5 3 A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, vol. I , ediţia I . Vlădescu, Ed. 

Cartea Românească, Bucureşti, p. 24. 
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meşte în limba italiană „monile" sau „collona". Din sec. al IV-lea e.n. amintim mai 
multe forme de coliereM , iar din sec. V — V I e.n. reţinem acea „salbă" compusă 
din mărgele deosebite, descoperită la Moreşti. Din sec. V I — V I I ni se par repre
zentative prismele şi mărgelele din aceeaşi localitate 

Din cîte cunoaştem, la Garvăn a fost descoperită la noi prima salbă din 
monede bătute în vremea împărătesei Teodora (1055—1056) şi a lui Isaac I Com-
nenul x . Pentru secolul X — X I — X I I amintim descoperirile de la Suceava, unde „în 
două morminte (m. 60 şi m 118) s-au găsit două şiraguri de mărgele dintr-o pastă 
sticloasă, opacă, de culoare albastru deschis, roşiatică şi cafenie. Mărgelele sînt în 
diferite forme, unele tubulare, altele inelare şi poliedrice. între mărgelele mărunte, 
apar din loc în loc intercalate boabe mai mari dintr-o pastă lucioasă, translucidă, 
albastru închis cu încrustaţii de pastă albă, roşie sau cafenie. Aceste mărgele mari 
sînt neregulate ca formă. In şiragul de mărgele (m 118) s-au găsit intercalate 
8 ghiocuri. în mormintele de copii, fie prinşi în şiragul de mărgele (m 118), fie cu 
un lanţ de bronz, se găsesc zurgălăi de metal de formă sferică, cu bilă în interior 
(M 60)"  ϋ 7 . Am citat toate aceste descoperiri de aici deoarece ele trădează per
sistenţa unor podoabe, a unor elemente primare: ghiocurile, alături de ceramică şi 
bronz măiestrit lucrate. O monedă din anul 1568 a fost descoperită şi la complexul 
feudal românesc Gogoşar i 5 8 Nu considerăm necesar să mai continuăm investigaţia 
arheologică deoarece din sec. al XVII - l e a apar şi se înmulţesc mărturiile de ordin 
arhivistic şi lingvistic, mai bogate în informaţii. Tocmai în această perioadă sînt 
atestaţi, în Moldova, sîrmarii — meşteri specializaţi în trefilarea sîrmei necesară 
la confecţionarea salbelor, a brăţărilor şi verigilor de t împlă 5 n . Tot în secolul 
al X V I I - l e a se datează şi termenul sgardă în sensul de salbă, iar ceva mai tîrziu 
vin să completeze informaţiile noastre şi mărturiile iconografice .De acum continui
tatea podoabei nu mai trebuie demonstrată. 

Concluzii. Cercetînd modalităţile prin care banii îndeplinesc un rol în spiri
tualitatea populară, etnonumismatica demonstrează perenitatea unor obiceiuri şi 
practici specifice poporului român. 

L a români, etnonumismatica atestă păstrarea neştirbită a unor obiceiuri spe
cifice unei populaţii autohtone ; conservarea unor obiceiuri în care banul apare 
ca substitut şi însuşirea unor obiceiuri specifice şi altor grupuri etnice care s-au 
stabilit pe aceste meleaguri. 

Toate acestea demonstrează constatarea lui K . Marx că românii formează o 
„rasă puternică", înzestrată cu o „mare putere de asimilare". 

'Λ Ν. Lascu, Cum trăiau romanii, Ed . Ştiinţifică, 1965, p. 205. 
3 5 M. Bucur, C. Preda, S. Morintz, C. Mateescu, O . Apăvăloaie şi Gh. Dănilă, Şantierul 

Spanţov, SCIV, 1—2, 1953, p. 229. 
5 6 K . Horedt, Şantierul arheologic Moreşti, SCIV, 3—4. 955, p. 65B. 
5 7 Gh. Ştefan, I . Barnea, Bucur Mitrea, Maria Chişvaşi, P. Diaconu, E . Comşa, N. Con-

sţantinescu, Şantierul arheologic Garvăn-Dinogeţia, SCIV, 3—4, 1955. p. 372. 
5 8 Bucur Mitrea, I. Nestor şi col., Şantierul Suceava, SCIV, 1—3, 1953, p. 361—363. 
5 5 B. Mitrea şi C. Preda, Săpăturile de salvare de la Gogoşari şi Cacaleţi, SCIV, 3—1, 

1955, p. 635. 
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CONTRIBUTIONS ETHNONUMISMATIQUES DANS L A R E C H E R C H E 
D E L'ETHNOGËNËSE DU P E U P L E R O U M A I N 

R é s u m é 

L'ethnonumismatique — discipline auxiliaire de l'histoire, étudiant les moda
lités dont la monnaie accomplie un rôle dans la spiritualité d'un peuple, peut té
moigner de la pérénité des coutumes et pratiques spécifiques d'un peuple. 

Chez les Roumains, l'ethnonumismatique atteste la conservation inaltérée des 
coutumes spécifiques de la population autochtone. Ainsi, la monnaie apparaît comme 
un substitut de ces coutumes, et aussi comme l'appropriation des autres, spécifi
ques à d'autres groupes éthniques, établis ultérieurement dans les mêmes contrées 
que de la population autochtone. 
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MEŞTEŞUGURILE CA FORMA DE MANIFESTARE A CONTINUITĂŢII 
POPORULUI ROMAN 

Dr. R A D U O. M A I E R ş i 
L I A STOICA V A S I L E S C U 

Meşteşugurile sînt izvoarele cele mai autentice, care, alături de alte ocupaţii, 
vin să întregească dovezile materiale ale continuităţii poporului nostru. 

Alături de agricultură, meşteşugurile au cunoscut o dezvoltare destul de mare 
în totalitatea lor în primele secole ale erei noastre, ca de pildă vărăritul, unul 
dintre cele mai vechi meşteşuguri de pe teritoriul ţării noastre. Astfel, D. Tudor, 
în Oltenia romană, vorbind despre castrul Drobeta, aminteşte de marile cariere 
de piatră de var existente în jurul anului 150 e.n. la Gura Văii, Vîrciorova şi 
Breşniţa, de unde se tăia un calcar alb cu nuanţe roşiatice şi aspect de travertin, 
din care se fabrica şi un var bun. Deci putem afirma că meşteşugul prelucrării 
varului era cunoscut încă înainte de începutul erei noastre. Un fapt este cert că la 
construirea podului peste Dunăre a fost folosit, pe lîngă alte materiale de construc
ţie, şi varul din zonă. Nu departe de această construcţie a antichităţii se găsesc 
mari depozite de calcar, unde se producea varul în cantităţi suficiente, în cuptoare 
primitive, fapt perpetuat prin tradiţie pînă în zilele noastre. Continuitatea acestui 
meşteşug la populaţia băştinaşă este scoasă în evidenţă, deci, de sistemul de cup
toare încă existente şi în special de modul de produuţie tradiţional. Probabil că în 
primele secole ale erei noastre meşteşugurile săteşti au decăzut în totalitatea lor. 
Popoarele migratoare nu erau obişnuite cu formele de viaţă sedentară a băştina
şilor acestor meleaguri. Abia în secolele următoare, începînd cu sec. al XIII - l ea 
şi al X I V - l e a viaţa economică meşteşugărească a început să se desfăşoare într-un 
mod normal, a cunoscut o înflorire. Apar o serie de castele, cetăţi destinate apărării. 
Legat de arhitectura de apărare, acum este o tot mai mare nevoie de materiale de 
construcţie, apar meşteri cioplitori în piatră, meşteri lemnari etc. 

In spiritul afirmaţiei noastre, tindem să credem că unul dintre cele mai 
vechi cuptoare de var din România ar fi cel descoperit de Petre Diaconu, datînd 
din sec. al IV-lea, apoi la Sucidava, între sec. al VII- lea e.n. şi sec. X : — X I I 4 . Spre 
capătul sudic al secţiunii a fost descoperit un cuptor de var construit din cărămidă, 
începînd cu sec. X I I I — X I V apar alte materiale care atestă existenţa meşte
şugului, deci a continuităţii vieţii meşteşugăreşti. Este vorba de Cetatea „Scheea", 
care este un monument de arhitectură feudală şi se încadrează în suprastructura 
societăţii feudale din sec. al XIV-lea . Un rol important în viaţa Cetăţii l-au avut 
cuptoarele de var, de producţia cărora depindea pregătirea mortarului necesar 
construcţiei cetăţii muşatine ; aceste cuptoare datează din sec. al X I V - l e a 2 . 

1 D. Tudor, Expectacus Bujor, A. Matrosenko, Materiale şl cercetări arheologice, vol. V I I . 
Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, p. 478. 

3 Gh. Diaconu, N. Constantinescu. Cetatea Scheea, Editura Academiei R.F.R. , Bucu
reşti, 1960, p. 51. 
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Dovada unei intense şi continui activităţi meşteşugăreşti în domeniul pro
ducerii varului ca material de construcţie la edificiile civile şi militare din diferite 
zone ale ţării o fac cu succes o serie de materiale arheologice şi etnografice. Astfel 
la Suceava au fost descoperite în anul 1954 patru cuptoare de ars varul, unul 
de la sfîrşitul sec. al XIV-lea , iar celelalte trei datate la mijlocul şi sfîrşitul 
sec. al XV-lea . 

Tot la Suceava în 1955 au fost descoperite 17 cuptoare, unul datînd dinainte 
de 1410, altele datate din sec. al XVII - l e a şi al XVIII - l ea , iar campania arheologică 
din 1963 a scos la iveală alte patru cuptoare de ars varul din perioada anilor 
1500—1530. 

Acest meşteşug se continuă şi în secolele următoare tot mai intens. După 
documentele cercetate, la sfîrşitul sec. al X VII - l e a şi începutul sec. al XVIII - l ea , în 
Carpaţii sudici existau mari exploatări de piatră de var şi era prelucrată în var 
în mai multe judeţe ca Prahova, Argeş, Muscel, Dîmboviţa. Astfel în 1779 s-au 
adus de la Băleni la Bucureşti 26.894 ocale de var, iar de la Străoajdul 36.302 ocale 
de var. în decursul anului 1798 s-au adus din jud. Dîmboviţa şi Prahova la Bucu
reşti 40.000 ocale de var pentru curtea domnească. 

Activitatea meşteşugărească s-a continuat în toate zonele ţării fără între
rupere. Continuitatea acestui meşteşug mai poate fi urmărită şi în procesul 
tradiţional de extragere al pietrei de var cu unelte simple, procedeu asemănător 
cu extragerea minereului de fier şi aur din galeriile romane de la Roşia Montană, 
Bucium etc., din Munţii Apuseni, cît şi în terminologia diferită a acestora. Termenii 
uneltelor în majoritatea lor credem că sînt de origină necunoscută, ceea ce în
seamnă că ar putea fi străvechi, locali, termeni folosiţi de populaţia autohtonă 
a zonei fiind şi ei un indiciu ai vechimii acestui meşteşug ţărănesc şi al continui
tăţii lui în viaţa economică şi socială a poporului nostru. 

In multe zone din ţară apar cu timpul sate specializate datorită schimbului 
de mărfuri de tot felul între toate regiunile ţării, cît şi creşterii rolului tot mai 
mare al tîrgurilor în viaţa economică a ţării. 

Specializarea satelor ia tot mai mare dezvoltare şi se continuă, accentuîn-
du-se tot mai mult odată cu apariţia relaţiilor de producţie capitaliste. Fenomenul 
este caracteristic sfîrşitului sec. al X V I I I - l e a şi începutul sec. al XIX- lea , cînd în 
mod deosebit se constată o înflorire a comerţului. 

Specializarea devine la un moment dat aşa de intensă încît într-un sat erau 
cuprinse în practicarea unuia sau altuia dintre meşteşuguri toate familiile (în 
procent de peste 95%). Se poate spune că s-a produs o poli-specializare a meş
teşugarilor din diferite sate, care au luat o dezvoltare foarte timpurie, astfel încît 
„existenţa unor astfel de sate este menţionată în documente din secolul al XV-lea 
ca de pildă satul Negoeşti care producea pînză, postav, oale, obiecte de fier" :>. 

Satele specializate în meşteşugul vărăritului sînt o urmare a condiţiilor fa
vorabile pe de o parte, iar pe de alta ca urmare a organizării producţiei, ale nevoi
lor crescînde ale populaţiei, a sporirii numărului acesteia, a măririi volumului 
construcţiilor. Satele specializate sînt deci o rezultantă directă a dezvoltării econo
miei din diferite regiuni, cît şi a diferitelor ramuri ale economiei. Astfel de sate 
există aproape în toate zonele ţării unde se produce var. In Dobrogea sînt satele 
Mihai Kogălniceanu, Cîrjelari, în Moldova satele : Bicazul Ardelean, Bicaz Chei, 
Tepeşeni, Bicăjel, Dîrmoxa, în Munţii Apuseni: Petreni, Ciuruleasa, Vălişoara, Blă-
jeni, Buceş-Vulcan, în Oltenia: Baia de Fier, Polovragi, Runcu, Dobriţa, Bîlta, 

3 T. Bănăţeanu, Arta populară in satele specializate din nordul raionului Beluş, din 
regiunea Oradea, în SCIA, an. I, nr. 1—2, p. 35. 
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Ruina, Şioca, Mărăşeşti, Cireşu, Bunaica, în Bazinul Porţilor de Fier: Vîrcio-
rova, Bahna, Băile Herculane, Dubova, apoi Padina, Cărbunari, Mehadia; în zona 
Bozovici, Moceriş, Rudăria şi Dalboşeţi; în zona Reşiţei: Caraşova, Gîrlişte, Căvărani 
şi Colţani; în zona Beiuşului: Cărpineţi, iar în zona Oradei: Tomnatic şi Zece 
Hotare cu 40 cuptoare de var şi spre Baia Mare satul Mesteacăn. Aceste sate, cele 
mai importante în producerea varului, constituie dovezi actuale ale perpetuării stră
vechiului meşteşug care stă în atenţia noastră. 

Un alt meşteşug larg râspîndit în mediul rural pe pămîntul României este 
cel al morăritului. 

Odată cu dezvoltarea economiei agrare, în lumea antică, se constată perfec
ţionarea necontenită a instalaţiilor de prelucrare a produselor agricole. Astfel 
morile sînt tot mai mari, cu un număr sporit de braţe de muncă, se folosesc ani
malele de tracţiune. Varietatea inventarului agricol a devenit tot mai largă : de 
la fierul şi butucul plugului vomis, robur, inflexi, aratri, la grapa de treierat 
tribulum, trahea, la vînturătoarea de cereale mystica vanus; de la uneltele de 
stors şi păstrat uleiul : molae oleariae, vasa olearia, sau vinul : torcula, vasa vin-
demiatoria, la morile şi cuptoarele de copt pîine — brutării — adevărate stabili
mente profesionale. Pot fi numite „combinate de panificaţie" după complexitatea 
muncilor ce se efectuau în aceste mori-brutării. Grînele erau curăţate, măcinate, 
făina cernută, frămîntată, făcută aluat, apoi coaptă în cuptoare sistematice, rezultînd 
o mare varietate de pîine. 

încă din antichitate meşteşugrii au numit morile după cum urmează : 
1. morile de mînă : mola trusatilis, manualis, manuaria, versatilis, la care era 

folosită munca sclavilor ; 
2. morile cu tracţiune animală : moio asinaria, mola jumentaria, la care se 

foloseau animalele şi sclavii ; 
3. morile ce foloseau apa de tracţiune : mola oquaria, hidromula, hidraletes. 

Toate aceste mori erau cunoscute lumii antice în egală măsură, aproape la toate 
popoarele, iar sub o formă sau alta păstrîndu-se pînă în zilele noastre. 

L a această afirmaţie se adaugă cercetările făcute pe baza unor materiale 
arheologice inedite ce se găsesc în muzeele din Histria şi Constanţa şi reprezintă 
tipuri de mori din perioada greco-romană şi bizantină. Numărul pietrelor de moară 
ce se găsesc la Histria este foarte mare, fapt ce denotă o intensă activitate econo
mică a acestei importante cetăţi-oraş şi ne oferă posibilitatea de a face unele pre
supuneri asupra existenţei specializării stricte a morăritului sub forma unor sta
bilimente profesionale. 

In muzeele menţionate se găsesc două tipuri de moară. Primul tip de moară 
are un sistem de construcţie care este mai apropiat de tipul morilor romane de 
la Pompei. O încercare de reconstituire a acestui tip de moară '· a dovedit că 
morile au acelaşi sistem de funcţionare şi aceeaşi formă — tronconică — ca cele 
pompeiene, deosebindu-se însă prin poziţia diferită a pietrelor. Morile aveau o 
construcţie verticală formată din două pietre componente — una fixă, meta, iar alta 
mobilă, catillus. Spre deosebire de morile din Pompei unde catillusul se află pe 
partea exterioară a metei, la acest tip de mori catillusul este introdus în meta, 
avînd aceleaşi dimensiuni şi formă cu interiorul pietrei fixe. Catillusul avea la mij
loc, dintr-o parte într-alta, pe lungimea lui, un orificiu cu două striaţiuni simetrice, 
unde era fixat sistemul de cuplare al forţei de tracţiune. Măcinatul se făcea prin 

« R. O. Maier, Contribuţii la studiul comparativ al morăritului la Pompei şi Histria, 
t n „Apulum", I X , Alba Iulia, 1973, p. 238—258. 
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greutatea pietrei mobile care apăsa pe boabele de măcinat. Pentru evacuarea făinii, 
piatra fixă trebuia să aibă un orificiu, în centru sau pe o latură. 

Pe lîngă morile asemănătoare cu cele din Pompei, există un mare număr de 
mori deosebit ca formă de construcţie şi mod de funcţionare, în special ca mijloc 
de racordare a forţei de tracţiune. 

Credem că aceste mori sînt mai evoluate din punct de vedere tehnic. Dimen
siunile lor diferă faţă de cele din Pompei. Primele două tipuri aveau construcţia 
"verticală, iar ultimul tip, de la Histria, orizontală. Diametrul lor de foarte multe 
ori depăşeşte 70 cm, ceea ce denotă că erau adevărate mori, nu rîşniţe, cum se 
tindea să se creadă. 

în ceea ce priveşte sistemul de tracţiune al acestor mori, materialele exis
tente nu ne permit să facem vreo afirmaţie categorică. După felul lor de con

strucţie, tindem să credem că erau mori de tipul: mola trusatilis, manualis, ma-
nuaria, versatilis, unde era folosită cu predilecţie forţa oamenilor, în cazul dimen
siunilor mici, şi mori de tipul : mola asinaria, jumentaria, de dimensiuni mari, ce 
foloseau forţa de tracţiune animală. 

L a noi în ţară forţa animală la măcinat era folosită pînă la începutul seco
lului nostru ca una din cele mai răspîndite modalităţi, pe lîngă morile de apă, 
mori plutitoare pe rîuri şi morile de vînt, acolo unde acestea aveau condiţiile 
naturale, ca de exemplu în Dobrogea. 

Legat de morărit s-a născut meşteşugul producerii pietrelor de moară. înce
puturile acestui meşteşug popular sînt greu de stabilit, dar dezvoltarea centrelor 
specializate de azi atestă vechimea sa şi denotă în primul rînd existenţa în can
tităţi mari a materiei prime — piatra, iar pe de altă parte a unei insuficienţe de 
produse ale solului. Aceşti factori i-au obligat pe locuitori să-şi completeze din 
timpuri străvechi cele necesare nevoilor zilnice de trai prin diferite meşteşuguri, 
care apoi au devenit o specializare în afara îndeletnicirilor agricole şi a creşterii 
animalelor. Astfel în Transilvania se dezvoltă sate specializate în producerea pie
trelor de moară, ca : Ciceu, Strîmbu, Chiuieşti, etc. Această meserie este strîns 
legată de exploatarea pietrei în general şi a varului în special, atît ca tehnică 
de producţie, cît şi ca forme de exploatare. Aproape întreaga Transilvanie a fost 
împînzită cu pietre de moară din Ciceu şi din satele apropiate (Ciceu Corabia, 
Gîrbou, Hălmaşul Ciceului, Leleşti, Ciceu-Gurgeşti, Canciu, Cetatea Ciceului, 
Strîmbu etc.). 

Studiul morăritului antic este important prin faptul că el a transmis din 
generaţie în generaţie unele tehnici de muncă în cadrul procesului de dezvoltare a 
economiei agrare pe teritoriul patriei noastre. Demn de remarcat este faptul că 
modul de construcţie şi funcţionare, cît şi mijloacele de tracţiune ale morilor din 
antichitate, s-au păstrat prin tradiţie la populaţiile agrare sedentare din zona 
etnografică carpato-balcanică şi mediteraneană pînă acum 100 de ani. 

Cuptoarele romane din aceste stabilimente meşteşugăreşti ale antichităţii se 
întîlnesc şi astăzi la ţăranii români, identice, fapt ce denotă persistenţa tipului de 
cuptor folosit în decursul veacurilor de diferite populaţii agrare sedentare. 

Continuitatea acestor elemente ale vieţii agrare sedentare dovedeşte pe de o 
parte convieţuirea îndelungată a popoarelor din aceste zone etnografice, influenţarea 
lor reciprocă, avînd aceleaşi elemente de cultură materială, aceleaşi ocupaţii de 
bază, agricultura m speţă şi meşteşugurile ce derivă din ea. 

Studiul meşteşugurilor străvechi are o deosebită importanţă istorică, socială 
şi etnografică. Prin acest studiu ies la lumină noi dovezi în unele probleme, asupra 
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populaţiei băştinaşe de pe teritoriul ţării noastre, ca aceea a continuităţii lui, a 
ocupaţiilor principale etc. 

Este bine ştiut, şi nu mai necesită comentarii, faptul că meşteşugurile şi toate 
aceste instalaţii aparţineau unor populaţii sedentare, populaţii care aveau ca ocu
paţii de bază agricultura, creşterea vitelor şi meşteşugurile. în funcţie de dezvol
tarea agriculturii şi meşteşugurilor s-au dezvoltat şi au evoluat instalaţii de pre
lucrare a grînelor, a pietrei, a metalelor, avînd elemente comune de cultură mate
rială şi influenţe reciproce, formîndu-se astfel o arie mare de răspîndire a acestor 
fenomene mediteraneano-carpato-balcanice. 

Studiul meşteşugurilor antice şi în epocile următoare ne duc către dovada 
de netăgăduit a existenţei populaţiilor sedentare în toate perioadele istorice şi im
plicit către continuitatea lor din cele mai vechi timpuri fără întrerupere pînă în 
zilele noastre. 

L E S MÉTIERS — T E M O I G N A G E D E L A CONTINUITÉ DU P E U P L E ROUMAIN 

R é s u m é 

Certaines considérations ethnographiques sont mises en evidence, à l'égard 
de quelques métiers très anciens qui se sont transmis inaltérés jusqu'à nos jours, 
tels, notamment, la meunerie antique, les moyens traditionnels de conserver les 
céréales et la métier de la préparation de la chaux. 

La continuité de ces métiers a été poursuivie et constatée pendant toutes les 
périodes historiques, fait qui a été rendu possible par l'existence ininterrompue 
d'une population sédentaire ayant comme occupation de base les métiers et l'agri
culture et par les caractéristiques de vie matérielle de cette population. 

•La recherche a utilisé, en ce sens, des matériaux archéologiques, paléoethno
graphiques, ethnographiques et historiques. 

H est à remarquer aussi l'étude comparé que cette recherche a ocassionnée 
sur les métiers très anciens et ceux d'aujourd'hui qui utilisent des formes presque 
inchangées, les mêmes techniques ou outils anciens. 
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ŞCOALA ETNOGRAFICA CLUJANA 
FACTOR ACTIV IN CUNOAŞTEREA FIINŢEI NAŢIONALE 

ROMANEŞTI, 1922—1947 

I O A N TOŞA şi D E L I A B R A T U 

O prezentarea a unei părţi a activităţii desfăşurate de Şcoala etnografică 
clujană a fost făcută în anul 1954, cu care ocazie, fără a se încerca o analiză se
rioasă, „sine ira et studio", s-a exagerat în aprecieri negative, căutîndu-se să se 
compromită totalmente munca de aproape trei decenii desfăşurată de o serie de 
oameni care pot fi consideraţi, în multe privinţe, pionieri ai etnografiei româneşti. 
Deoarece realitatea este cu totul alta decît cea descr i să 1 în articolul din 1954, vom 
încerca să prezentăm activitatea desfăşurată de această şcoală, prima şi singura 
şcoală de etnografie românească, în direcţia cunoaşterii fiinţei naţionale româneşti. 

In vederea îndeplinirii programului care prevedea că Muzeul etnografic al 
Transilvaniei trebuie să întreprindă o acţiune de salvare şi păstrare a mărtu
riilor civilizaţiei neamului nostru şi să devină un institut de cercetări etnografice, 
al cărui scop să fie studiul etnicului românesc 2 , încă din primi ani de activitate 
R. Vuia încearcă să creeze în jurul muzeului o adevărată şcoală de etnografie. 
Formată iniţial din nevoile fireşti ale unei instituţii începătoare, cadrele acestei 
şcoli se lărgesc mereu, mai ales după 1926 cînd Vuia predă cursuri la Universitatea 
din Cluj, reuşind ca pe parcursul a peste trei decenii ea să devină cel mai impor
tant centru de cercetări etnografice din România. Activitatea Şcolii etnografice clu
jene s-a desfăşurat cu predilecţie pe următoarele trei direcţii principale: 1. Achi
ziţionarea şi păstrarea mărturiilor etnografice ; 2. Formarea unor cercuri de oameni 
interesaţi în cunoaşterea culturii populare ; 3. Formarea unor cadre de specialişti 
etnografi. 

1. Achiziţionarea şi păstrarea mărturiilor etnografice. Considerîndu-se că civi
lizaţia fiecărui popor este compusă dintr-un substrat comun mai multor popoare, 
dintr-un cerc de elemente caracteristice numai unei provincii culturale şi din 
elemente specifice poporului respectiv 3 şi că numai prin dovedirea legăturilor cul
turale şi prin comparaţie se poate aduce lumină asupra elementelor ce constituie 
specificul etnic românesc, încă de la început s-a stabilit ca Muzeul să achiziţio
neze şi să păstreze nu numai obiectele frumoase de artă populară, ci şi pe cele 
mai puţin frumoase, aşa zise primitive, atît a poporului român şi a naţionalităţilor 
conlocuitoare, cît şi a popoarelor înrudite sau care au venit în contact cu civi
lizaţia noastră populară. în acest scop s-a prevăzut ca Muzeul să cuprindă 
5 Secţii : a. Secţia română ; b. Secţia naţionalităţilor din cuprinsul ţării ; c. Secţia 
popoarelor latine; d. Secţia popoarelor vecine şi e. Secţia internaţională. 

1 Ion Vlăduţlu, Probleme de cercetare în domeniul etnografiei, în Studii şt referate 
privind istoria Romăniei, partea I , Ed . Academiei R.P.R., 1954, p. 229—284. 

1 R. Vuia, Muzeul etnografic al Ardealului, Bucureşti, 1928, p. 3. 
3 Ibidem, p. 19. 
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Considerîndu-se că un muzeu ştiinţific de etnografie se poate face numai 
prin achiziţii sistematice făcute în baza unor cercetări ale oamenilor de speciali
tate '', încă în toamna anului 1922 R. Vuia efectuează o campanie de cercetări 
şi achiziţii în Pădureni şi Ţara Haţegului, ale cărei rezultate s-au concretizat în 
cele 1230 obiecte achiziţionate şi 160 fotografii etnografice făcute 3 , care au format 
colecţiile pe baza cărora la 1 ianuarie 1923 a fost numit oficial R. Vuia ca director 
al Muzeului etnografic al Ardealului. în urma campaniilor de cercetări şi achiziţii 
din Pădureni şi Ţara Haţegului (1922), Banat (1923) şi a achiziţionării unor colecţii 
particulare, la sfîrşitul anului 1923 Muzeul poseda 7299 obiecte dintre care 3/5 pro
veneau de la români, 1/5 de la unguri şi secui şi 1/5 de la saşi, bulgari, ţigani, evrei c . 

Campaniile de cercetări şi achiziţii au continuat şi în anii următori în Banat 
(1923), bazinul Beiuşului şi Maramureş (1925), împrejurimile Clujului, Munţii Apu
seni, Făgăraş, Cîmpia Transilvaniei, Lăpuş (1928) etc., ele constituind principala 
sursă de îmbogăţire a colecţiilor muzeului cu obiecte etnografice din ţară. Obiectele 
referitoare la alte popoare au intrat în posesia muzeului fie prin donaţi, fie prin 
achiziţionarea unor colecţii particulare. Astfel în 1925 Muzeul intră în posesia 
Colecţiei Murgoci, compusă din modele de broderii din Ucraina şi Bulgaria, cera
mică şi împletituri ale indienilor din America, obiecte de la maorii din Noua 
Zeelandă şi stampe japoneze 7, iar în 1940 se cumpără o valoroasă colecţie de săgeţi 
şi arcuri de săgeţi din Noua Guinee. 

Din cele prezentate pînă acum reiese clar că aprecierea făcută în 1954, potri
vit căreia „Muzeul etnografic din Cluj a purtat de la început pecetea şovinis
mului, naţionalismului şi regionalismului" 8 n-are nici o bază reală. 

în condiţiile în care personalul muzeului era compus dintr-un director şi un 
secretar (1922—1926), pentru salvarea materialului etnografic de pe teren s-a recurs 
la elaborarea şi tipărirea, prin intermediului revistei „Lamura" în 1923, a unui 
Chestionar referitor la obiectele ce interesează un muzeu etnografic. Deşi acest 
chestionar η-a dat, prin răspunsurile primite la el, rezultatele dorite, el reprezintă 
un moment important în istoria muzeografiei etnografice româneşti, deoarece în 
cadrul lui se face pentru prima oară la noi o delimitare a domeniului etnografiei, 
iar nota ce-1 însoţea cuprinde principalele elemnte ale unei fişe ştiinţifice moderne °. 

Pentru o mai bună cunoaştere a unor fenomene de cultură populară, R. Vuia 
a preconizat ca, o dată cu achiziţionarea obiectelor, să se înregistreze şi credinţele 
şi practicile străvechi legate de confecţionarea şi utilizarea lor, precum şi „salvarea" 
acelor obiecte, care nu pot fi achiziţionate pentru muzeu, prin descrieri, desene, 
fotografii etc. Păstrarea acestor documente urma să se facă în Arhiva etnografică 
a muzeului. Pentru realizarea acestei Arhive conducerea muzeului, pe lîngă ancheta 
directă efectuată de personalul ştiinţific, dat fiind numărul redus al acestuia, a 
recurs şi la chestionare. Primul chestionar a fost trimis în toamna anului 1927 şi 
se referea la Obiceiurile de Crăciun. S-au mai trimis chestionare referitoare la 
Obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou (1927), Cerb (1927), Casă (1932) şi Obiceiurile 

4 Teodor Onişor, Etapele de dezvoltare a Colecţiilor Muzeului etnografic al Transil
vaniei, în „Anuarul muzeului etnografic al Transilvaniei" pe anii 1957—5Θ, p. 28. 

5 R. Vuia, op. cit., p. 20. Conform Registrului inventar, Colecţia Vuia era formată din 
obiecte aparţinătoare următoarelor teme : I. Ocupanţii : pescuit, vînătoare, cules din natură, 
agricultură şi creşterea animalelor; Π. Industria şi meşteşugurile săteşti; industria casnică 
textilă, olărit, industria lemnului ; minerit ; I I I . Arhitectură : elemente de construcţii, chei, 
broaşte de lemn ; IV. Port, Textile : porturi populare, elemente de port, textile de pat, inte
rior ; V. Alimentaţie ; VI. Transport ; V I I . Obiceiuri. 

6 T. Onişor, op. cit., p. 22. 
7 R. Vuia, op. cit., p. 21. 
• I . Vlăduţiu, op. cit., p. 242. 
9 Pentru date suplimentare referitoare la acest chestionar vezi T. Onişor, op. cit.. 

p. 32—34. 
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de peste an (1934). L a aceste chestionare s-au primit răspunsuri din peste 300 sate 
aparţinătoare a 61 judeţe ale României interbelice, şi aceste răspunsuri constituie 
materialul de bază al primei Arhive de pe lîngă un muzeu etnografic din România. 
Trimiterea de chestionare trebuia să marcheze începutul unei munci de adunare a 
întregului material referitor la civilizaţia populară românească în vederea formării 
unui fond documentar la Muzeul etnografic din Cluj, care să permită cercetătorului 
o viziune de ansamblu asupra fiinţei naţionale româneşti. 

Un rol deosebit 1-a avut Şcoala etnografică clujană în domeniul muzeografiei 
etnografice. Punînd pentru prima oară la noi problema mobilierului expoziţional, 
ea reuşeşte să realizeze un mobilier care, în mare măsură, a fost utilizat pînă în 
deceniul al VII- lea. Sistemul de expunere era printre cele mai înaintate din Europa, 
folosind pe lîngă obiecte şi diapozitive ce ilustrează modul de utilizare a obiectelor, 
încă de la început s-a prevăzut ca muzeul să prezinte şi monumentele culturii 
populare care nu pot fi prezentate într-o expoziţie pavilionară. In anul 1925, o dată 
cu primirea clădirii din Piaţa Mihai Viteazul, s-a preconizat ca în vederea inau
gurării ei să se expună şi cîteva construcţii ţărăneşti în grădina muzeului. în acest 
scop se fac numeroase apeluri la autorităţile săteşti în vederea găsirii celor mai 
reprezentative exponate. Pe baza răspunsurilor primite la aceste apeluri s-a hotărît 
achiziţionarea bisericii din Fildul de Sus, a unei case din Pădureni şi a unei stîni 
din Poiana Sibiului. Ideea η-a fost însă concretizată din cauza rezultatelor obţi
nute în direcţia înfiinţării unui Parc Etnografic. L a 12 aprilie 1929 Comisia Parcului 
Etnografic, ce funcţiona din anul precedent sub preşedinţia savantului Emil Raco-
viţă, obţine terenul de 75 ha. de la Hoia şi în cursul aceluiaşi an se aduce şi 
primul exponat : Casa moţului din Vidra, inaugurîndu-se astfel primul muzeu în 
aer liber din România. Muzeul era conceput ca un Parc Etnografic, adică o rezer
vaţie etnografică, care pe lîngă funcţia culturală trebuia să îndeplinească şi o 
funcţie economică, în scopul acoperirii cheltuielilor legate de întreţinerea lui. 

Activitatea desfăşurată de Şcoala etnografică clujană pe parcursul a 15 ani 
în direcţia achiziţionării de documente etnografice a făcut ca în anul 1937, la des
chiderea expoziţiei din Parcul oraşului, Muzeul să posede un material care să-i per
mită prezentarea întregii culturi populare transilvănene 1 0 . 

2. Formarea unor cercuri lagi de oameni care să fie interesaţi în cunoaşterea 
culturii populare. Activitatea desfăşurată de Şcoala etnografică clujană în această 
direcţie a plecat de la considerentul că în condiţiile în care îşi desfăşura activitatea 
muzeul în perioada interbelică — personal şi fonduri total insuficiente, lipsa mij
loacelor de transport — este absolut necesară formarea unei reţele de oameni, care 
fără a avea o temeinică pregătire de specialitate, pe baza unor noţiuni elementare 
primite din partea muzeului, să-1 ajute pe acesta în activitatea sa. Un prim pas 
în această direuţie s-a făcut în anul 1923, prin crearea Societăţii etnografice Ro
mâne. Cu toate că înfiinţarea Societăţii a fost hotărîtă în anul 1922, cu scopul „de-a 
aduna fondurile necesare pentru muzeu" n , în cei patru ani de existentă ea a 
desfăşurat o activitate mai intensă pe linia popularizării civilizaţiei populare decît 
pe cea a adunării de fonduri. Mijloacele prin care îşi desfăşura activitatea Socie
tatea etnografică erau şedinţele lunare de comunicăr i 1 2 , conferinţe publice, publi
carea de luc r ări originale, încurajarea şi ajutorarea materială a cercetătorilor. 

1 0 Expoziţiile muzeului din anii 1928 şi 1937 prezentau principalele domenii ale etno
grafiei româneşti. 

" T. Onişor, op. cit., p. 20. 
° Date referitoare la activitatea Societăţii Etnografice Române se găsesc la T. Onişor, 

Societatea etnografică romănă. Douăzeci de ani de la înfiinţarea ei, în „Transilvania", Sibiu, 
1944, p. 41—89 ; idem. Cercul de studii etnografice din Cluj—Sibiu, în „Transilvania", 1942, p. 218. 
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Dintre cele 37 conferinţe şi comunicări prezentate de personalităţile marcante ale 
culturii vremii Vîlsan, Bogrea, Puşcariu, Bologa etc., 5 au fost prezentate de 
R Vuia : — Noi contribuţii la originea jocului de căluşari ; — Aşezări şi tipuri de 
case din Ţara Haţegului şi Regiunea Pădurenilor; — Muzee etnografice în centrul 
şi nordul Europei ; — Broderiile din Colecţia Murgoci ; — Viflaimul cu pă 
puşi în Ardeal. 

In anul 1927 Societatea Eetnografică Română îşi încetează activitatea, membrii 
ei împrăştiindu-se. E a este reînviată la 10 februarie 1939 de R. Vuia sub forma 
Cercului de studii etnografice. Lucrînd cu aceleaşi metode şi avînd acelaşi program 
ca Societatea etnografică 1 3 , cercul de studii etnografice, format dintr-un număr de 
30 de membri strînşi uniţi în jurul muzeului etnografic a funcţionat pînă în 
anul 1947. 

Prin activitatea desfăşurată de Societatea etnografică şi Cercul de studii 
etnografice s-a căutat să se trezească interesul tineretului studios şi a intelectua
lilor de la oraşe faţă de cultura populară. Pentru realizarea aceluiaşi scop în rîndul 
intelectualilor de la ţară s-au folosit chestionarele şi reţeaua membrilor corespon
denţi ai muzeului. Prin trimiterea chestionarelor se urmărea ca, pe lîngă culegerea 
materialului informativ, să se stabilească o reţea de colaboratori ai muzeului în 
rîndul învăţătorilor şi preoţilor din satele întregii ţări. în acest scop, încă în 
toamna anului 1927 Muzeul cere revizoratelor şcolare judeţene liste cu numele şi 
adresele învăţătorilor, pe baza cărora se trimit chestionarele. Pentru stimularea 
activităţii de colaborare cu muzeul, „colaboratorii care dau dovada unei munci 
preţioase şi continui vor primi numirea de membru corespondent al muzeului, 
primind gratuit toate publicaţiile muzeului, precum şi alte favoruri" l \ iar pentru 
trimiterea răspunsurilor se trimitea un plic timbrat, precum şi un caiet pentru 
notarea lor. Pentru ca munca desfăşurată de aceşti colaboratori să nu se facă la 
întîmplare, R. Vuia insistă pentru scoaterea unei publicaţii care să dirijeze 
această muncă. Deoarece în scoaterea acestei publicaţii Muzeul a întîmpinat se
rioase greutăţi, fiecare chestionar era însoţit de îndrumări cu privire la munca 
de culegere şi întocmirea răspunsurilor. Abia în anul' 1933 s-a împlinit visul coor
donării activităţii colaboratorilor muzeului prin tipărirea publicaţiei „Culegă
torul", organul Arhivei etnografico-folclorice a muzeului. Prin publicarea celor 
mai bune răspunsuri primite de muzeu la chestionarele trimise se stimula interesul 
intelectualităţii săteşti faţă de cultura populară, iar prin îndrumările şi recen
ziile unor cărţi şi publicaţii româneşti şi străine publicate în cadrul lui s-a căutat 
să se lărgească orizontul etnografic al acestora. Din păcate, datorită unor condiţii 
obiective muzeul η-a putut scoate decît un număr al „Culegătorului". 

în localităţile în care existau membri corespundenţi ai muzeului cu o expe
rienţă mai mare s-au creat agenţii ale muzeului, care puteau achiziţiona obiecte 
în numele acestuia, decontîndu-li-se toate cheltuielile efectuate. Un rol important 

1 3 In cadrul şedinţelor Cercului de studii etnografice membrii Şcolii clujene au pre
zentat următoarele conferinţe : 

R. Vuia : — Dare de seamă asupra Congresului Internaţional de Antropologie şi Etno
logie de la Copenhaga ; — Dare de seamă asupra Congresului Internaţional şl al Festivalului 
de dansuri populare de la Stockholm ; — Introducerea etnografiei in tnvăţămîntul de toate 
gradele ; — Activitatea etnografică şl folclorici a lui N. Iorga ; — Dovezi etnografice pentru 
vechimea şl continuitatea românilor din Transilvania ; — Omagiu savanţilor I. Slmlonescu şl 
G. AnUpa ; — O minune etnografică : Regiunea Pădurenilor. 

T. Moraru : — Păstorltul în Alpl comparat cu cel de la noi ; — Aurăritul pe Valea 
Someşului Mare. 

I . Chelcea : — Rudarii din Muşcel. 
L . Apolzan : — Cercetârt etnografice in Munţii Apuseni. Aşezările omeneşti. 
T. Onişor : — Bdrcuitul sau culegerea mierli stupilor sălbatici in reg. Năsăudulul; — 

Portul românesc tn regiunile seculzate. 
" Arhiva Muzeului etnografic al Transilvaniei, adresa din 16. I . 1927. 
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l-au avut membrii corespondenţi ai muzeului în activitatea de depistare a expo
natelor pentru Parcul Etnografic. Materialul existent în Arhivă demonstrează clar 
ce se poate face chiar şi-n condiţiile în care lipsesc fondurile materiale, atunci 
cînd conducătorul unei instituţii ştie ce vrea, cînd ştie să lucreze cu oamenii. 

3. Formarea unor cadre de specialişti etnografi. Cea mai importantă activi
tate a Şcolii etnografice clujene s-a desfăşurat în direcţia formării de specialişti 
etnografi. Această activitate s-a desfăşurat în cadrul catedrei de etnografie de 
la Universitatea din Cluj, singura catedră de acest fel din România. In toamna 
anului 1919, o dată cu organizarea Universităţii din Cluj, Comisia numită în acest 
scop a propus înfiinţarea unei catedre de „Etnografie şi folclor". Gîndul bun al 
acestei Comisii, care a dat dovadă de o adîncă înţelegere pentru nevoile ştiinţifice 
ale ţării, adaptînd programul noii Universităţi la noile împrejurări, η-a putut fi 
îndeplinit decît în anul 1926 cînd R. Vuia a fost numit profesor suplinitor la 
această catedră. Prin activitatea desfăşurată în cadrul catedrei şi a seminarului de 
etnografie ca profesor suplinitor şi apoi ca profesor plin, Vuia a căutat să ofere 
studenţilor, ca viitori profesori, posibilitatea de-a pătrunde în tainele etnografiei 
şi de a-şi însuşi metodele de lucru cu care să poată întreprinde pe teren acţiunea 
de salvare a mărturiilor civilizaţiei noastre populare. 

In cadrul acestei catedre, singura catedră de etnografie care a funcţionat în 
România, s-au predat următoarele cursuri : „Introducere în etnografie şi folclor" ; 
„începuturile vieţii sociale, economice şi religioase" ; „Popoarele peninsulei Bal 
canice" ; „Clasificarea raselor şi popoarelor" ; „Popoarele vechi ale Europei" ; „Etno
grafia popoarelor Pen. Balcanice" ; „Etnografia popoarelor din S - E Europei" ; „Po
poarele Asiei" ; „Rase şi popoare, clasificarea lor" ; „Rasele şi popoarele Europei" ; 
„Rasele şi popoarele Australiei, Africii, Americii" ; „Capitole alese din Etnografia 
poporului român": Aşezări şi tipuri de case la români; Portul popular la români; 
Importanţa muzeelor etnografice pentru studiul poporului român ; Agricultura la 
români ; Păstoritul la români ; Torsul şi ţesutul la români ; Arta populară la 
români ; Originea obiceiurilor noastre populare. L a seminariile ţinute în localul 
muzeului etnografic al Ardealului s-au efectuat următoarele teme : îndrumări 
pentru culegerea de materiale etnografice şi folclorice ; îndrumări privitoare la 
alcătuirea de monografii săteşti şi regionale ; îndrumări privitoare la culegerea 
şi transcrierea textelor de folclor ; îndrumări cu privire la cercetările din dome
niul artei populare ; Metodica cercetărilor etnografice. 

Din simpla enunţare a titlurilor şi temelor de seminar reiese înalta concep
ţie ştiinţifică care a stat la baza Şcolii etnografice clujene. Concepînd etnografia 
şi folclorul ca două părţi componente ale unei singure ştiinţe — civilizaţia ru
rală —, Vuia nu face o delimitare strictă între cele două părţi, ci le tratează îm
preună, pentrucă numai astfel, considera el, se pot înţelege unele fenomene de 
cultură populară. De asemenea, pornind de la realităţile în care s-a format şi s-a 
dezvoltat poporul român, Şcoala etnografică clujană a considerat absolut necesară 
şi cunoaşterea popoarelor învecinate pentru a se scoate în evidenţă specificul 
etnic românesc. 

Un rol important 1-a avut în perioada dintre cele două războaie mondiale 
Şcoala etnografică clujană, şi în special şeful ei R. Vuia, în dezvoltarea învăţă-
mîntului superior etnografic. Prof. R. Vuia se înscrie în mod deosebit printre căzu-
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rile din istoria învăţămîntului nostru superior prin stăruitoarele lui intervenţii 
pentru asigurarea locului ce i se cuvine etnografiei in cadrul celorlalte ştiinţe 
ce se predau la Universitate. într-un apel adresat ministrului Instrucţiei Publice, 
Cultelor şi Artelor, cu ocazia reformei învăţămîntului de toate gradele, Vuia arăta : 
„„Această lacună (lipsa catedrelor de etnografie la Universităţi — n.n.) este cu atît 
mai surprinzătoare deoarece avem catedre închinate studiului plantelor, anima
lelor, limbilor şi civilizaţiilor străine, numai poporul român η-a fost învrednicit 
în ţara sa să i se consacre în fiecare Universitate o catedră care să se ocupe cu 
studiul fiinţei etnice a neamului nostru. Această constatare e şi mai dureroasă 
dacă facem comparaţie cu situaţia de la Universităţile popoarelor vecine, unde 
găsim catedre de etnografie la toate universităţile aşezate la loc de frunte" 1 3 . 
în acest apel se propunea să se înfiinţeze cîte o catedră de etnografie pe lîngă 
fiecare Universitate şi o conferinţă de folclor. Se propunea, de asemenea, ca pe 
lîngă fiecare catedră să funcţioneze cîte un muzeu etnografic care să fie totodată 
şi un institut de cercetări etnografice. Pentru învăţămîntul secundar se propunea 
să fie introdusă etnografia ca obiect de studiu independent, alături de celelalte 
ştiinţe numite naţionale, ca : istoria, geografia, limba şi literatura română, ca o 
completare a acestora. „Studiul etnografiei va trebui să pătrundă mai ales în 
şcolile normale şi seminariile tehnologice pentru ca viitorul profesor şi preot care 
va trăi viaţa în mediul rural să cunoască şi să aprecieze civilizaţia noastră popu
lară". Vuia nu se mulţumeşte numai la a trimite apeluri, ci face şi propuneri 
concrete. Astfel el propune ca în clasa a V-a să fie predate părţi cu privire la 
poporul nostru, avînd următoarele capitole : „Originea poporului român ; Spaţiul 
nostru etnic ; Compoziţia rasială a poporului român ; ocupaţiunile tradiţionale ale 
poporului român : păstoritul, agricultura, pescuitul, stupăritul ; Industria casnică ; 
Portul popular ; Originea obiceiurilor noastre strămoşeşti ; Arta populară ; Litera
tura populară", adăugind : „subsemnatul are în pregătire acest material şi la do
rinţa onoratului minister poate da în cel mai scurt timp manualul necesar"16. în 
clasa a V l - a şi a V H - a propunea să se predea cunoştinţe de etnografie specială, 
şi anume : „în clasa a V l - a Popoarele Australiei, Americii şi Africii, iar în clasa 
a V H - a Popoarele Asiei şi Europei". Manualul pentru clasa a V I I I - a ar trebui să 
cuprindă : „Definiţia, istoricul şi dezvoltarea ştiinţelor etnice ; Probleme şi teorii 
cu privire la începutul civilizaţiei ; Dezvoltarea elementelor culturale ; Ocupaţii 
primitive : culesul, pescuitul, vînatul agricultura ; Industria şi tehnica ; Dimicarea 
seminţelor ; Focul şi hrana ; începuturile vieţii sociale, familia, neamul, clanul, 
exogamia şi totemismul ; Magia şi începuturile vieţii religioase ; Arta primitivă 
şi arta populară" 1 6 . Din păcate propunerile lui Vuia n-au fost aplicate. 

Pe lîngă aceste încercări de introducere a etnografiei ca materie de învăţă-
mînt superior, un rol important 1-a avu Şcoala etnografică clujană, şi-n special 
şeful ei, în formarea etnografiei ca ştiinţă independentă. Dezvoltînd şi publicînd 
cursul Introducere în etnografie Vuia exprimă pentru prima oară la noi o sinteză 
ştiinţifică asupra etnografiei. Scopul etnografiei este, după el, „nu căutarea ele-

1 5 Ibidem, Adresa 78/15, I , 1942. 
« ibidem. 
1 7 R. Vuia, Etnografie, Etnologie, Folclor, Definiţia şl domeniu, extras din Lucrările 

Institutului de geografie al Universităţii din Cluj, vol. IV . p. 1—49. 
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meritelor considerate ca pur naţionale, ci dimpotrivă cercetarea serioasă şi obiec
tivă a civilizaţiei rurale spre a afla elementele ei componente, atît cele autohtone 
cît şi cele străine, a urmări stratificările în timp şi spaţiu, precum şi toate influ
enţele venite din domeniul provinciilor culturale cu care poporul respectiv a fost 
în atingere în cursul veacurilor" 1 8 . Pornind de la acest considerent, Vuia şi elevii 
lui vor studia elementele civilizaţiei rurale româneşti considerîndu-le ca o „ţesă
tură ce se compune din elemente vechi tradiţionale şi adaosuri. Sufletul etnic pro
duce şi astăzi, tradiţiunile actuale erau o dată fapte ale prezentului, iar creaţiunile 
actuale vor fi tradiţiunile de mîine ce se adaug ca sedimente la moştenirea 
din trecut" 1 9 . 

Stabilind pentru prima oară la noi domeniul 2 0, metodele şi tehnicile de cer
cetare specifice etnografiei, Vuia şi elevii săi fac primul pas şi cel mai important 
în vederea afirmării etnografiei româneşti ca ştiinţă independentă. înalta concepţie 
ştiinţifică care a stat la baza întregii activităţi a Şcolii etnografice clujene face ca 
lucrările membrilor ei (R. Vuia, I. Muşlea, I. Chelcea, L . Apolzan, G. Pavelescu) 
să fie cotate şi astăzi — cu tot numărul mare de publicaţii apărute mai ales după 
cel de al doilea război mondial în domeniul etnografiei — printre cele mai bune 
lucrări de specialitate. 

Am încercat să prezentăm o parte din activitatea desfăşurată de Şcoala 
etnografică clujană pe parcursul unui sfert de secol cu dorinţa de a repara o 
greşală făcută în aprecierea unor oameni care, aproape din nimic şi cu ajutorul pe 
departe insuficient al autorităţilor, au reuşit să creeze un muzeu cu un frumos 
prestigiu în ţară şi peste hotare, au adunat un imens material documentar de 
teren şi au creat cea mai importantă arhivă şi bibliotecă etnografică de pe lîngă 
un muzeu din România. 

ÉCOLE E T H N O G R A P H I Q U E D E C L U J F A C T E U R A C T I F DANS 
L A C O N N A I S S A N C E D E L A NATION ROUMAINE, 

1922—1947 

R é s u m é 

On se propose de présenter l'activité de l'école ethnographique de Cluj, qui 
a été la première école d'ethnographie roumaine et la seule, en même temps, à 
avoir constamment poursuivi dans ces recherches la connaissance de la nation 
roumaine. 

L'école de Cluj est devenue au cours de plus de deux décennies seulement, 
l'un des plus remarquables centres d'investigations ethnographiques de Roumanie. 

Ainsi, les principales directions de recherche de cette école poursuivent de 
développer : a. l'acquisition et conservation des documents ethnographiques ; b. la 

** R. Vuia, op. cit., p. 42. 
» Ibidem, p. 43. 
10 Ibidem, p. 44—45 
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constitution des cercles d'ethnographie qui offrent la possibilité à ceux interéssés 
de mieux connaître la culture populaire roumaine ; c. la formation des nouveaux 
chercheurs qui sont appelés à mettre en valeur de nouveaux aspects de la civili
sation populaire roumaine. 

L'étude expose dans la deuxième partie certains aspects concrets de l'école 
d'ethnographie de Cluj. Ainsi, on présente la conception de Romulus Vuia, le 
fondateur de l'école ethnographique de Cluj, ainsi que l'activité déployée par: la 
Société Ethnographique Roumaine (1923—1927) ; le Cercle d'études ethnographiques 
(1030—1947) ; les questionnaires (1926—1928, 1932, 1934) et l'activité de la Chaire et 
du séminaire d'ethnographie de l'Université de Cluj, dirigé par R. Vuia. 
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FUNCŢIA ETNOCULTURALA ROMANEASCA A ZONELOR 
VALEA JIULUI, ŢARA BÎRSEI ŞI BISTRIŢA-NASAUD 

N I C O L A E DUNĂRE 

Trilogia monografiilor carpatice transilvănene : Arta populară din Valea 
Jiului (Editura Academiei, 1963); Ţara Bîrsei (Editura Academiei, I , 1972, I I , 1974); 
Bistriţa-Năsăud — Curbura intracarpatică nordică (sub tipar) a constituit unul din 
programele de cercetare contemporane ale şcolii etnografice clujene, ale şcolii etno
grafice româneşti în general. 

Pe lîngă problemele etnoculturale proprii, prin însăşi poziţia lor de răscruci 
antropogeografice şi social-economice la cele două extremităţi carpatice româneşti 
şi, respectiv, în inima lanţului nostru montan, fiecare din cele trei zone etnografice 
au implicat şi dezvoltat într-un mod particular elementele constitutive ale fon
dului principal comun şi diferitele forme, structuri şi conţinuturi ale legăturilor 
etnoculturale între ţinuturile ciscarpatice şi transcarpatice care alcătuiesc statul 
naţional unitar român. Astfel, Valea Jiului hunedorean, de la extremitatea sud-
vestică a lanţului montan, este situată între Transilvania, Oltenia şi Banat ; zona 
Bîrsei, dinăuntrul Curburii Carpaţilor, se află la răscrucea tustrelelor ţări româ
neşti ; Bistriţa-Năsăud, dinspre extremitatea nord-vestică a aceluiaşi lanţ, pune în 
lumină rezultatele contactelor Transilvaniei cu Maramureşul, Bucovina şi Moldova. 
Dacă cercetările pentru monografia zonală referitoare la Valea Jiului au relevat 
aproape numai contribuţia populaţiei româneşti la procesul etnocultural menţio
nat1, cele referitoare la Ţara Bîrsei şi la Bistriţa-Năsăud au pus în lumină bogate 
materiale, după care, alături de poporul român, la practicarea şi dezvoltarea 
acestor relaţii ş i-au adus importante contribuţii şi naţionalităţile conlocuitoare 
ungară, germană etc. 2 . 

Funcţia etnoculturală a lanţului carpatic din cuprinsul statului naţional 
unitar român iese cu atît mai mult în relief, cu cît, din motive istorice cunoscute, 
ţinuturile şi zonele etnografice care alcătuiesc România s-au aflat, secole de-a rîn
dul, în mod artificial despărţite în organizaţii statale diferite, deşi legăturile de 
limbă şi cultură, ca şi conştiinţa comunităţii de origine au fost mereu prezente3. 

Existenţa unor lactori corelativi între civilizaţia şi cultura populară a zonelor 
de pe ambele versante ale Carpaţilor (în cuprinsul României, ca şi în afara grani
ţelor de stat ale acesteia) a fost relevată ocazional şi altădată, în cadrul diferitelor 

1 S-au relevat unele legături practicate cu nordul Olteniei de către meşterii saşi din 
părţile Sibiului şl Sebeşului, sau începind din ultimul pătrar al sec. al XIX-lea de către mineri 
aparţinînd unor naţionalităţi conlocuitoare (slovaci, germani, unguri, polonezi etc.) ; Ν. Dunăre 
(sub red.), Arta populară din Valea Jiului, Bucureşti, 1963, p. 45—53. 

2 N. Dunăre (sub red.), Ţara Bîrsei, Bucureşti, I , 1972, p. 85—104, 374—389. 
2 Studii privind unirea fdrilor romăne, Bucureşti, 1959 ; C. Daicoviciu, Şt. Pascu, 

T. Morariu ş.a., Din Istoria Transilvaniei, Bucureşti, I , I960 ; I I , 1961 ; P. P. Panaitescu, Intro
ducere in Istoria culturii romaneşti, Bucureşti, 1969 ; Şt. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, 
Cluj, I , 1972 ; C. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, Bucureşti, I, 1974, p. 262—287. 
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lucrări pe teme istorice, geografice, lingvistice, etnografice şi folcloristice, apărute 
pînă la mijlocul secolului nostru 4 . Noile lucrări fundamentale de istorie, lingvis
tică şi antropologie, din ultimele trei decenii 5, au oferit o bază mult mai largă 
şi mai aprofundată cercetărilor etnografice îndreptate în această direcţie. Valoarea 
teoretică generală a acestor constatări făcute în cuprinsul teritoriului României 
află o confirmare plenară în rezultatele cercetărilor antropogeografice, etnografice, 
folcloristice şi etnolingvistice desfăşurate în raza lanţului carpatic ce se continuă 
în afara graniţelor noastre, în regiunea Carpaţilor nord-vestici din R.S.S. Ucrai
neană, Polonia, Cehoslovacia, precum şi din nord-estul Ungariei 6 . îndeosebi şcoala 
etnografică clujană, în deceniile din urmă, continuînd şi dezvoltînd una din latu
rile şcolii monografice antebelice de la Bucureşti ', a manifestat un interes per
manent şi sistematic faţă de această problemă, dezvoltat în strînsă legătură cu 
şcoala istorică clujeană 8 . 

Cercetările etnografice contemporane, printre care în primul rînd cele rezul
tate din programul trilogiei carpatice, au ajuns nu numai să verifice temeinicia 
multora din vechile observaţii, dar au înregistrat noi elemente culturale şi artis
tice plastice, literare, muzicale şi coregrafice populare de legătură, în domeniul 
unor ocupaţii din trecut în forma lor de manifestare tradiţională, ca păstoritul, 
cărăuşitul la trecătorile Carpaţilor (săpate de rîurile Jiu, Olt, de afluenţii Ialo
miţei şi Prahovei, de rîurile Buzău, Oituz, Uz, Bistriţa etc.), în domeniul meseriilor 
ţărăneşti de largă circulaţie şi în alte domenii de viaţă materială şi spirituală din 
teritoriile în sînul cărora se situează Valea Jiului, Ţara Bîrsei şi Bistriţa-Năsăud. 

Observaţiile de ordin etnologic concordă pe deplin cu datele istoriografice 
referitoare la vechile legături statale, economice şi demografice între ţinuturile de 
pe ambele versante. Un aport deosebit a fost adus de informaţiile istorice, geogra
fice şi antropogeografice cu privire la aşezările de oieri români transilvăneni în 
numeroase zone etnografice transcarpatice, datînd încă din secolele X I I — X I V , dar 
mai ales de prin sec. X V şi X V I 9 , sau, în sfîrşit, despre alte mişcări de populaţie 

4 I . Bogdan, Documente şi regeşte privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul 
şi Ungaria in secolele XV şi XVI, Bucureşti, 1902 ; I. Conea, Villages d'Ungureni dans l'Olténie 
Souscarpatique, în „Archlves pour la Science et la Réforme Sociale", Bucarest, XIV (1943), 
1—4 ; E . Hurmuzaki, Documente, vol. I—XV ; N. Iorga, Studii si documente, vol. I—XII ; 
Şt. Meteş, Relaţiile comerciale ale Ţării Romaneşti cu Ardealul pină in veacul al XVIII-lea, 
Sighişoara, 1921 ; idem, Păstori ardeleni in Principatele Romăne, Cluj, 1923 ; P. P. Panaitescu, 
Documentele Ţdrii Româneşti, V, Bucureşti, 1938 ; Mara Ν. Popp, Ciobdnia la ungurenii din 
dreapta Oltului, în „Buletinul Societăţii Române de Geografie", Bucureşti, tom. L I (1933) ; 
idem, Contribuţluni la viaţa pastorală din Argeş şi Muscel, Bucureşti, 1934 ; P. Râmneanţu, 
Problema iradierii românilor din Transilvania in Principatele Romăne, Cluj, 1946 ; A. Veress, 
Pdstoritul ardelenilor in Moldova şi Ţara Românească (pină la 1821), Bucureşti, 1927 ; R. Vuia, 
Tipuri de păstorit la romani, BucureşU, 1964. 

5 Istoria României, Bucureşti, I I , 1962 ; Din istoria Transilvaniei, Bucureşti, I , 1963 
(ed. a IH-a) ; C. Daicoviciu, E . Petrovlci, Gh. Ştefan, La formation du peuple roumain et 
de sa langue, Bucarest, 1963 ; Istoria literaturii romăne, Bucureşti, I , 1964 ; Dicţionarul limbii 
romăne moderne, Bucureşti, 1958 ; Şt. Mllcu, H. Dumitrescu, Atlasul antropologic al Olteniei, 
Bucureşti, 1968 ; Monografia geografică a R.P.R., Bucureşti, I , I I , 1960 ; M. Constantinescu, 
C. Daicoviciu, ş t . Pascu (sub red.), Istoria României. Compendiu, Bucureşti, 1970 ; A. Oţetea 
(sub red.), istoria poporului romăn, Bucureşti, 1970 ; C. C. Giurescu Dinu C. Giurescu, Istoria 
românilor, Bucureşti, I, 1974 ; etc. 

6 VI. Kubijowic, La vie pastorale dans les Beskldes Orientales, Cracovie, 1926 ; idem, 
Les principaux types de la vie pastorale dans la Slovaquie, Bratislava, 1930; J . Macûrek, 
Volasi  ν  zàpadntch Karpatech  ν  15.—18. stoleti, Ostrava, 1959 ; Wl. Antoniewicz (sub. red.), 
Pastierstwo Tatr Polskich Podhala, Wroclaw-Krakow-Warszawa, I—V, 1959—1963 ; B. Gunda, 
Ethnographica Carpatica, Budapest, 1966 ; J . Podolak (sub red.), Ethnologla Slavica, Bra
tislava, I—V, 1970—1974 ; etc. 

7 H. H. Stahl (sub red.), Nerej, un village d'une région archaïque, Bucureşti, I—III, 
1939 ; T. Herseni, Drdgus, un sat din Ţara Oltului (publicată in mai multe volume), Bucureşti, 
1944—1946 ; A. Golopenţia, M. Pop (red.), Ddmbotmicul, o plasd din judeţul Argeş, Bucu
reşti, 1942. 

' C. Daicoviciu, Şt. Pascu, V. Cheresteşiu ş.a., Din istoria Transilvaniei, BucureşU, 
I—Π, 1960—1961 ; V. Vătăşianu, Istoria artei feudale in ţările romăne, Bucureşti, 1959 ; ş t . Pascu, 
Voievodatul Transilvaniei, (ed. a I l -a ) , Cluj, 1974. 

» P. P. Panaitescu, Documentele Ţării Româneşti, Bucureşti, 1938 ; p. 87—89, 136—138, 
155—157 ; I . Conea, Villages..., p. 39—49 ; Mara N. Popp, op. cit. ; p. Râmneanţu, op. cit. 
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de pe un versant pe altul frecvente în secolele următoare 1 0 . Vechile tîrguri de la 
Haţeg, Tg. Jiu, Petroşeni, Sebeş, Sibiu, Braşov, R. Vîlcea, Tîrgovişte, Buzău, Foc
şani, Tg. Secuiesc, Miercurea-Ciuc, Tg. Mureş, Bistriţa, Suceava, Sighet etc., nedeile 
montane de la Polovragi, Uricani, Paring, Surianu, Rucăr (Muscel), Fundata (Bran), 
Săcele, Vidra (Vrancea), Soveja, Rodna, Prislop etc. 1 1 şi nu în mai mică măsură 
trecătorile naturale 1 2 şi potecile pastorale 1 3 au înlesnit continuarea şi dezvoltarea 
acestor schimburi, cu profunde implicaţii culturale şi artistice populare nu numai 
în raza zonelor etnografice Valea Jiului, Ţara Bîrsei, Bistriţa-Năsăud, care au făcut, 
obiectul cercetărilor pentru trilogia noastră etnologică, dar şi în raza întregului 
lanţ carpatic românesc. 

Aşa cum se confirmă în monografiile care alcătuiesc trilogia etnologică 
transilvăneană, încă de la începuturile orînduirii feudale un rol economic şi social 
însemnat în continuarea şi dezvoltarea relaţiilor etnoculturale interţinutale l-au 
jucat în primul rînd : similitudinea organizării sociale în obşti săteşti conduse de 
cneji şi voievozi, de o parte şi de alta a lanţului carpatic, relaţiile economice 
intense, precum şi legăturile comerciale şi statale dintre Ţara Românească, Mol
dova şi Transilvania. Acestora se adaugă proprietăţile domneşti şi boiereşti de pe 
versantele nordic şi vestic, inclusiv diferitele feude v', precum şi extinderea zonelor 
comunale de păşune şi de fînaţe de pădure de pe un versant pe altul, cum s-a 
constatat frecvent cu ocazia cercetărilor comparative pentru monografiile referi
toare la Valea Jiului, Ţara Bîrsei, Bistriţa-Năsăud şi Curbura intracarpatică nordică. 

Circulaţia populaţiei de o parte şi de alta a acestui ax etnografic al României 
este străveche. In consecinţă, ea este cu totul naturală, dacă avem în vedere 
funcţia economică complexă a acestui lanţ muntos, atracţia pe care o exercită 
pentru păstori — din considerente de producţie — versantele însorite sudic şi 
est ic a , dacă ne gîndim la ponderea mediului geografic în vremurile îndepărtate 1 6 , 
la siguranţa pe care o ofereau Carpaţii bogaţi în patrimonii forestiere în condiţiile 
de atunci 1 7 şi la păstoritul pendulator, îndeosebi sub forma subtipului de pendu
lare dublă caracterizat prin iernatul în zonele cu fînaţe de pădure şi de sub 
pădure practicat pe ambele versante 1 8, sau la transhumanţa pastorală de pe un 

1 0 I . Hintz, Das wandernde Siebenbiirgen, Braşov, 1876 ; Mara Ν . Popp, op. cit. ; 
N . Dunăre (sub red.), Arta populară..., p. 414—418. 

" E . Hurmuzaki. Documente, vol. X I , p. 190—192 ; Şt. Meteş, Relaţiile comerciale ale 
Ţării Româneşti cu Ardealul, Bucureşti, 1920 ; I , Conea, Vechile tirguri-nedei de pe culmile-
Carpaţilor, Bucureşti, 1957 ; C. Irimie, Citeva însemnări despre nedela de la Surianu, în 
„Studii şi cercetări de etnografie şi artă populară", Bucureşti, I , 1965, p. 329—335 ; N . Dunăre, 
(sub. red.). Arta populară..., p. 113—118 ; idem, Ţara Bîrsei, I , p. 85—104 ; etc. 

1 1 P. Râmneanţu, op. cit., p. 3 ; Ν . Dunăre (red.), Arta populară..., p. 415—318 ; idem,. 
Ţara Bîrsei, p. 21—24, 88—97. 

1 3 Ν . Dunăre (red.), Arta populară..., p. 31—39 ; idem, Ţara Bîrsei, p. 209—223. 
" Istoria României, Bucureşti, Π, 1962 ; Din istoria Transilvaniei, Bucureşti, I, 1963: 

(ed. a IH-a) ; Η. H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, Bucureşti, I , 
1958, p. 103—116, 196—220 ; I I , 1959, p. 25—66 ; N . Dunăre (red.). Arta populară..., p. 415—416 ; 
idem, Tara Bîrsei, p. 45—55. 

1 9 N . Dunăre (red.), Arta populară..., p. 33—39 ; idem, Ţara Bîrsei, p. 214—218. 
1 6 J . Brunhes, La géographie humaine. Paris, I—ΙΠ, 1925—1934 ; M. J.-Brunhes Dela-

marre, P. Deffontaines, La géographie humaine, Paris, 1956 (ed. a Hl-a) , cap. IV. Géographie 
etnologique ; M. J.-Brunhes Delamarre, Géographie humaine et ethnologie, în Ethnologie-
générale (red. J . Poirier), Paris, 1968, p. 1455—1503 ; N . Dunăre (red.), Arta populară, p. 460—168 ; 
idem. Tara Bîrsei, I I , 1974, cap. Aşezări omeneşti. 

" Istoria Romăniei, I, 1960, cap. geografic (T. Morariu). Comp. : P. Def fontaines, 
La vie forestière en Slovaquie, Paris, 1932 ; Ν . Dunăre, Pădurăritul, în „Ţara Bîrsei", I, 1972, 
p. 245—269 ; idem, Pădurăritul tradiţional in subzonele nord-esttce ale Munţilor Apuseni, 
in „Apulum", Alba Iulia, X, 1972, p. 605—636, plus ilustr. 

a In zona flnaţelor : pregătesc finul vara, iarna aduc vitele şl le hrănesc cu fin,, 
frunzare etc., efectuează lucru la pădure, semiprelucrează material lemnos, transportă lemnele 
în sat. Pentru adăpostirea vitelor, a nutreţului, precum şi pentru oameni, în zona flnaţelor 
de pădure sau de sub pădure s-au ridicat mai multe feluri de construcţii, din care unele 
sînt foarte durabile : gospodăria cu curte închisă şi întărită, şura poligonală etc. Pentru 
detalii : N. Dunăre, Pdstoritul de pendulare dublă pe teritoriul României, in „Anuarul Mu
zeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1965—1967", Cluj ; idem, Interdependenţa ocupaţiilor 
tradiţionale la romani, factor de stabilitate si continuitate, in „Apulum", Alba Iulia, VII , 1, 1969-
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versant pe a l tul 1 9 . Acestea toate învederează nu numai caracterul permanent al 
schimburilor reciproce populare între ambele versante ale Carpaţi lor 2 0 , dar şi 
faptul că însuşi mediul geografic, caracteristicile antropogeografice ale lanţului 
muntos carpatic au fost corespunzătoare desfăşurării acestor contacte. 

In fond, rezultă că este vorba de funcţia etnoculturală a tuturor zonelor 
etnografice ciscarpatice şi transcarpatice, sau, cu alte cuvinte, a întregului nostru 
lanţ muntos. într-adevăr, în cazul tustrelelor zone care au făcut obiectul principal 
de cercetare în cadrul trilogiei noastre monografice, de fiecare dată a fost abordat 
comparativ întreg grupul de zone etnografice înconjurătoare de pe ambele versante : 

— paralel cu Valea Jiului hunedorean, s-au efectuat cercetări de tip atlas 
în cuprinsul zonelor Vîlcea, Gorj, Mehedinţi, Severinul Banatului, Pădurenii Hune
doarei, Ţara Haţegului, Mărginenii Haţegului, Valea Sebeşului, Mărginenimea 
Sibiului etc. ; 

— odată cu Ţara Bîrsei s-au întreprins investigaţii pe teren în Mărgineni
mea Sibiului, Ţara Oltului, Tîrnave, Covasna, Munţii Breţcu, Soveja, Ţara Vrancei, 
Buzău, R. Sărat, Prahova, Dîmboviţa, Muscel, Argeş etc. ; 

— paralel cu Bistriţa-Năsăud, au fost străbătute în scop comparativ zonele 
Reghin-Mureş, Valea Gurghiului, Neamţ, Ţara Domelor, Maramureş, Ţara Lăpu-
şului, Pre-Cîmpia (Dealurile Someşului) şi porţiunile clujene şi mureşene ale Cîm
piei Transilvaniei. 

In ansamblul fenomenului — deopotrivă geografic, antropogeografic şi eco
nomic, social şi etnocultural — s-a desprins pe deplin rolul de bază naturală al 
lanţului montan, situat ca ax, ca o coloană vertebrală în mijlocul teritoriului 
românesc, în mijlocul teritoriului cuprins în graniţele statului naţional român, 
factor propice pentru transmiterea bunurilor materiale şi spirituale populare de 
pe un versant pe altul. Aşadar, întreţinerea unor legături cu caracter permanent, 
în mod necesar neîntrerupte istoriceşte, între locuitorii din zonele etnografice limi
trofe situate de o parte şi de alta lanţului carpatic a fost înlesnită şi de mediul 
geografic însuşi, de structura morfologică a acestui lanţ muntos deosebit de uma
nizat şi socializat 2 1. 

Considerarea etnografică comparativă a faptelor şi fenomenelor înregistrate 
şi sistematizate de trilogia carpatică a condus la anumite diferenţieri tipologice 
în ceea ce priveşte conţinutul etnocultural al relaţiilor şi interferenţelor dezvoltate. 
Pe lîngă fondul principal comun tuturor ţinuturilor istorice româneşti şi pe lîngă 
constatarea, atît de bogată în semnificaţii etnologice, sociologice şi politice, că 
la înfăptuirea acestor legături şi interferenţe au participat, alături de populaţia 
românească autohtonă şi majoritară, toate naţionalităţile conlocuitoare : meseriaşi 
cojocari români şi saşi din părţile Sibiului şi ale Sebeşului în zonele Gorj, Vîlcea 
etc.; cărăuşi români, ceangăi şi saşi din Ţara Bîrsei în ţinuturile de la sud şi est 
de Carpaţi ; tîmplari români şi saşi din Ţara Bîrsei şi de pe Tîrnave la sud de 
Carpaţi ; olari români, saşi şi secui din judeţele Braşov, Covasna şi Harghita în 

" R. Vuia, op. cit. ; Mara N. Popp, op. cit. ; N. Dunăre, Forme tradiţionale de păs
torit, in „Ţara Bîrsei", I , 1972, p. 205—235. 

2 0 N. Dunăre, Sate din Zărand specializate in meşteşuguri, în Contribuţii la cunoaşterea 
regiunii Hunedoara, Deva, 1956 ; idem, Ethnographische Bezlehungen zwlschen den Gebieten 
diesseits und jenseits der Karpaten, in „Forschungen zur Volks- unde Landeskunde", Bucu
reşti—Sibiu, voi. 8, nr. 2 ; idem, Roiul satelor specializate în meşteşuguri in dezvoltarea legă
turilor dintre cele trei ţări romaneşti, în „Apulum", Alba Iulia, VI , 1967. 

3 1 Fapt relevat pe larg in toate lucrările contemporane referitoare la geografia Româ
niei (V. Mihăilescu, V. Tufescu etc.). 
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Ţara Românească şi Moldova ; meseriaşi şi cărăuşi români şi saşi din zona Bistriţa-
Năsăud in Ţara de Sus a Moldovei ; etc., încă de la începutul aşezării lor pe teri
toriul Românie i 2 2 3-a observat o diferenţiere a conţinutului relaţiilor dintre zonele 
etnografice limitrofe lanţului carpatic, pe de o parte, şi al zonelor situate la o 
anume distanţă in raport cu lanţul montan23. Cea de a doua grupă de relaţii între 
ţările româneşti, în care un rol de seamă a revenit satelor specializate în meşte
şuguri 2 1 , η-a fost îndeajuns remarcată în studiile etnografice mai vechi. Aceleaşi 
legături social-etnoculturale au fost susţinute şi de un proces specific perioadei 
de la sfîrşitul orinduirii feudale, dar mai cu seamă epocii moderne 2 5 : emigrările 
sezoniere pentru munci agricole din Munţii Apuseni, de pe versantul nordic ai 
Carpaţilor Meridionali şi cel vestic al Carpaţilor Orientali etc. înspre Bărăgan, în 
Cîmpia Dunării, şesul Banatului, şesul Aradului etc., precum şi vechile emigrări 
temporare din numeroase părţi ale Transilvaniei pentru practicarea diferitelor 
îndeletniciri în marile oraşe de la sud-est de Carpaţi. A l doilea tip de relaţii, 
între zonele mai depărtate, s-a caracterizat printr-o formă mai puţin variată, cu 
un conţinut bogat în elemente etnografice utilitare, dar mai sărac în elemente de 
artă populară. Cu toată natura relativ diferită a acestor raporturi, prin circulaţia 
largă a produselor meşteşugăreşti şi prin prezenţa frecventă a celor care efectuau 
desfacerea lor pînă în cele mai îndepărtate sate din ţinuturile de pe ambele ver
sante ale Carpaţilor României, ele şi-au avut un loc bine definit, alături de legă
turile de natură etnografică dezvoltate între zonele limitrofe ale Carpaţilor Meri
dionali şi Orientali, în procesul istoric-etnografic, continuu şi îndelungat al consoli
dării culturii şi artei noastre populare. 

O altă considerare etnologică comparativă, derivînd din constatarea antro-
pogeografică şi etnografică generală că munţii nu despart populaţiile limitrofe, ci, 
alături de alţi factori cu ponderi variate, înlesnesc anumite procese etnoculturale 
comunex, ne-a condus la o altă diferenţiere tipologică, de data aceasta privind 
rezultatele generale ale acestor relaţii şi interferenţe. Astfel, cercetările etnologice 
întreprinse în acest scop pe ambele versante ale Munţilor Alpi, în cursul verilor 
din anii 1965—1967, în zonele romanice din Elveţia (Grison, Ticino, Valais), din 
Italia (Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) şi din Franţa (Savoia), ne-au demon
strat că acest important lanţ montan european a favorizat numai o unitate inter-
ţinutală lingvistică. Aceleaşi au fost, în ultimă instanţă, şi înlesnirile lanţului Mun
ţilor Pirinei, situat între Spania şi Franţa. în schimb, lanţul carpatic românesc, 
ca şi în cazul Munţilor Apenini din Italia, a înlesnit o unitate multilaterală : etno-
lingvistică, etnoculturală si politico-statală, în contextul condiţiilor istorice cunos
cute îndeplinind funcţia de ax etnocultural al României, al statului naţional uni
tar român. 

întrepătrunderea elementelor etnoculturale în ţinuturile situate de o parte şi de 
alta a lanţului nostru carpatic şi îndeosebi caracterul comun al creaţiilor de cul
tură populară din cele trei ţinuturi, în tot ce au mai esenţial, reflectă continuitatea 
poporului român pe teritoriul fostei Dacii şi unitatea sa istorico-etnoculturală. 

2 2 N. Dunăre (red.). Ţara Btrsel, I , 1972, p. 16. 
2 3 Ν. Dunăre, Relaţii etnografice intre ambele versante ale Carpaţilor, în „Studii şi 

cercetări de istoria artei", Bucureşti, X , (1963), I ; idem, Ethnographische Bezlehungen..., în 
ioc cit. 

M N. Dunăre, Rolul satelor specializate..., în Ioc. cit. 
2 5 N. Dunăre, Relaţii..., în loc. cit. 
20 Arta populari... p. 31—64 ; Ţara Bîrsei, I . 1972, p. 85—104. Lanţul montan se dovedeşte 

a η un factor de legături, un mijloc de comunicaţie, o veritabilă expresie simbolică a lim
bajului dintre comunităţile omeneşti învecinate. 
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L A F O N C T I O N E T H N O C U L T U R E L L E R O U M A I N E D E S ZONES 
D E L A V A L L E E D E J I U , ŢARA B I R S E I E T BISTRIŢA-NASAUD 

R é s u m é 

Chacune de ces trois zones se trouve à un carrefour athropogéographique, 
socio-économique et ethnoculturel de Transylvanie. 

Le programme de recherches de cette trilogie carpathique transylvaine a mis 
au jour de nouveaux éléments ethnoculturels, établissant une liaison avec les 
zones ethnographiques de Banat et Oltenia, de Muntenia et Moldavie ainsi que 
de Maramureş et Bucovina, et reflétant, au fond, la particularité ethnoculturelle de 
toutes les zones ciscarpathiques et transcarpathiques de Roumanie. 

La considération ethnologique comparée des phénomènes a conduit à des 
différenciations quant au contenu ethnoculturel des relations et interférences, exis
tantes entre les zones des deux versants des Carpathes, comme il suit : a) entre 
les zones ethnographiques limitrophes et b) entre les zones situées à une certaine 
distance, par rapport à la chaîne de montagnes. 

Partant de la constatation générale que les montagnes ne déterminent pas un 
isolement des populations limitrophes, il en résulte deux types de conclusions : 
a) une l'unité interzonale linguistique (celle des deux versants des Alpes et des 
Pyrénnées, par exemple) et b) une unité multïlatérale-ethnolinguistique, ethno
culturelle et politique (celle des zones carpatiques de Roumanie). 
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DUNĂREA ŞI A P E L E INTERIOARE, FACTOR DE UNITATE Şl DE 
DEZVOLTARE ECONOMICA IN ISTORIA ŢARILOR ROMANE 

S E R G I U C O L U M B E A N U 

Existenţa Dunării şi a rîurilor interioare încorporate într-un sistem hidrologic 
armonios alcătuit, din punct de vedere al repartiţiei geografice, a constituit un 
factor important în dezvoltarea societăţii de pe teritoriul României, atît din punct 
de vedere al procesului de unificare în alcăturiri politice, cît şi din punct de 
vedere al legăturilor economice. 

Izvoarele antice arată că geto-dacii foloseau monoxilele pe scară largă, 
în activităţile lor de plutire pe Dunăre. Descriind acţiunea lui Alexandru cel Mare 
din 335 î.e.n., la nord de marele fluviu, Arrian menţionează că regele macedo
nean a rechiziţionat un mare număr de monoxile ale geţilor pentru a-şi trece 
trupele pe malul stîng : „adună din regiune — scrie Arrian — cît putu mai multe 
luntri dintr-un singur trunchi (căci acestea se aflau din belşug, deoarece locuitorii 
Istrului le folosesc pentru pescuit în Istru sau cînd merg unii la alţii pe fluviu 
(subl. ns.) iar alţii fac cu ele piraterie). După ce adună foarte multe din acestea, 
trecu pe ele cît mai mulţi soldaţi" Ce rezultă pentru noi din acest text : 1. intensa 
navigaţie pe care o făceau geţii pe Dunăre (foarte multe luntri) ; 2. folosirea acestor 
numeroase mijloace de plutire pentru stabilirea unor strînse legături între diferi
tele comunităţi geto-dace din cîmpia Dunării (merg unii la alţii pe fluviu). Aceste 
legături aveau, desigur, un caracter economic (schimb de produse), dar în acelaşi 
timp au contribuit şi la unirea diferitelor comunităţi sau grupe de comunităţi prin 
contactele frecvente pe care le înlesneau între membrii şi şefii acestora. 

Prezenţa monoxilelor este semnalată şi de Priscus Panites, membru al soliei 
Imperiului roman de răsărit la curtea lui Attila din Pannonia. Priscus povesteşte 
că solia a trecut prin Banatul de astăzi, folosind, la trecerea rîurilor de aici, „bărci 
monoxile făcute din trunchiuri de copaci" de către oamenii locului 2. 

Izvoarele bizantine de mai tîrziu semnalează în repetate rînduri folosirea 
monoxilelor de către populaţia românească de pe malul Dunării. loan Kinnamos, 
relatînd campania din 1148, a lui Manuel I Comnenul, arată că împăratul a întîlnit 
acolo pe un om din regiunea Zimnicea, cu o barcă „din cele ce se construiesc 
acolo de către locuitorii de pe ţărm, dintr-un singur trunchi de copac" 3 . 

Inaintînd spre nord împăratul „a dat peste alte două rîuri navigabile" ''. 
Această menţiune este deosebit de interesantă, deoarece atestă navigabilitatea rîu-

1 Fontes ad Historiam Dacoromaniae Pertinentes, vol. I , Bucureşti, Edit. Acad., 
1964, p. 585. 

3 Ibidem, (vol.), I I , Bucureşti, Edit. Acad., 1970, p. 251, 253. 
3 Ion Barnea, Ştefan Ştefănescu, Din istoria Dobrogei, vol. HI, Bucureşti, Edit. Acad., 

1971, p. 157. 
4 Ibidem. 
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rilor interioare din această parte a ţinuturilor romîneşti, navigabilitate care a 
facilitat contactele şi legăturile dintre locuitorii acestor ţinuturi. Spre sfîrşitul 
secolului al XII - lea , în timpul luptelor duse de bulgari şi „vlahii" suddunăreni 
contra imperiului bizantin, şefii acestora, Petru şi Asan, au folosit în mod frecvent 
numărul mare de mijloace de plutire locale pentru a circula pe Dunăre şi a trece 
fluviul în dublu sens 5 . 

în ce priveşte navigaţia pe rîurile interioare, semnalăm că izvorul medieval 
timpuriu, foarte cunoscut de altfel, Legenda Sfîntului Episcop Gerard, menţionează 
plutele ce transportau sare pe Mureş, la începutul secolului al XI- lea. Vămuirea 
acestor plute de către Ahtum voievodul bănăţean a fost una din cauzele conflic
tului cu Ştefan cel Sfînt al Ungariei 6 . Documente din secolele X I I — X I I I pomenesc 
la rîndul lor de plutirea unor ambarcaţii, nu numai pe Mureş, dar şi pe Olt, 
transportînd sare din Transilvania, precum şi alte produse. Astfel, în 1138 sînt 
menţionate nave (ambarcaţii mai mari) care transportă, din părţile Transilvaniei, 
sare de 6 ori pe a n 7 . Iar la 1222, un privilegiu al regelui Andrei al II-lea, către 
cavalerii teutoni din ţara Bârsei specifică : „am îngăduit zişilor fraţi pe rîul Olt 
şase năvi şi pe rîul Mureş alte şase, care să ducă sare prin tot regatul nostru 
la mers în jos, iar la venit în sus să aducă alte lucruri..." 8 Observăm că pe ambele 
rîuri ambarcaţiile circulau în ambele sensuri. Reţinem şi plutirea pe Olt, ambar-
caţiile străbătînd ţinuturile româneşti de la sud de Carpaţi pentru a duce sarea 
la Dunăre. De aici sarea era trecută fie în Bulgaria, fie lua calea fluviului în aval 
spre porturile de la gurile Dunării. Cunoscuta diplomă a Ioaniţilor arată, de altfel, 
că una din activităţile economice importante de pe teritoriul voievodatelor de la 
sud de Carpaţi era şi comerţul cu sare °. Iar documentul din 1222 ne arată că pe 
Olt nu se transporta numai sare, ci şi „alte lucruri" 

în vremurile îndepărtate ale evului mediu navigabilitatea apelor interioare 
era mai pronunţată decît astăzi. Şi condiţiile climato-hidrologice erau altele. Astfel 
întinsele suprafeţe împădurite creau o umiditate mai mare a atmosferei, de unde 
şi un regim de ploi mai intens cu influenţă asupra debitului rîurilor. Apoi în regiu
nile de munte şi de deal, aceleaşi păduri care se întindeau pe mari suprafeţe, 
toamna, în perioada desfrunzirii, asigurau acoperirea solului cu un strat gros de 
frunze. Această „saltea" de frunze, în perioada deszăpezirii şi a ploilor mai 
abundente de primăvară, făcea ca apa să se scurgă la vale în stare mai mare de 
puritate, fără să ducă cantităţile mari de materiale aluvionare, ce ar fi rezultai 
din contactul direct al torentelor cu solul. în felul acesta depunerile de pietriş, 
pămînt, nisip, pe fundul rîurilor erau mult mai mici, permiţînd ca albiile să 
aibă adîncimi convenabile pentru navigaţie, mai mari decît in timpurile mai noi, 
cînd prin despăduririle masive s-au schimbat atît condiţiile climatologice şi im
plicit şi cele hidrologice l l . 

Astfel, descrierile geografice ale ţărilor române din perioada feudală men
ţionează în repetate rînduri navigabilitatea apelor curgătoare româneşti : Oltul, 
Mureşul, Someşul, Arieşul în parte, Şiretul, Prutul, Bistriţa, Argeşul, Ialomiţa. 
Anton Verancics (Verantio) consemnează în descrierea sa navigabilitatea Oltului 
după trecerea de punctul Turnu-Roşu : „şi odată ajuns acolo este bun de naviga-

5 Ibidem, p. 339 şi urm. 
6 Ştefan Pascu, Voievodul Transilvaniei, vol. I , Cluj, Edit. Dacia, 1971, p. 64. 
ά Documente privind istoria României, veacul al XI, XII, XIII, C. Transilvania, vol. I, 

(1015—1250), Bucureşti, Edit. Acad., 1959, doc. 4, p. 2—3. 
β Ibidem, doc. 130, p. 183—184. 
'Ibidem, Β. Ţara Românească, vol. I , (1247—1500). Bucureşti, Edit. Acad., 1953, doc. 1, p. 2. 
'» Ibidem, doc. 130, p. 183—184. 

1 1 C. C. Giurescu, Istoria romanilor, ed. a V-a, I , Bucureşti, 1942, p. 7—8. 
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ţie" a . In aceeaşi descriere el mai arată uă „se merge cu luntrea pe Mureş, pe Olt, 
pe Someş, pe Arieş... cînd (apele) sînt umflate, sau de multe ploi sau de topirea 
zăpezilor de pe munţi". Arieşul deşi este un rîu mai mic, are totuşi şi el „un curs 
navigabil... de la oraşul Turda pînă la Mureş" 1 3 . Nicolae Olahus menţionează că 
„sarea care se sapă şi se taie în Transilvania, obişnuieşte să fie transportată cu 
luntrea pe cele două rîuri Mureş şi Someş pînă la rîul Tisa...". Aşa dar, prin 
1536—1537 cînd scrie Olahus lucrarea sa, se continua în mod obişnuit transportul 
sării pe rîuri, aşa cum am văzut că semnalau documente din secolele anterioare w . 
La rîndul său Georg Reicherstorffer, care călătorise prin Moldova în două rînduri, 
în 1527 şi 1537, subliniază calităţile navigabile ale rîurilor moldoveneşti cînd 
povesteşte drumul parcurs prin ţară de membrii diferitelor solii : „la trecerea 
rîurilor ; în aceste năvi ei sînt duşi la malul celălalt destul de bine şi cît se poate 
de iute, împreună cu caii şi trăsurile lor" 1 5 . Rîurile aveau deci o adîncime care 
permitea transportul unor obiecte grele. Sebastian Munster, în „Cosmografia" sa 
asupra lumii, arată că atît Oltul cît şi Mureşul sînt „amîndouă navigabile" 1 6 . în 
prima jumătate a secolului al XVII - l ea , italianul Bartolomeo Locadello, călător pe 
meleagurile noastre (1641), arată că Muntenia este scăldată de mai multe rîuri, 
cele mai însemnate şi „mai mari" fiind Oltul, Argeşul, Ialomiţa, Dîmboviţa" 1 7 . 
Despre Argeş, documente din secolul X V I I I - l e a arată că pe malurile lui erau ate
liere „pentru dregerea vaselor" 1 8 , că pe cursul lui puteau pluti „şăici" (ambar
caţii de dimensiuni mai mari) 1 0 . Calităţile ridicate de navigabilitate ale Argeşului, 
mai ales pe cursul său inferior, reies şi dintr-un document din septembrie 1790 care 
semnalează prezenţa unei „corăbii mari" 2 0 ce urma să fie vîndută. în sfîrşit, în 
cunoscuta sa „Descriere a Moldovei", Dimitrie Cantemir indică „fluvii mai mari, 
bune de navigaţie : Dunărea... Prutul şi Ş iretu l" 2 1 . Menţionăm de asemenea şi 
intensa activitate legată de plutăritul pe Bistriţa, ce continua pe Siret, pînă la 
Galaţi, plutărit prin care se transportau mari cantităţi de cherestea, solicitate, în 
primul rînd, de construcţiile navale n . 

Dunărea cea mai mare apă curgătoare navigabilă a ţării noastre a continuat 
în tot cursul evului mediu să fie străbătută de mijloace de plutire construite atît 
în Oltenia, cît şi în Muntenia. Astfel, folosind aceste mijloace de plutire, existente 
în număr mare, domni români, ca Vlaicu în 13615 în campania împotriva Vidi-
nului 2 3 sau Mircea cel Bătrîn în 1396 la lupta de la Nicopole, şi-au transportat 
oastea pe celălalt mal al fluviului. în 1445, cu prilejul campaniei împotriva turci
lor, galerele burgunde ale lui Wavrin au fost precedate de 40—50 monoxile 
„monocques" ale lui Vlad Dracul" M . Mai tîrziu, cam prin 1588, Franco Sivori în 
cunoscuta sa relatare semnalează prezenţa pe Dunăre a numeroase ambarcaţii cu 
fundul plat, care transportau mărfur i 2 5 . Tot la finele secolului al XVI- lea , diferite 

a Călători străini despre ţările romăne, vol. I , BucureşU, Edit. Ştiinţifică, 1968, p. 402. 
13 Ibidem, p. 410. 
» ibidem, p. 499. 
» Ibidem, p. 199. 
» Ibidem, p. 505. 
" Călători străini..., vol. V, Bucureşti, 1973, p. 34. 
<* Arhivele Statului Bucureşti, ms. 18, f. 29. 
» V. A. Urechia, Istoria românilor, vol. VI , p. 324—325. 
» Ibidem, vol. IV, p. 302. 
3 1 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, BucureşU, Edit. Tineretului, p. 76. 
3 3 V. Arvinte, Terminologia exploatării lemnului şi a plutăritului, iaşi, 1957, p. 8—22 

(Are şi o amplă bibliografie privind Istoria plutăritului). 
» Mario Urbini, I I regno degli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavonl, Pesaro, 1601, 

p. 471—472. 
» Călători străini..., vol. I , p. 86. 
25 Ibidem, vol. m , Bucureşti, Edit. Ştiinţifică, 1971, p. 17. 
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izvoare menţionează în repetate rînduri existenţa marelui număr de nave mici 
şi de ambarcaţii care pluteau pe Dunăre M . 

Din aceste date şi informaţii pe care am căutat să le grupăm în comunicarea 
de faţă rezultă că în perioadele vechi ale istoriei noastre apele curgătoare erau 
în mod frecvent folosite în chip de căi de transport. Ne aflăm, de altfel, într-o 
perioadă cînd absenţa unor drumuri construite de om făceau din ape cele mai 
sigure, mai ieftine, mai rapide căi de comunicaţii. Pe teritoriul ţării noastre apele 
curgătoare navigabile au înlesnit în mod considerabil legăturile economice şi umane 
dintre diferitele comunităţi şi grupări de comunitate. Aceste legături se stabileau 
între cei aşezaţi în diferite puncte pe cursul superior al apelor şi cei de pe cursul 
inferior ; se stabileau, de asemenea, pe Dunăre între cei din apusul ţării şi cei din 
răsăritul ţării ; pe Prut între cei din nordul Moldovei şi cei din sud ; pe Mureş 
între locuitorii din podişul Transilvaniei şi locuitorii din ţinuturile de cîmpie de 
dincolo de Apuseni ; pe Olt între românii din Transilvania şi cei din Oltenia şi 
Muntenia. Credem deci că nu greşim dacă vedem atît în Dunăre, cît şi în rîurile 
interioare un factor geografic important care, prin contactele şi legăturile pe care 
le-a înlesnit, a contribuit în mod substanţial la dezvoltarea şi menţinerea senti
mentului de unitate la români, precum şi la dezvoltarea economică a ţărilor române. 

L E D A N U B E E T L E S E A U X I N T E R I E U R E S — F A C T E U R D'UNITÉ E T D E 
D E V E L O P P E M E N T ECONOMIQUE DANS L ' H I S T O I R E D E S 

P A Y S ROUMAINS 

R é s u m é 

L'existence du Danube et des eaux intérieures incorporées dans un système 
hidrologique harmonieux, du point de vue de la repartition géographique, a con
stitué un facteur important dans le développement de la société sur le territoire 
de la Roumanie. 

Le Danube et les eaux principales, qui étaient en majorité navigables, ont 
considérablement facilité les relations économiques et humaines entre les diffé
rentes communautés et groupements de communautés du territoire roumain. Ainsi, 
les eaux ont substantielement contribué au développement et au maintien du senti
ment d'unité chez les Roumains. Le Danube et les rivières navigables ont con
tribué aussi au processus d'unification de différents groupements de communautés 
en de grandes formations politiques — les États féodaux roumains. 

2 6 Vezi Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. I V 2 , doc. C L r v , 
p. 193—194, doc. C L X L I X , p. 234; doc. C C I , p. 236; E . D. Tappe, Documents concernlnç ruma¬
nian history, London, The Hague, Parts, Mouton et Co, 1964, doc. 116, p. 79 ; doc. 124, p. 85—86 ; 
Călători străini..., vol. ΓΠ, p. 523—524. 
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DOCUMENTE INEDITE DIN SEC. A L XVIII-lea 
INTRATE IN COLECŢIILE MUZEULUI 

DE ISTORIE A L R. S. ROMANIA 

HOMER R A D U 

Activitatea de cercetare patrimonială necesită o intensă acţiune de constituire 
şi completare a colecţiilor, sarcină la care îşi aduc contribuţia în mod continuu 
comisiile de achiziţii care funcţionează pe lîngă majoritatea muzeelor din ţară. 

Importanţa acestei acţiuni a fost subliniată de recentele documente progra
matice ale partidului nostru, în care se reliefează sarcinile de perspectivă ale muzeo
grafiei româneşti şi sub aspectul cercetării ştiinţifice a partimoniului muzeal, în 
sensul cunoaşterii acestuia şi integrării lui în circuitul de valori naţionale. 

Comisia de achiziţii din cadrul Muzeului de Istorie al R. S. România a obţinut 
rezultate demne de consemnat în acest sens, sporind cu peste 25.000 de obiecte, 
unele de mare valoare, mărimea patrimoniului iniţial constituit. O bună parte din 
obiectele achiziţionate au intrat deja în circuitul ştiinţific, fiind studiate de specia
lişti ai muzeului şi prezentate în expoziţia permanentă sau în cadrul expoziţiilor 
cu caracter temporar. 

Documentele pe care le prezentăm provin de la persoane particulare şi sînt 
recent intrate în patrimoniul muzeului nostru. L a baza selectării şi prezentării a 
stat criteriul cronologic, cele trei documente datînd din primul sfert al sec. 
al XVIII- lea, cît şi conţinutul lor asemănător, în sensul că documentele respective 
oglindesc realităţi româneşti din această vreme, şi anume puternicul conflict social-
economic, generat de tendinţa marii boierimi de a deposeda mica boierime şi mai 
ales obştile libere de pămîntul pe care-1 stăpîneau din vechime, cunoaşterea acestor 
aspecte contribuind la aprofundarea cercetării istorice a începutului sec. al X V I I I - l e a 
în ţările române, cînd la conducere se impun domniile fanariote. 

Primul document, inserat sub nr. inv. 60375 la Muzeul de Istorie al R. S. Româ
nia, este emis la 11 mai 1710 din cancelaria domnului muntean Constantin Brânco-
veanu şi surprinde un aspect caracteristic pentru sec. X V I I — X V I I I , şi anume un 
vechi litigiu de moşie. 

In cazul de faţă, domnul numeşte o comisie alcătuită din 12 boieri hotărnici, 
conduşi de Stamatie vel portar, om de încredere al domnului, care avea sarcina 
de a judeca pricina dintre stăpînii unor moşii de sub munte, anume paharnicii 
Vasile şi Ignat cu rudele lor, care cer domnului dreptate în litigiul pe care-1 aveau 
cu urmaşii postelnicului Dan, boier din timpul domnitorului Radu, probabil Mihnea 
(1601—1602 ; 1611—1616 ; 1620—1623). încl inăm să credem că este vorba de acest 
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domnitor Radu întrucît cei ce se judecă îl prezintă pe boierul Dan drept „moşul" 
lor, în divanul lui Mihnea Radu figurînd un boier cu acest nume. 

Comisia instituită în acest scop dă cîştig de cauză micilor boieri, domnul 
Constantin Brîncoveanu hotărînd ca nimeni să nu îndrăznească a le tulbura liniş
tea şi stăpînirea. 

Importanţa documentului constă în faptul că prezintă puternicile ciocniri pen
tru proprietate între marea şi mica boierime. 

De asemenea, documentul scoate în evidenţă şi spiritul de dreptate care-1 
anima pe marele voievod Constantin Brîncoveanu, care nu pregeta să apere pe cei 
mai mici, luînd măsuri potrivnice celor din clasa cărora făcea el însuşi parte. 

A l doilea document, avînd nr. de inv. 52773, aparţine epocii lui Mihail Raco-
viţă şi surprinde realităţi moldovene din primul sfert al sec. al X V I I I - l e a referitor 
la lupta care continuă să se dea între obştea răzeşească şi marii boieri pentru 
păstrarea pămîntului şi libertăţilor. 

Documentul constituie un răspuns al lui Constantin Zbierea biv vel şătrar 
către domnitorul Mihail Racoviţă, care-1 însărcinase să judece pricina de hotar 
dintre răzeşii şi stăpînii moşiilor din Vizureşti şi Runcu din ţinutul Tecuciului. 

Incadrîndu-se în spiritul epocii, domnul nu favorizează pe boieri şi dă cîştig 
de cauză răzeşilor, în ciuda hrisovului pe care-1 avea boierul Roxandi Spătăroi 
încă din vremea lui Vasile Lupu. 

Observăm deci că instituţia feudală a jurătorilor îşi menţine autoritatea şi în 
acest secol. 

Ultimul document, datat 7 mai 1724, cu nr. inv. 60374, relatează o judecată 
a răzeşilor din satul Văleani, judeţul Vîlcea, cu boierii din satul Părăiani, judeţul 
Gorj, pe care-i acuză că le-au împresurat „un loc de codru". 

In timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat se reia această judecată, care 
existase şi pe vremea lui Constantin Brîncoveanu. 

Documentul scoate la iveală modalitatea pe care o foloseau boierii de a se 
infiltra în obştile ţărăneşti libere prin cumpărarea unor anumite părţi de la unii 
membri ai obştei libere. Aşa s-a întîmplat şi în cazul nostru, cînd boierii din Pără
iani prezintă completului de judecată un document de la Matei Basarab, din care 
rezultă că un înaintaş al lor, anume Calotă Părăianu, cumpărase de la Gheorghie 
din Văleani — un membru al obştei — nişte locuri arătoase. Moşnenii contestă 
acest drept sub motiv că ei răscumpăraseră locurile cu pricina, dar nu primiseră 
carte la mînă şi deci nu puteau face dovadă scrisă, ci doar slujindu-se de jurători. 

Prezentarea succintă a celor trei documente dă posibilitatea ilustrării pe 
această cale a luptei de clasă sub diverse forme la începutul sec. al X V I I I - l e a ca o 
continuare din secolele anterioare şi în mod categoric şi în deceniile următoare 
timpului din care datează aceste documente. 

Propunerea noastră este ca aceste trei documente să fie valorificate fie prin 
integrarea lor în expoziţia de bază sau în expoziţii temporare, fie prin stabilirea 
unei rodnice colaborări cu profesorii de istorie din localităţile amintite în documente, 
în scopul facilitării în transmiterea cunoştinţelor despre istoria locală elevilor din 
satele respective, cît şi ca material preţios în întocmirea monografiilor acelor 
localităţi. 
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I . 

1710 (7218), mal 11. 

Milostiv bojilu, Io loan Costandin voevod [gospodstvo mi] Zemli Vlahiscoe. Gospodstva 
povelenie slugilor domnii mele, Vasilie şi Ignat păhărnicei cu fraţii lor, Pătru şl loan 
feciori Paraschivului, nepoţi Iu Dan postnelnicel şi feciorilor lor, cîţi Dumnezău le va dărui, 
ca să aibă a ţinea şi a stăpini ale lor drepte moşii, Coasta Mare cu muntele Coasta Mare 
şi Roşiia dă Sus şi Roşlia dă Jos, ce să zice Căpriorul, care moşii sint bune şi drepte ale lor 
incă mai naite de vreme. Şl tot au ţinut cu pace, pină acum in zilele domnii mele. 

Iar cind au fost acum in zilele domnii mele, avînd multă gilceavă între ei ca să-şi 
aleagă părţile fleşcăruia, unii de către alţii, venit-au toţi înaintea domnii mele cu jalbă ca să 
li să aleagă părţile. Intr-aceea domniea mea le-am ortnduit doisprezece boeri hotărnici in-
preunâ cu Stămatie vtori portar, sluga domnii mele, de au hotărit şi au înpietrit aceste moşii 
şi muntele Coasta Mare. Şi viind cu area carte acelor boeri de s-au cetit In divan Înaintea 
domnii mele şi scriu acei boeri, că mergind In faţa locului au şăzut şasă zile de s-au strins 
toţi moşnenii şi alţii ce au avut cărţi şi zapise de zestre şi de cumpărătură de s-au cercetat 
toate. Şi s-au găsit in Roşiia dă Sus Nicola şi Stan, sin PIrvan, cu zapise de zestre pe a 
opta parte. Şi In Roşiia dă Jos s-au găsit Radu, sin Tudor, cu cartea răposatului Pătru 
voevod pe a patra parte, cumpărătură veche. Iar hotaru Coasta Mare cu muntele Consta Mare, 
ce au cumpărat-o moşul slugilor domnii mele, Dan postelnicu de la Andronie ot Greci incă 
mai nalnte vreme cu cartea răposatului Radul voevod Basarabă. Şi tot într-acea carte arată 
că şi Roşiia dă Jos sînt cumpqrate doaă părţi de la Dumitru Cerbul şi una de la Mariia 
Puicoae ot Şitoaia de Dan postelnic ot Roşiia dă Sus. 

Insă să să ştie semnele Coastei Mari : din hotaru Zorileştilor din fintina Igevoi drept 
In viia Burduharilor în piiatră slemea Dealului Muerii in jos prin[u] şi pînă In hotaru Seciu-
rilor pe obrazul Seciurilor In piiatră pe muchiia Corbului In vale in apa Clinicului in piiatră 
i apa in sus pă din sus de gura văi Bucşani în capul poenii de la deal unde să înpreună 
cu Zorileştii, in piiatră pă riu Igevloai, pină la fintina Igcvloai. Iar semnele muntelui Coastei 
Mari să să ştie : din purul merge în Muntenul drept In riul Lătureţ pă riu pină in Ştefanul 
din Sus, de acolo în Mierul Mic pînă in Mierul Mare, drept tn Borul în Zănaghiţa iarăşi 
tn purul... '. 

Hotarul Roşii dă Sus de moştenire cu semnele ei osebi de Şitoaia : din Piatra Corşo-
rului cea din deal merge in Lacul cu Rogozul drept pă clmp pină In obirşiia Pietrosului din 
mijloc, matca in jos pină in Vadul Carălor in piiatră in hotarul Igoiul In padina Corbului 
drept în deal in obirşiia Stircului, din Stîrcoiul in apa Roşii in gura Cuptoarelor, In piiatră, 
apoi apa Roşii in sus pînă In hotarul şitoi in piiatră din Piscul Momoiului, piscul In deal 
pină in piiatră din dealul Corşorul. Şi măsurind pă mijloc, s-au găsit stlnjeni o mie şapte 
sute şaptezăci şi trei, din care stlnjeni să ţie Nicola cu frate-său Stan, sin Pîrvan, a opta 
parte, zestrea lor pă lingă Şitoaia, iar in celelalte notară treabă să n-aibă. 

Hotarul Roşii de Jos, ce să zice Căpriorul cu semnele lui : din obirşiia Stircului in jos, 
pă dealul Roşii in jos pină la Malul lui Dudină in hotarul Alunu, in apa Roşii în piiatră 
piscul Cărpinări pină In Grueţ în piiatră din faţă, prin slîna bătrănă In Valea OU, Piscul Oii, 
In Dealul Muerii in piiatră slemea dealului tn sus pină din sus de rîpa Căpriorului in piiatră, 
din hotarul Seciurile, dosul in vale, pină in apa Graiului, faţa Grulului în deal, Valea Cuptoa
relor in vale pină In apa Roşii in piiatră, faţa Stircului pină la obirşie In slemea dealului 
Roşul. Şi pă mijloc, măsurindu-să cu stinjenu, s-au găsit stinjeni o mie opt sute patruzeci 
şi unul, din care stinjeni să ţie slugile domnii mele, Vasilie [şi] Ignat păhărnicelui cil fraţi 
lor, Pătru şi loan, trei părţi, iar a patra parte să ţie Radu sin Tudor, ce o are de cumpără
tură pe lingă hotarul Coiteşti. Iar hotarul Coasta Mare, cu muntele Coasta Mare, ce scriu 
mai sus, să Ie ţie numai slugile domnii mele cu fraţii lor, după cum scrie mai sus. 

Deci şl domniia mea am dat această carte a domnii mele slugilor domnii mele, Vasile 
(şi) Ignat păhărnicelu cu fraţii lor, Pătru şi loan, şi fecioriilor lor, nepoţiilor, strenepoţilor, 
ale lor moşii din sud Gorji cu bună pace neclintiţi, după zisa domnii mele şi de niminea 
opreală să n-aibă in veac. Inaco da neast, porizfmo] gospodstva mi. 

7218 [1710] mai 11. 
Io Costandin voevod 
Procit vel logofet. 

1 Loc alb în copie. 
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Această copie dă hrisov fiind scoasă dăn cuvlnt in cuvlnt întocmai după cel adăvărat 
hrisov al răposatului intru fericire Costandin vodă, s-au adăverit dă mine, fiind eu 3 logofăt 
al divanului Craiovei. 

1 
1816 iulie 22. 

I I . 

1722 (7231), octombrie 1. 

+ Milostive şi luminate doamne, să fii mărie ta sănătos. Facem ştire mării tale că ne-u 
venit o luminată carte a mirii tale, ca să mergem la sat la Vidzureşti şl la Runcu, care 
slntu la ţinutul Tecuciului, pe apa Tecucelului, a duml-sale Roxsandi spfttăroi dumisale 
Dediului spătariului, care moşie sintu cumpărături de părintele dumisale Dumitraşco stolnicul 
den ispisoc de la Vasili vodă. 

Deci noi, vădzindu luminata carte mării tale, am mărsu şi am strinsu pe răzeşi de 
la Vidzureşti şi de Runcu şi de la gura Roşii de la Vidzureşti, pe Popa Ursachl şi pe Iftemi, 
nepot Ruginoi, şi am mărsu cu dinşii şi am măsurat [t]ot hotarul Vedzureştilor pe la capul 
hotarlulul desp[r]e apus pe vale Tecuce lu Iui şi s-au venit dumisale spătărol 68 de stinjeni 
şi s-au pus petre Intre hotarul Giurgeştilor şi Intre [hotarul] răzeşilor iar s-au pus petră, şi 
am purces la de[a]l alăture cu hotariu Giurgeştilor sp[r]e Rusit şi la mijlocul locului iar 
s-au măsurat locul satului tn curmegit şi s-au venit dumisale spătărol 74 stinjeni şi s-au pus 
petră şi despe Giurgeşti şi despe răzeşi, şi Iar la de[a]l pen dumbravă pină In Troian şi 
acolo iar s-au măsurat locul şi s-au venit dumisale iar 74 de stlnjeni in curmedziş pe 
Troian, căci acolo să mal lăţeşte locul. 

Iar am luat pe răzeşi de Ia hotarul Runctului, pe popa Costantin şi pe popa Ioniţă, 
ginere Berzii, şi pe Alecsandru şl Cirste, zet Duraşco, şi ne-m dus la capul hotarului Rincului 
şi am măsurat hotarlul In curmedziş şi s-au venit dumisale spfttăroi 682 de stlnjeni, In frunte 
alăture cu RIncuI şi alăture cu hotariu Tomeştilor, şl s-au pus petre despre amindoă părţile 
şl Runcul in sus pen codru pină dă Runcu] de mal sp[r]e Siret, şl iar am mărsu cu aceşti 
răzeşi la gura Roşii şl ne-au arătat mo[a]ra in gura Roşii, care este cumpărătura dumisale 
spătărol, cumpărătură de la Cozmiţa, şi s-au măsurat şi 30 de paşi pe lingă mo[a]ră, şi In sus 
şi In gios, pe lăngă mo[a]ră pînă tn tufele roşi. Deci, pe cum au ales aceşti răzăşl, am făcut 
o mărturie dumisale spătărol. 

Aceasta facem ştire mării tale, să fii mărie ta sănătos. 

Necoreştl, let 1731 (1722) oct. 1. 

Robu mării tale 
Costantin Zbiera biv vel şetrar 
Gheorghl Costin 

m . 

1724 (7232), mal 7. 

Copie scoasă după cartea a 6 boiari din cuvînt în cuvînt. 

+ 6 boiari, care, din porunca mării sale al chesariceştli Valahie ban Gheorghie Canta-
cozino şi al cinstiţii administraţii, am fost luaţi hotărnici de Standul iuzbaşa cu fraţii lui şi 
toată ceata lor, Mătuşoi şi de Cirstocea, sinu Clristlan cu toată ceata lui, Borceştii şi de 
Barbul, sin Mârşavul, cu ceata lui, Bullgil din Vâléni ca să-i Judecăm şi să Ie Îndreptăm 
hotarului Văleni sud Vîlcea de către toţi boiari din Plrliani despre hotaru Pîrilanl sud Gorj 
şi despre hotaru Ciorteştil de pricinile lor şi să adăvărăm şl pentru3 hotaru Homénl şi 
Plopişul. Pentru care pricini ale lor a[u]vut-au judecata de faţă moşteni din Văleni cu toţi 
boiari din Plrliani Innaintea cinstitei administraţiei pentru pricinile dintre hotaru lor Văleni 

1 Semnătură indescifrabilă. 
2 Cifră corectată. 
3 Cuvînt corectat. 
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i Plrliani şl pentru Hobénl i Plopişu. Pentru că boiari din Pîriiani au fost hotărî! moşiia lor 
Plrllanii cu 12 boiari hotărnici mai'nainte de vreme Incă din zilele răpăosatului Costandin 
vodă Brlncovean. Deci săteni din Văleni s-a ridicat cu pricină că le-ar fi călcat acei boiari 
un codru de loc din apa Olteţului spre răsărit, pentru care pricină cinstita administraţie 
nu le-au putut isprăvi de la divan, ci ne-au rinduit pă noi la mijlocu lor. Şi pentru marginea 
hotarului lor, poruncindu-ne noao pe unde vor lua boiari din Pîriiani cartea sfinţi; sale 
părintelui chir Damaschin opiscop Rimnicului de blestem, cea din poruncă făcută asupra lor, 
[u]urmlnd ocolnicli care iaste la mina lor, aşa să să aşază hotaru. Deci după poruncă ne-am 
adunat cu toţi la acest mai sus numit hotaru, cetindu-le toate scrisorile lor şi au avut jude
cată cu toţi Innaintea noastră, intii cu săteni din Ciorteşti zicînd moştâni din Văleni că li 
s-au călcat hotarul lor de către Ciorteşti. Iară toţi moştâni din Ciorteşti scoasără o carte a 
4 megieşi, ce din porunca scaunului Craiova s-au fost rinduit să la indréptezâ hotaru unii 
de către alţii de la leat...1 şi altă carte iară a 6 boiari din porunca cinstitei administraţii, 
iară pentru îndreptarea aceasta şi iară acelé sémne şi a treia oară cind ş-au inpărţlt moştâni 
din Ciorteşti moşiia cu 6 boiari tot pă acea îndreptare au făcut şi fiind mare pricină la 
mijlocu lor că altă ocolnică mai véche nu s-au găsit nici la o parte, nici la alta. Ce am 
judecat şl le-am dat lége cu 6 megiiaşi bătrlni, prinprejuru locului lor să jure cu ale lor 
suflete pe unde vor şti hotaru cu dreptate şi pă acolo să fie hotaru. Deci ei nefiind2 atita 
loc de pricină la mijlocu lor nu s-au apucat să jure, ci s-au tocmit şi s-au aşăzat să fie 
tot pă sémnele ce au făcut boiari cei mal sus numiţi Şl aşa s-au aşăzat semnele acéste mai 
jos, după cum va arăta anume. Aşijdirea au avut judecată moşteni din Vâléni cu boiari din 
Plrliani intii pentru nişte cumpărături oarecare. Scoţind boiari din Pîriiani o carte a lui 
Matei vodă de la leat 7148, intru care scria că au cumpărat moşu lor Calotă Pîrîianu de la 
Gherghie din Vâléni la 13 locuri arătoare şi toată partea lui din tot hotaru şi alte zéce 
locuri arătoare, la care cumpărături au scos moşteni din Vâléni 2 zapise vechi după care 
să făcuse şi hrisov cele ce au vlndut Gheorghe şi Spinul din Vâléni lui Calotă Piriianul. 
Acéste de mai sus numite locuri şi in dosul acelor zapise scriia că ar fi răscumpărat Cirstiian 
şi ceielalţi n^ténl numiţi mai sus acéste locuri de Ia Calotă din Plrliani fără nici o iscălitură 
şi scris tot de o mină. Şi au mai scos săteni din Vâléni alt zapis al Danciului Piriian, scriind 
de 24 de fălci că şi le-au răscumpărat sâténi din Vâléni, de care zapis priciia boiari din 
Pîriiani, căci nu era zăpisele célé din dosu celor vechu iscălite de mina moşului lor, că le-ar 
fi apucat un popă Vuce din satul Plrliani, carele să răspundea că le-au scris el şi le-ar fl 
dat moşnenilor din Vâléni, fără bani şi pentru celălalt zapis mai după urmă, care intăriia 
acéste cumpărături. Zicea că va fi fost de alte cumpăraturi că nu să potriviia cu céle vechi 
numind din locuri fălci şi din puţine ce arată într-acéle zapise mai mult şi aşa fiind la 
mijlocu lor pentru acéste cumpărături mare pricină ca şi pentru un om, anume Drăgol 
chelbaş, care scriia Intr-această numită carte a lui Matei vodă că s-au vindut rumân Iul 
Calotă Piriian, nealegînd bine din ce hotar să fie, nerăspunzind in care din satu Vâlénïi 
au dintr-alt sat sa fie fost şl ce căci era lingă célelalte numite cumpărături. Să apuca de 
moşteni din Vâléni că iaste din hotaru lor, iară toţi moşteni tăgăduia că nici II ştiu cine 
au fost şi cum că nu ştiu să fie fost din hotaru lor, că fiind şi unii oameni bătrini dectt 
4 ani şi mai bine după vrémea clnd au cumpărat acel rumân şi n-au pomenit, nici au 
auzit să să fie vindut cineva rumân din satul lor PIrlianilor, nici au mai stăplnit clndva. 
Deci nelăslnd pricina mal In slab boiari din Pîriiani, am judecat să jure moşneni din Vâléni 
cu 6 oameni : trei să-i dea boiari din Plrliani şi trei să-şi ia ei şi să jure cum că Ia acéle 
numite mai sus cumpărături nu iaste nici ficleşug, ca şi pentru rumân, cum că nu-1 ştiu sa 
fie fost din hotaru lor Vâléni. Şi aşa le-au dat boiari din Plrliani trei oameni, anume 
Cirstocea ot Vâléni i Ivaşco 1 Matei Ciortescu. Şi ş-au luat şi ei trei oameni, anume Stanciul 
i Barbul I Pătru Badea de au mersu in blsédica din satul lor, Văleni, fiind ispravnic Vlăduţul 
Tetoian, portar sud Gorj, de au jurat cu milnile pă sfîntă Evanghelie cum că adăvărat 
într-acele numite mal sus cumpărători nu iaste niciun ficleşug, ce au dat bani gata In 
mîna moşului lor Calotă Piriian de ş-au răscumpărat moşiia lor. Şi aşa pentru acel numit 
rumân, cum că nu Iaste din hotarul lor, Vâléni, nici au stăplnit pentru dinsul vrodată. 
Şi aşa l-am aşăzat păcăliţi, ca boiari din Pîriiani nici o pricină să n-aibă pentru acéste 
cumpărături şi rumân cu moşteni din Vâléni, ci intr-alt hotar unde le va cădea să-ş caute 
rumânul cu dreptatea lor. Iar pentru marginea hotarului Vâlénilor despre Piriiani Intre 
multe pricinile lor, la care zicea partea despre Vâléni că pă vremea hotărnicii acelor 12 
boiari li s-ar fi inpresurat citva pămînt din apa Olteţului, spre răsărit, că ar fi inţales că 
iaste semnele Intre hotarăle lor pă valea Oalei, iar boiarii din Piriiani zicea că nici un 
vicleşug nu s-au făcut la acea hotărnicie, ci cu dreptalte au] umblat părinţii lor de au 

1 Loc alb în copie. 
J Cuvînt corectat. 
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arătat sémnele hotarului lor după ocolnica care au avut-o la mina lor şi incă de cînd au 
înpresurat cevaşi mai mult, că au lăsat despre săteni din Văleni. Spre care aşezămlnt a 12 
boiari din zilele răposatului Constantin Brincovean vodă ei era aşăzaţi, dară sătenii din 
Vâléni, fiind ca să-şi găsască mai bună adăverinţa lor, întărit-au porunca cinstitei administraţii 
nelăsind după păciuire, ci ca să fie, adecă să umble pe séamne cu carte de bleslemu şi să 
scoaţă şi ocolnica. Adăvărat dînd cuvînt de aşăzămint că pă unde vor merge boiari din 
Piriiani cu carte de blestem, pă acolo să să aşază hotaru. Deci pă această tocmeală am 
mersu şi noi pă hotar şi au scos boiari din Piriiani cartea lui Alexandru vodă, de la leat 
1135, ocolnica hotarului Piriianilor de au mersu tot din semnu în sămnu pe care mai jos le 
vom arăta înprejuru hotarului, anume. Şi după cum au mersu cei 12 boiari. Acum boiari din 
Piriiani, dinpreună cu carte de blestemu, au mai intrat spre hotarul Vălenilor, preţ ca 
de vro zéce au 15 stinjeni, cunoscindu-să adăvăru că fiind tot loc de pădure, numai lingă 
vale puţină poiană, au fost lăsat părinţii lor despre moşteni din Vâléni, ci findcă noi find 
6 boiari, şi mai nainte cei ce au hotărît, 12 boiari, nici intr-un chip n-am putut rădica 
pietrilc şi sémnele acelor 12 boiari, ştiind că nu se cade a fi pentru obicéiu tărâi, ci s-au 
lăsat la pricini întru buna socoteala şi porunca cinstitei administraţii. Numai şi noi arătăm 
semnele osăbit. Din apa Peşcenii pînă obirşiia Darii. Pentru că de acii înainte s-au alăturat 
cu sémnele celor 12 boiari, să ştie sémnele anume : Intre hotaru Pîriiani şi Vâléni ; din 
capu hotarului de la apus din apa Peşceni din Ştiubei din sus, din carpenul cel insămnat, 
ce iaste din jos de valea Bărbuleţului, pă valea Bărbuleţului în sus, apucă pă Valea Cerbului, 
care vale iaste mai pe din jos, pe din sus de o furcituré ', ci şi acéia dă in valea Bărbuleţului 
şi de acolea, pă Valea Cerbului, la deal in obirşe, în gorunul înfierat peste poiană în Seci ! , 
iară intr-un gorun infierat, unde au rămas goruni mai mulţi nesăcuiţi. Şi de acolca pe din 
sus de obirşia văi Vălenilor, pă piscul prin semne, pă piscu Vălenilor la vale prin gardu 
viei Stanciului iuzbăşa, să rămie despre Valea Măgurii numai cit va trece carul şi prin 
bordei pe din sus de saia şi drept la vale pă piscu pină in obirşia Darii şi scursura apei 

Dârei prin mijlocu I u i 3 , pină in apa Olteţului şi Olteţu in jos pină in mejdina ce au 
insămnat şi 12 boiari, mejdina la deal prin piiatră, pe unde să pomeneşte că au fost Stupina 
lui Nan şi drept la deal pină in virful dealului şi Dealul Olteţului despre răsărit, unde să 
lovâşte cu hotaru Şăşcioarei, pă unde să scură apa spre Olteţ pînă în hotaru Homénilor cel 
boeresc, şi de acolea la vale spre Olteţi pe din jos de viia Stancăi, pe unde au stăplnit şl 
pină acum şi trece peste Olteţ drept în mărul cel pădureţ şi la deal in ulmul cel insămnat ; 
şi de acolo in luncă, iar în stejaru cel mare şi spre drum în stejaru cel curat şi de acolo 
in dreapta in mejdină pînă în capul locurilor, matca Plopişulul la deal pînă în obirşiia 

Vilcélii din sus din fintina Doldli, puţin mai sus, drept la deal, în obirşia Vilcélii face puţin 
in dreapta pînă in capul mejdinii. De acolea drept la deal, pînă în ştejaru din cimpu. 

Din ştejar la deal pină în deal 4 în Grinduleţ. De acolo, piscul la vale pină în capul Padiniii 
in Peşceniţă ; Peşceniţa la deal, mejdina, pină în Crucea Budii. De acolo, prin obirşia Porcului, 
mejdina pină in matca Mecei, la deal peste Bunget prin sémne, şi de acolo la vale, drept in 
Slăvei, in izvoru din mijloc. Şl de acolo la deal, in sămnu peste Bungetul Slăveilor, deasupra 
ripei şi de acolo la vale, dosul Purcărăcioaei ; dosul la vale pină în capul poenii Radoianului, 
In gura Anigulul în Peşceana, peste Plsculeţ, iară in Peşceana ; Peşceana la deal pînă in 
cruce. Din cruce, prin piscul Scorţişoarei, din mijlocul la deal, in gorunul cel înfierat la 
deal, pă mejdină pină in lac şi de acolo drept peste drum pină în mejdină în Dealul Muerii ; 
Dealul Muerii in sus pe vărsătura apei pină in obîrşiiia Iaderii ; de acolo in sus pă vărsătura 

dealului pină . 5 de acolea 5 pină in gura 
Barbului, ce-i prin sémnele acesta să aibă a-şi stăpini toţi moşteni din Vâléni hotaru lor cu 
bună pace, pe cum s-au îndreptat şi s-au aşăzat cu bună pace. 

Aşijderea şi pentru hotaru Homéni i Plopişul, pentru care hotar scoasără boiari din 
Piriiani o carte véche de moştenirea lor de la Radu vodă, ficioru Vladului vodă, de la leat 
6972, intru care scriia moştenirea aceeastora dinpreună Piriiani, Spinéni i Veaca i proci şi să 
aibă Danciul Zamona in Homéni jumătate din Plopişi jumătate, de care moşie Homcnil 

pentru care să rădica săteni din Vâléni cu-n zapis al cămăraşului Pătru, brat Barbului 
banului Milescu, că ş-au răscumpărat partea lor din Homéni cu ughi 35, scriind in zapis 
că şi Danciul, tatăl dumisale, i-au fost de cumpărătoare de la sătenii din Vâléni, cu care 
zapis săteni din Vâléni să apuca de moşiiia boerească din Homéni. Iar noi acum aşa-m 
adevărat • din cartea Vladului vodă ce numeşte mai sus. Şi după cum au dat seama si 

1 Cuvînt corectat. 
- Cuvînt scris deasupra rindului. 
a „lui" scris peste „poenii". 
4 „în deal" scris deasupra rindului. 
5 Loc alb in copie. 
u Cuvînt corectat. 
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moşteni că o jumătate din hotaru Homénilor iaste de moştenire a tuturor boiarilor din 
Piriiani. Iar altă jumătate de hotar, fiindcă au fost véche moştenire a sătenilor din Vâléni 
şi ei fiind vindut Danciului postelnic PIrUanul. Şi In urmă ş-au răscumpărat-o de la 

Pătru cămăraş fllu-său, pă cum arată mai sus să ş-o stăpîneascâ de acum nalnte cu bună 
pace şi nici ei să n-aibă pricini cu boiari, nici boiari cu ei. Iar pentru hotaru Plopişu de 
acum nu li s-au putut isprăvi, fiindcă altă stăplnire mai noao nu s-au dovedit, fără numai 
o moară cu nişte loc înfundat, de care zicea Văleni. Zicea că Ie sînt de cumpărături de la 
Ciorteşti, ce au mai rămas pricini la mijloc pină vor mai găsi boiari din Piriiani alte 

scrisori ca să se vază iaste acel loc de cumpărătoare de la Ciorteşti au de moştenire le 
sint din Plopişu, tăgăduind moştenii din Vâléni că n-au fost hotaru osăbit, ci o vale intre 
hotarul Vâléni i Ciorteşti, cu numele acesta Ploplşul, ci cu altă judecată işi vor isprăvi. 

Deci pă acest aşăzămînt să aibă a-şl stăpini sâténil din Vâléni moşiia cu bună pace, 
mal multă pricină intre dinşii să nu mai fie. Aceasta scriem. 

Mai 7 dni, 7232 [1724]. 
+ Mihai Zătreanu 
+ Ion iuzbaşa Poenariu 
+ Badea logofăt + Matei căpitan de Romanaţi (??) 

Această copie s-au scris după cartea cea bună a boiarilor hotărnici ce iaste la mina 
moşnenilor ot Vâléni şi s-au protocoiit den cuvînt in cuvlnt 1 3 logofet. 

DOCUMENTS INÉDITS DU X V I I l e SIÈCLE ENTRÉS DANS L E S C O L L E C T I O N S 
DU MUSÉE D ' H I S T O I R E D E L A R. S. D E R O U M A N I E 

R é s u m é 

Afin de mettre en évidence l'importance du travail mené par les commissions 
d'acquisition des musées, l'auteur présente à l'appui de ses afirmations trois docu
ments inédits datés de la première moitié du XVIIIe siècle récentes acquisitions 
provenant des particuliers. Ces documents attestent la lutte de classe entre la 
paysannerie libre et les grands féodaux, pour la terre. 

L'auteur recommande l'utilisation de pareils documents soit pour l'exposition 
du mussée soit comme matériel illustratif à l'école pour les classes d'histoire dans 
les communes — mêmes où les documents ont été découverts. 

' Numele este indescifrabil. 

www.mnir.ro



PROBLEMA FORMARII POPORULUI ROMAN OGLINDITA 
IN CONCEPŢIA ŞCOLII ARDELENE 

M A R C E L H O D A R N A U 

A doua jumătate a sec. al X V I I I - l e a a reprezentat pentru românii din Tran
silvania, aflaţi sub stăpînirea habsburgică, un moment de mari frămîntări. Ener
giile de veacuri încătuşate se dezlănţuie şi problemele fundamentale care privesc 
originile şi formarea poporului român, precum şi drepturile acestui popor se pun cu 
deosebită acuitate. Această renaştere de ordin cultural şi social se datorează apa
riţiei relaţiilor capitaliste în sînul societăţii. 

In sînul poporului român, elementele burgheze, promotoare ale noului mod 
de producţie, meseriaşi, negustori, funcţionari, ofiţeri, învăţători, preoţi, dobîndesc 
o sporire a puterii economice şi implicit a conştiinţei de clasă. 

Evoluţia societăţii româneşti a permis crearea unei pături de intelectuali, cu 
o cultură solidă, a căror operă poate fi plasată în cadrul iluminismului european. 
Are loc o integrare a culturii româneşti în cultura europeană. Intelectualii noştri 
se instruiesc şi se formează la şcolile occidentale, iar rezultatele lor nu rămîn izo
late, ci sînt recepţionate de o pătură mai largă a societăţii româneşti, ceea ce per
mite crearea unei atmosfere de înflorire şi răspîndire a culturii. Acest salt calitativ 
îl realizează mişcarea culturală cunoscută sub numele de Şcoala Ardeleană l . 

Programul politic al burgheziei româneşti în formare a fost sintetizat în 
Supplex Libellus Vallachorum în 1791, memoriu înaintat Curţii de la Viena şi apoi 
Dietei din Transilvania pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi politice a româ
nilor din Transilvania. 

întemeiat pe principiul determinării stricte a drepturilor politice, de datorii 
sociale, pe ideile egalităţii în drepturi politice a naţiunilor pe baza cerinţelor repre
zentării lor proporţionale în viaţa politică, supplexul este un act înaintat. Acest act 
are totuşi limitele sale, impuse de stadiul de dezvoltare a burgheziei, ţărănimea 
iobagă fiind exclusă de la revendicări 2 . Cei trei mari reprezentanţi ăi Şcolii Arde
lene : Samuel Micu, Gheorghe, Şincai şi Petru Maior reuşesc să abordeze problemele 
fundamentale ale vieţii noastre sociale şi culturale. 

Istoria, care ocupa cea mai mare parte a activităţii acestor intelectuali, devine 
arma politică principală pentru lupta de emancipare socială şi naţională a românilor 
din Transilvania 3 . Istoria constituia baza argumentării drepturilor pe care românii 
trebuiau să le cucerească. Maior, Micu şi Şincai elaborează o serie de lucrări isto
rice cu scopul de a ilustra pe baza documentelor justeţea acestor cereri. Aceste 

1 Manole Neagoe in „Prefaţă" la Gheorghe ş incai , Cronica românilor şi a mai multor 
neamuri, în Opere, tom. I , Bucureşti, 1967, ρ. Π. 

' Dionls Popa, Gh. ţ ineai , Blaj, 1944, p. 2. 
» M. Neagoe, op. cit., p. χ π . 
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lucrări istorice au stat la baza luptei politice pe care românii din Transilvania au 
dus-o la sfîrşitul sec. al X I X - l e a . 

Scrierile istorice ale lui Samuil Micu au rămas în manuscris pînă tîrziu în 
zilele noastre, în schimb lucrarea lui Petru Maior Istoria pentru începutul românilor 
în Dachia a fost tipărită încă din 1812, iar opera lui Gheorghe Şincai Cronica româ
nilor şi a mai multor neamuri este tipărită în părţi, începînd cu anul 1808. Aceste 
lucrări au stat la baza cunoaşterii trecutului poporului nostru. 

în 1791 istoricul sas I . Eder publicase Supplex Libellus Valachorum cu co
mentarii '', combătînd punct cu punct cererile burgheziei româneşti, modificînd chiar 
textul uneori. Pe lîngă Eder, apar şi Sulzer 5 , istoric de origine elveţiană şi I. Engel, 
istoric de origine germană 6 , care în scrierile lor au contestat revendicările popo
rului român. 

Această atitudine a istoricilor susnumiţi a trezit reacţia istoricilor români. 
Ceea ce-1 determină pe Petru Maior să redacteze lucrarea sa Istoria pentru începutul 
românilor în Dachia, a fost dragostea sa de neam şi adevăr „cu anevoie iaşte a nu 
grăi adevărul" 7 . Gheorghe Şincai polemizează cu I . Engel în lucrarea sa, dar 
neputînd-o publica integral, efectul acesteia a fost mai scăzut. Singură lucrarea lui 
Pentru Maior a văzut lumina tiparului de la început, avînd circulaţie încă din 
1812. Această scriere este mai puţin o lucrare ştiinţifică şi mai mult polemică, 
Petru Maior nedispunînd de informaţii în aceeaşi măsură ca şi Gheorghe Şincai. 
Pe de altă parte, Cronica lui Gheorghe Şincai este singura lucrare istorică de sinteză 
a poporului român pînă la sfîrşitul sec. al X I X - l e a , ştiinţific alcătuită. Este impor
tantă nu numai prin cantitatea mare de date, ci şi prin prezentarea şi interpre
tarea faptelor. Şincai η-a păstrat tonul deferent faţă de autorităţi ca Petru Maior 
şi din această cauză lucrarea sa η-a fost tipărită integral ci doar fragmentar în 
timpul vieţii sale. Cronica a fost editată integral abia între anii 1853—1854 la Iaşi. 
Mihail Kogălniceanu o prezenta în termeni elogioşi : „Hronica lui Şincai este un 
lucru atît de mare, atît de preţios, încît cuvintele îmi lipsesc spre a-mi arăta 
mirarea. Mii de documente necunoscute, rare, se află adunate, şi nu stau la îndo
ială de a zice că cît Hronica aceasta nu va fi publicată, românii nu vor avea 
istorie" 8 . Deşi din punct de vedere al informaţiei, Cronica lui Şincai, cît şi Istoria 
lui Petru Maior sînt astăzi depăşite, sînt deosebit de interesante ideile şi principiile 
pe care autorii le-au formulat sau pe care noi le putem deduce din con
textul acestora. 

Gheorghe Şincai a participat alături de Samuel Micu şi alţi intelectuali la 
alcătuirea Supplexului, iar în momentul cînd Eder a criticat violent şi insultător 
revendicările drepte ale poporului român, Şincai a răspuns acestuia printr-o anti
critică prin care demonstra că acesta nu cunoaşte suficientă istorie şi că mai existau 
documente pe care ar trebui să le cunoască. Insă acest răspuns al lui Şincai n-a 
putut apare, fiind interzis de cenzură 9 . 

Şi Samuel Micu urmăreşte în lucrarea sa Scurtă cunoştinţă a istoriei româ
nilor trezirea conştiinţei şi mindriei naţionale. Concepţiile sale sînt depăşite astăzi 
atît în ce priveşte expunerea, cît şi interpretarea evenimentelor istorice. Insă nu 

4 Titlul original al lucrării lui I . C. Eder, Supplex Libellus Vallachorum iura tribus 
receptis nattonlbus communie- postliminlo stbi adseri postulantlum, Cluj, 1791. 

5 F . I . Sulzer, Geschtchte des transalpinischen Dactens. 1781, Wien. 
6 I . Engel, Geschtchte der Moldau und Valachey nebst der historlschen und statis-

tichen Ltteratur beyder Lănder, Halle, 1804. 
7 Petru Maior, Istoria pentru începutul romanilor tn Dachia, vol. I , Bucureşti, 1971, p. 91. 
* M. Kogălniceanu, Gh. Şincai, in „Dacia literară", 1840, partea I I , p. 217. 
9 Dionis Popa, op. cit., p. 2 sau loan Modrigan, Soarta cronicii lui Şincai, în „Revista 

cultura creştină", an. VI , nr. 1, (lan. 1916), Blaj, p. 22. 
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trebuie uitat că în concepţia sa social-politică s-a reflectat ideologia burgheziei 
româneşti din Transilvania în formare, că el, ca şi ceilalţi reprezentanţi ai Şcolii 
Ardelene, s-a format sub influenţa iluminismului iosefinist. Să urmărim modalităţile 
de abordare a problemelor majore ale istoriei noastre şi anume originea romanică, 
continuitatea şi unitatea, într-un cuvînt concepţia acestor corifei ai Şcolii Ardelene 
asupra formării poporului român. In comparaţie cu Samuel Micu şi Petru Maior, 
Gheorghe Şincai este cel mai bine documentat, folosind o imensă bibliografie, 
citind peste 450 de autori şi prezentînd o serie de documente inedite culese la 
Roma, Buda, Viena etc. E l înţelege să trateze istoria întregului popor român din 
dreapta şi din stînga Dunării, concepînd-o însă într-un cadru larg, în legătură cu 
istoria popoarelor din jurul său, sau în mijlocul cărora a trăit. 

Şi Samuel Micu a încercat să trateze istoria tuturor celor trei ţări române 
pină în zilele sale, dar nu reuşeşte să realizeze o sinteză şi priveşte istoria poporu
lui român din cele două ţări române ca o înşirare a succesiunii domnitorilor. 

Privind originea poporului român, Samuel Micu şi Gheorghe Şincai au 
încercat să dovedească originea numai romană a poporului român, dar n-au insistat 
asupra acestei probleme în mod deosebit. 

Petru Maior este adeptul originii „pur romane" a poporului român. E l sus
ţine (evident greşit) că dacii au fost exterminaţi de romani în urma cuceririi 
Daciei, parte din ei liind prinşi şi trimişi la Roma, parte fugind pur şi simplu în 
alte direcţi i 1 0 . Argumentul nu stă în picioare, întrucît se ştie că în general po
poarele cuceritoare, jefuiau, dar nu exterminau populaţia locală. Elementele arheo
logice sînt elocvente în acest sens l i . 

Gheorghe Şincai de asemenea este convins de dispariţia dacilor 1 2 , dar în 
asemenea condiţii explicarea procesului de romanizare pur şi simplu nu şi-ar 
mai fi avut rostul. 

Samuel Micu pe aceeaşi linie susţine „stîrpirea" populaţiei dacice şi a colo
nizării „pur italice" a provinciei cucerite a . Insă istoriografia ştiinţifică modernă 
a infirmat această idee falsă 1 4 . 

Este lesne de înţeles consensul acestor puncte de vedere apropiate ale celor 
trei învăţaţi. E i voiau să afirme originea pur romană a poporului român din 
considerente de ordin politic. 

Procesul de romanizare nu reţine atenţia lui Petru Maior, care afirma că 
romanii nu s-au căsătorit cu femei dace. Probabil din dorinţa de a-1 combate pe 
Engel, care admitea un amestec între dacii rămaşi şi coloniştii romani. Calităţile 
sale de mare polemist ies la iveală. Pornind de la afirmaţiile lui Constantin Por-
firogenetul din lucrarea sa De administrando imperio. Petru Maior afirma că atunci 
cînd ungurii au ajuns în Pannonia din cauză că bulgarii şi pecenegii le-au distrus 
sălaşurile în locurile de baştină, omorîndu-le şi femeile, aceştia au fost nevoiţi să 
se căsătorească „cu muieri dintr-o altă neamuri, ruseşti, sclaveşti, bulgăreşti, gre
ceşti" etc. 1 5 şi că însăşi Thuroczy arată că multe neamuri au intrat în Ungaria, 
boemi, poloni, greci „au pentru aceaia neamul unguresc au pătimit ceva scădere 
întru strălucirea lui, cu atît mai vîrtos, romanii din Dachia, tocma de s-ar fi câsă-

o Petru Maior, op. cit., p. 102. 
<< Istoria României. Compendiu, Bucureşti, 1969, p. 100. 
1 2 Gheorghe Şincai, op. cit., p. 42. 
1 3 Samuel Micu, Scurţi cunoştinţă a istoriei romanilor. Bucureşti, 1963, p. 21. 
" Dăinuirea elementului autohton e documentată prin prezenţa în timpul stăpînirii 

romane a tinerilor daci în legiunile romane din diferite provincii ale imperiului, prin răscoale 
ale populaţiei autohtone. De asemenea ultimele interpretări ale unor scene de pe Columnă 
reprezintă întoarcerea dacilor la vetrele lor. 

1 5 Petru Maior, op. cit., vol. I , p. 108. 
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torit sau amestecat unii dintr'înşii cu muieri dache, totuşi romani ar fi rămas, 
iară nu alt neam s-ar fi făcut cu aceştia" a . 

E l nu renunţă la ideea purităţii originii romane, dar această discuţie închidea 
-calea oricărui istoric ungur de a contesta drepturile politice ale românilor. 

Samuel Micu susţine colonizarea „pur italică". In susţinerea tezei sale privind 
romanitatea „pură", Micu aduce argumente de ordin toponimic, folcloric şi lingvis
tic 1 7 . In ceea ce priveşte continuitatea după părăsirea Daciei de către romani, 
acelaşi Micu, deşi susţinea colonizarea pur italică, la un moment dat afirma : „măcar 
•că împăratul Aurelian... mare parte din romanii cei din Dachia lui Traian... i-au 
trecut Dunărea, tot colonii plugarii şi alţii, care începusă iconomia şi lucrul de 
casă, şi de a fi gazde, acolo au rămas" ω . Petru Maior susţine că Dacia ar fi fost 
părăsită îneă din timpul lui Gallienus (268), cu rezerva că armata romană a fost 
retrasă ceva mai tîrziu, în timpul lui Aurelian (271—275). Acesta afirma că pierderea 
Daciei η-a însemnat evacuarea totală a provinciei... „pentru că nu se putea un 
număr aşa de mare de oameni să fie trecuţi peste Dunăre, pentru că nu era sufi
cient spaţiu şi sărăcia locului n-ar fi asigurat hrana unei populaţii mari" 1 9 . 

Petru Maior combate pe Vopiscus, Ruffus şi Eutropius în privinţa părăsirii 
totale a Daciei, arătînd că ultimii doi se sprijină pe afirmaţiile nefondate ale 
primului 2 0 . 

Gheorghe Şincai este categoric împotriva ideii că Dacia a fost părăsită în 
întregime, că a fost evacuată de locuitori. Susţine că Aurelian, voind să înceapă 

Ό campanie împotriva perşilor, a scos legiunile din Dacia şi o parte a coloniei aşe-
zînd-o în sudul Dunării (Moesia) „lucru de netăgăduit dară a îngădui încă nu poci, 
cum că toată colonia o-ar fi trecut în Dachia Cea Nouă (Moesia), pentru că cei 
mai mulţi dintr-a coloni au trebui să fie daţi spre economie, carea aşa lesne ştiu 
că nu e-au lăsat, mai vîrtos după atîta mulţime, cît a fost întră Traian şi întră 
-Aurelian" 2 1 . Primul care sesizează importanţa Columnei lui Traian ca o mărturie 
a continuităţii este Gheorghe Ş i n c a i 2 2 

Nesesizînd faptul că romanizarea a pornit de la sud spre nordul Dunării şi 
•că procesul romanizării începuse înainte de cucerirea Daciei, Gheorghe Şincai cre
dea că din romanii trecuţi de Aurelian în Sudul Dunării „s-au prăsit grupul roma
nic sud-dunărean" 2 3 . 

Samuel Micu şi Gheorghe Şincai au căutat să argumenteze continuitatea „ro
mană" în stînga Dunării, apelînd la folclor. Foarte interesant este acest lucru, cu cît 
pentru o perioadă de cîteva sute de ani, izvoarele narative păstrează o tăcere de
pl ină despre existenţa populaţiei daco-romane la nord de Dunăre. 

Samuel Micu enumera o serie de obiceiuri populare româneşti din Transil
vania, stabilind unele paralelisme cu obiceiurile romanilor, precum şi a unor sărbă
tori. E l identifică rămăşiţe romane în colindele româneşti ce pomenesc de Aurelian... 
^,Alerom Ailerom doamne... ca şi cum ar zice Aureliane doamne" 2 \ Acelaşi exemplu 
î l menţionează şi Gheorghe Ş i n c a i 2 5 . 

ie ibidem, p. 109. 
" M. Neagoe, în „Introducere" la Samuel Micu, op. cit., p. XXX. 
1 8 S. Micu, op. cit., p. 26. 
1 9 P. Maior, op. cit., vol. I , p. 120. 
2 9 Ibidem, p. 118. 
2 1 Gh. Şincai, op. cit., p. 48. 
22 Ibidem, tom. I , p. 17. 
23 Ibidem, p. 49. 
2 1 S. Micu, op. cit., p. 26. 
2 5 Gh. Şincai, op. cit., tom. I , p. 50. 
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Samuel Micu aminteşte de asemenea despre obiceiurile de înmormîntare, în 
special depunerea banului la mort şi ospăţul (pomana) care are loc în urma înmor-
mîntării, obiceiuri de origine romană. 

Petru Maior era adînc convins de continuitatea elementului roman în Dacia, 
încît nu insistă asupra acestui fapt în timpul lui Constantin cel Mare şi Iustinian. 

Gheorghe Şincai, pentru a demonstra continuitatea stăpînirii romane la nord 
de Dunăre şi implicit a elementului roman, aminteşte de luptele duse de romani cu 
goţii la Nistru, afirmînd că aceştia încă stăpîneau Dacia. 

Foarte lucid Petru Maior a respins această idee : „Nu tot de auna locurile 
prin care trec oştile, sînt supuse împărăţiei lor" 2 6 . 

L a un moment dat Gheorghe Şincai afirma că, în timpul lui Constantin şi 
Justinian, bizantinii încă controlau aproape în întregime Dacia. Este o exagerare. 
Insă se ştie că pe timpul lui Constantin s-au făcut o serie de capete de pod la 
Dunăre pentru apărarea Daciei, şi că pe timpul lui Iustinian a existat încă un con
trol al malului nordic al Dunării, fapte confirmate de cercetările arheologice. 

Gheorghe Şincai intuieşte pentru prima dată spaţiul mai larg de formare al 
poporului român, care este plasat de o parte şi de alta a Dunării, Dunărea fiind 
axul central în jurul căreia a avut loc acest proces. Fapt acceptat astăzi 2 7 . 

„Din partea coloniei care a rămas în Dacia Veche, la anul 274, s-au prăsit 
toţi românii cîţi sînt deastînga Dunării, cum cură în Marea Neagră, iar din partea 
coloniei cari s-au trecut Dunărea şi s-au aşezat în Dachia cea Nouă, aşişderea şi 
din romanii pre care i-au adus marele Constantin în Thracia, s-au prăsit românii 
cei ce sînt deadreapta Dunării, carii s-au numit Kuţo-vlahi iară mai pre urmă 
ţinţari, tocma cum s-au numit şi cei ce au rămas deastînga Dunării, întîi români, 
apoi Abotriţi, după aceia cumani şi paţinachite, mai pre urmă Munteni şi Moldo
veni, Mărgineni, Mocani, Frătuţi şi oricum s-au numit sau se numesc acum tot de 
o viţă şi porodiţă sînt adecă Romani de sînge, precum firea şi virtutea îi mărtu
riseşte" 2 8 . Importante contribuţii aduc cei trei corifei ai Şcolii Ardelene în privinţa 
apariţiei creştinismului. Aceştia susţin că creştinismul a apărut odată cu colonizarea 
romană, a continuat şi după părăsirea Daciei, cînd datorită persecuţiilor o serie de 
creştini au trecut din sud la nord de D u n ă r e 2 9 . 

Gheorghe Şincai arată că în anul 369 Athanaric regele goţilor a încercat prin 
forţă să schimbe credinţa localnicilor : „s-a sculat asupra creştinilor din Dachia 
veche, care n-au putut fi alţii, fără numai strămoşii noştri „colonii" lui Traian, pe 
care Aurelian nu i-a trecut Dunărea" 3 0 . In continuare el susţine că românii nu au 
luat credinţa de la goţi sau slavi, ci „dimpotrivă, goţii şi slovenii s-au luminat prin 
români... bater şi-ar fi ţinut românii şi literele pentru că atunci cu slove chirileşti 
nu s-au putut folosi, fiindcă nici era pe lume" 3 1 . 

L a rîndul său, Samuel Micu considera că „aşa şi în Dachia, odată cu intrarea 
romanilor şi credinţa creştinească a intrat" 3 2 . După părerea sa românii erau creştini 
cu mult timp înainte de venirea bulgarilor : „aşa sînt la norodul românesc unele 
cuvinte care nu sînt în cărţile bisericeşti, ci le ţine poporul numai din zilele dinainte 
de întoarcerea bulgarilor la credinţă, ex. : Sîngiorgiu, Sînicoară, Sînpetru, Sîntă-
mărie, Simedru, duminică, sărbători" 3 3 . Samuel Micu susţine că de-abia după orga-

* P. Maior, op. cit., p. 22. 
" V. nota i l . 
a Ibidem. 
B Gh. Şincai, op. cit., p. 42. 
» Ibidem, p. 89. 
81 Ibidem, p. 70. 
3 3 S. Micu, op. cit., p. 93. 
3 3 Ibidem, p. 96. 
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nizarea bisericii au început românii să folosească limba slavonă : „După ce bulgarii 
şi ungurii s-au făcut creştini, mai bine a început a fi şi biserici româneşti, ci pentru 
că era într-o stăpînire uniţi cu bulgarii toate cele bisericeşti slavoniseşti au început 
a le sluji şi de acolo au venit marea stricare a limbii româneşti şi multe cuvinte 
din limba slavonească au primit. De la românii cei din Ţara Românească au luat 
şi românii din Ardeal a sluji slavoneşte pînă la 1675" y'. Descoperirile arheologice 
din ultimul timp au confirmat apariţia creştinismului la nord de Dunăre încă în 
sec. I V şi totodată justeţea observaţiilor lui Petru Maior, Samuel Micu şi Gheorghe 
Şincai. Creştinismul de origine romană îmbrăţişat de populaţia daco-romană este 
încă un argument în privinţa continuităţii. Continuitatea populaţiei daco-romane 
în perioada migraţiilor şi relaţiile pe care aceasta le-a avut cu migratorii sînt 
abordate cu deosebit interes de istoricii Şcolii Ardelene. Aceştia au tras o serie de 
concluzii care îşi păstrează şi astăzi prospeţimea şi veridicitatea. 

Astfel Petru Maior descoperă colaborarea economică şi politică între români 
şi migratori. Migratorii fiind nomazi şi neînvăţaţi cu lucratul pămîntului, aveau 
nevoie de produsele agricole şi nu aveau interesul de a extermina populaţia băşti
naşă : „şi lor (barbarilor) le era de folos să rămînă statornici întru lăcaşurile sale 
şi să-şi lucre moşiile... să se ajuture din sudoarea românilor" 3r>. De asemenea susţine 
o idee îndrăzneaţă afirmînd că Dacia era de fapt „o rampă de lansare" a atacurilor 
popoarelor migratoare la sud de Dunăre, unde „mai mult necaz aveau acei locui
tori cu varvarii" ^ 

Colaborarea militară a populaţiei daco-romane cu migratorii a fost una din 
cauzele care au permis populaţiei băştinaşe să-şi menţiună fiinţa, susţinea Petru 
Maior. „Ba nu mă îndoiesc că văzînd varvarii pre românii cei din Dachia... că 
acum nu erau supuşi împărăţiei romanilor, i-au rugat să stea cu dînşii şi împreună 
să meargă asupra ţărilor cele de supt împărăţia romanilor" 3 7 , căci românii intra 
atîtea strecurări de ghinte varvare, prin Dachia, ei au rămas statornici" M . Cu alte 
cuvinte putem concluziona că în acest caz este vorba de o strategie a populaţiei 
daco-romane, care i-a permis şederea pe acest teritoriu. Ideea este foarte interesantă. 
De fapt se ştie că mai toate popoarele migratoare au antrenat în incursiunile lor 
de pradă şi populaţiile supuse. 

Pentru prima dată, Petru Maior susţine că în perioada marilor migraţii 
populaţia băştinaşă s-a retras din zonele de cîmpie în zone de deal şi munte, 
pădurea asigurînd o mai mare protecţie acestora. Cîmpia a fost abandonată, deoa
rece era locul preferat de migratori 3 9 . In continuare susţine că după plecarea roma
nilor, „romanii nu au rămas numai prin munţi, ci şi în ţeară la şesuri" m , deoarece 
barbarii aveau nevoie de produsele agricole şi în acelaşi timp aceştia nu erau aşa 
de numeroşi încît să ocupe toată cîmpia. Această idee a fost preluată de istorio
grafia noastră. Mişcarea aceasta de flux-reflux a populaţiei daco-romane în faţa 
migratorilor, părăsirea vechilor vetre şi revenirea după un timp, este confirmată de 
descoperirile arheologice. 

Petru Maior a intuit un fenomen de mare importanţă pentru istoria noastră şi 
anume apariţia primelor embrioane ale organizaţiilor politice româneşti în zonele 
de deal şi munte : „Nu mă îndoiesc că cei de pre munţi, nu numai într-un loc 
aveau prinţipi sau căpeteniile sale cu împărăţie, care nu atîrnau de la varvarele 

« ibidem, p. 88. 
3 5 P. Maior, op. cit., vol. I, p. 127. 
» Ibidem. 
" Ibidem, p. 126. 
» Ibidem, p. 127. 
** Ibidem. 
" Ibidem, p. 126. 
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ghinte" Migratorii n-au îndrăznit să intre în păduri sau să se aventureze la deal 
sau la munte, locul folosit cu predilecţie de populaţia românească pentru că îi 
oferea libertatea. 

Petru Maior afirmă că populaţia romanizată din Dacia a beneficiat de liber
tate mai mare în timpul aşezării avarilor în Pannonia (se. VI) şi demonstrează 
pentru prima dată un fapt de o importanţă covîrşitoare, că de atunci şi pînă la 
venirea bulgarilor (sec. VII ) , a fost o perioadă liniştită, propice pentru apariţia pri
melor nuclee de formaţiuni politice româneşti : „Nice odată românii cei din Dachia 
din zilele lui Galienus nu au putut răsufla ca acum, deoarece eşind avarii la 
Pannonia, în locul lor nici o ghintă varvară nu au intrat în Dachia, ci singurii 
românii au rămas. Atunci împărăţiile romanilor din Dachia ce era la strîmtoare 
pre la munţi începură cu volnicie a se lăţi, a se lărgi. Dintr'a aceste era împără
ţiile întru care aîlară ungurii cînd intrar în Panonia, căpetenii pe Gelu, pre 
Menumorut, pre Glad" '· 2 . 

Ştim că formarea statelor se datoreşte în primul rînd diferenţierii sociale şi 
întăririi forţelor producătoare din interiorul ţărilor însă trebuie să acordăm şi 
factorului extern rolul său de impuls. Apariţia şi consolidarea primelor voievodate 
este dificilă de explicat fără a lua în considerare o perioadă de linişte prielnică 
unui proces de acest gen. 

în scopul de a dovedi continuitatea dar şi unitatea neamului românesc, 
Petru Maior încearcă să identifice numele sub care au fost cunoscuţi românii 
în perioada migraţi i lor / , 3

( arătînd că numele de vlah este identic cu cel de român 
şi este folosit de slavi pentru a desemna populaţia locală. Pe de altă parte, 
Gheorghe Şincai explica că, faptul că „românii" nu au fost amintiţi pentru o 
perioadă îndelungată în documente sau scrieri, s-a datorat uzului vremii, cînd se 
ignorau locuitorii de baştină în cazul cînd erau ocupaţi de alte popoare. „Dachia 
lui Traian sau cea veche, pre vremea lui Constantin se chema Gothia, eară mai 
tîrziu s-au numit Ghepidia, tot pe vremea neamurilor acestor gothiceşti căci după 
aceia pe timpurile altor neamuri, alte nume au avut amîndouă Dachiile, adesea şi 
a lui Traan şi a lui Aurelian" 4 4 . Şincai caută să identifice pe români sub numele 
de pecenegi, cumani etc. Teza aceasta a fost preluată de istoriografia modernă. Şi 
Samuel Micu consideră că pe timpul migraţiilor viaţa politică şi economică de 
pe teritoriul nostru η-a cunoscut întrerupere, situîndu-se pe aceeaşi poziţie ca 
Maior şi Şincai ''5. 

Una din problemele care au suscitat un interes deosebit reprezentanţilor 
Şcolii Ardelene a fost sosirea ungurilor în Transilvania şi ocuparea acesteia. 

Petru Maior afirmă că atunci cînd ungurii au pus prima dată piciorul în 
Transilvania, aici au găsit formaţiunile politice româneşti, lucru de altfel atestat şi 
de Gesta Hungaronum. „Cînd au venit ungurii cu oaste în Ardeal aflară acolo 
pre români subt nume de vlahi, vlaşi, ghintă osebită, precum scrie Notarul lui 
Bela, cu domnul lor Gelu" 4 0 . Exagerarea este evidentă, afirmînd că „românii" ar 
fi rămas o „rasă pură", deoarece nu era posibil acest lucru. De altfel, voievodatul 
lui Gelu era romano-slav. 

Petru Maior intuieşte că ungurii, pentru a ajunge în Panonia, au trecut 
prin munţii Galiţiei, nefiind de acord cu afirmaţia lui Constantin Porfirogenetul, 
care în lucrarea sa De administrado imperio susţinea că ungurii au trecut prin 

41 Ibidem, p. 127. 
« Ibidem, p. 12β. 
43 Ibidem, p. 34. 
4 4 Gh. Şincai, op. cit., p. 50 ; vezi Dionis Popa, op. cit., p. 77. 
4 5 S. Micu, op. cit., p. 34. 
4 i P. Maior, op. cit., p. 156. 
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Moldova şi Ţara Românească în drum spre Pannonia Maior supune cronica 
Gesta Hungaronum la o critică aspră, îndoindu-se puternic de obiectivitatea cro
nicarului maghiar, care i-a lăudat în mod exagerat pe unguri, şi i-a subapreciat 
pe adversari, prezentîndu-i nefavorabil. Acestuia i-ar fi lipsit tocmai obiectivitatea, 
calitatea de bază a unui cronicar ''8. Probabil — afirma Maior — acest lucru s-ar 
datora şi faptului că cronicarul era „episcop papistăşesc", iar românii erau de 
lege grecească v \ Maior îl atacă pe Eder, care, străduindu-se să interpreteze Gesta 
Hungararum, se îndoia de calităţile de războinici ale românilor, care ar fi fost 
supuşi cu uşurinţă de Tuhutum. Pentru a demonstra vitejia românilor, Maior face 
o incursiune în evul mediu românesc, relevînd o serie de fapte de vitejie ale 
acestora, şi apoi arată că Gelu a luptat cu vitejie. Lupta cu Tuhutum a fost crîn-
cenă, însă era o imposibilitate să cadă numai românii : „cine poate crede, unde 
se întîlnesc doao oşti potrivnice şi se bat întră sine cumplit, de o parte să cadă 
mulţi, şi de ceaia parte nici unul" M . Mai mult chiar, susnumitul istoric susţine că 
dacă Gelu ar fi trăit, românii nu s-ar fi dat bătuţi şi nu l-ar fi ales pe Tuhu
tum ca şef. 

Ca şi ceilalţi reprezentanţi ai Şcolii Ardelene, Maior socoteşte că voievodatul 
lui Gelu n-ar fi fost cucerit cu forţa, ci în urma unei înţelegeri între români şi 
unguri. Deci la baza relaţiilor româno-maghiare a stat un contract bilateral, Tuhu
tum fiind ales 5 1 . Tuhutum nu a împărţit moşii soldaţilor săi, ci s-a întors la stăpî-
nul său Arpad şi abia la începutul sec. al XI - l ea ungurii au început să vină în 
Transilvania, însă nu deodată, ci pe rînd : „Iată fiind că nici un scriitoriu nu ne 
lasă scris că ungurii de odată să fi venit gloată din ţara ungurească în Ardeal, 
urmează că au venit pe rînd" M , şi în continuare : „aşa dar românii au ţinut împă
răţia sa în Ardeal pînă la a unsprezece sută de la Hristos" ω . 

De fapt şi arheologia aduce dovezi în privinţa etapelor de cucerire a Tran
silvaniei — sec. al X I — X I I , obiectele şi podoabele maghiare din sec. al X-lea des
coperite şi necropolele de la Şiclău jud. Cluj , Moldoveneşti din sec. al XI- lea , 
jud. Alba, şi Benic, sec. al XII - lea , jud. Alba sînt exemple în acest sens şi con
firmă cele afirmate de Petru Maior. 

Transilvania de la început nu s-a integrat în sistemul politic maghiar şi 
şi-a păstrat o anumită autonomie în cadrul regatului maghiar, — chiar şi după 
Ştefan cel Sfint — susţine Petru Maior — românii nu şi-ar fi pierdut de tot drep
turile şi libertăţile, şi că aşa cum exista o nobilime ungurească, exista şi o nobi
lime românească Γι''. 

Samuel Micu, referindu-se la Transilvania dinainte de venirea ungurilor, de
monstra existenţa formaţiunilor politice româneşti : „partea ce vrea să fie acum 
Ardeal deosebi ai săi stăpînitori au avut pînă la venirea ungurilor" 

In general se observă tendinţa istoricilor Şcolii Ardelene de a explica relaţiile 
dintre români şi unguri, nu ca relaţii de la supus la stăpîn, ci ca o convieţuire care 
a avut la bază o înţelegere între cele două popoare. 

Pentru a demonstra existenţa românilor şi în sec. al X I I I - l e a Gheorghe 
Şincai prezintă o serie de documente preţioase interne ale regatului maghiar. Ast
fel, documentul din 1224, prin care regele Andrei al II-lea coloniza pe saşi în 

« ibidem, p. 160. 
«s ibidem, p. 158. 
43 Ibidem, p. 157. 
50 Ibidem, p. 163. 
si ibidem, p. 170. 
5 2 P. Maior, op. cit., p. 181. 
3 3 Ibidem, p. 185. 
M Ibidem, p. 192. 
5 3 S. Micu, op. cit., p. 35. 
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Transilvania, menţionează „silva blachorum et bissenorum". Şincai arăta că pă
durea care înainte era a românilor, este dată acum în folosinţă s a ş i l o r M . în docu
mentul din 1289 regele Ungariei Ladislav al IV-lea făcea danie tot scaunul Arie-
şului, secuilor, pentru mai multe slujbe ale lor 5 7 . Prin acest document se con
stata că secuii, numai la această dată au ajuns în stăpînirea scaunului Arieşului, 
şi că, pînă la acea dată acest scaun se afla în stăpînirea regelui, iar populaţia 
lui era românească. 

In alt document, din 1291, Şincai semnala că regele Andrei al II-lea făcea o 
danie lui Ugrin, menţionînd că nobilimea română avea aceleaşi drepturi ca şi 
nobilimea maghiară şi participa după obiceiul feudal la judecăţile prezidate 
de rege M . 

Ca o concluzie la cele amintite mai sus, reprezentanţii Şcolii Ardelene, 
Petru Maior, Samuel Micu şi Gheorghe Şincai au susţinut că, în primele secole 
ale stăpînirii maghiare în Transilvania românii s-au bucurat de aceleaşi drep
turi ca şi ungurii. 

Tot în scopul de a demonstra continuitatea populaţiei româneşti în spaţiul 
de la nord de Dunăre reprezentanţii Şcolii Ardelene au combătut cu înverşunare 
teoria caracterului nomad al poporului român, susţinută de adversarii continuităţii. 

începînd cu Eder, adversarii continuităţii poporului român au căutat să de
monstreze aceasta, folosind parţial informaţiile din lucrarea lui Ana Comnena, că 
românii ar fi fost păstori nomazi. 

Ana Comnena, în AlexiadaM, afirma că românii au fost păstori şi neavînd 
lăcaşuri statornice, se mutau din loc în loc. Textul se referea la o acţiune de 
înrolare a tinerilor pentru armata bizantină, preferîndu-se „bulgari şi tineri cei 
daţi spre păstorie, carii nu au statornic lăcaşuri şi deobşte se cheamă vlahi" m . 

Adversarii continuităţii susţineau că datorită acestei ocupaţii, românii ar fi 
mers cu turmele lor din munte în munte, şi că pe la sfîrşitul sec. al X I I I - l e a ar 
fi ajuns la nord de Dunăre şi de Carpaţi. 

Gheorghe Şincai, folosind integral informaţiile Anei Comnena, a demonstrat 
că românii au avut aşezări statornice „pentru că însăşi Ana Comnena scia că 
oraşul Exeban de lîngă Andronia a fost oraş românesc" 6 1 , şi că românii s-au ocu
pat şi cu păstoritul unde locul Ie-a permis. Pentru a arăta că păstoritul este o 
ocupaţie principală a poporului român, dar nu singura. Şincai foarte plastic sus
ţinea : „măcar că pentru mărimea şi lăţimea neamului românesc, care nici Eder 
o poate tăgădui, mulţi dintre români îmbla razna şi atunci, ca şi acuma" C 2 . 

Petru Maior, situîndu-se tot pe linia lui Şincai, combate magistral teoria 
nomadismului poporului român, arătînd că Ana Comnena nu voia să spună prin 
acea afirmaţie că românii s-ar fi ocupat numai cu păstoritul, ci că ei căutau păşuni 
noi pentru vite, departe de casele lor. Maior vine cu un exemplu elocvent, refe-
rindu-se la mărginenii din Ardeal din timpul său : „din cei de lîngă Sibiu, unii 
toată viaţa lor o petrec îmblînd prin locuri streine cu oile sale şi cu caii săi 
pentru păşunea, mulţi dintră ei vara vin la munţii cei de către Moldova, cu tur
mele sale, pre iarna trec la Moldova, nici nu se întorc la căşile lor fără cînd şi 
cînd, pre rînd, şi aşa vînzînd lînă şi brînză îşi chivernisesc căşile sale. Intru aceasta 

5 9 Gh. Şincai, op. cit., p. 388. 
5 ' Ibidem, p. 438. 
5 8 Ibidem, p. 439. 
5 9 Ana Comnena, Alexida, p. 415 (indicaţia este dată de Gh. Şincai, op. cit., p. 327). 
m Ibidem. 
ci ibidem, p. 326. 
m Ibidem. 
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înţeles dară scrise Ana Comnena că unii români duc viaţă nomadă" c n . In continuare 
Petru Maior adăuga : „şi nici un neam nu iaste carele să nu aibă în sînul său, 
pre unii păstori sau ciobani" M . 

Deci Maior susţinea că păstoritul este o specializare şi modul de viaţă al 
păstorilor nu se identifică cu a întregului popor. Cercetările recente au întărit 
această a f i r m a ţ i e ω . Păstoritul transhumant are o mare vechime la români. 

Pe linia contracarării afirmaţiilor istoricilor Eder, Engel, Sulzer şi alţii, care 
au contestat formarea poporului român pe teritoriul vechii Dacii, Petru Maior a 
respins ideea popularii Daciei cu populaţie romanizată adusă de bulgari din sudul 
Dunării în sec. al IX-lea. E l demonstra că dacă populaţia românească nu şi-a 
părăsit „patria" atunci cînd Dacia a fost părăsită de romani, ce rost mai avea să 
o părăsească după aceea 0 6 . De fapt afirmaţia lui Petru Maior stă în picioare, de
oarece nu există nici un document care să menţioneze deplasarea românilor de la 
nord spre sudul Dunării sau invers. L a un moment dat Maior admite o supremaţie 
a bulgarilor asupra românilor şi o colaborare mai degrabă, românii fiind părtaşi la 
victoriile obţinute de bulgari c". 

Şi Gheorghe Şincai admite colaborarea româno-bulgară în sec. I X — X I , în 
special în luptele împotriva Bizanţului. Respinge însă ideea lui Engel că bulgarii 
ar fi populat teritoriul de la nord de Dunăre şi Carpaţi şi admite doar o sporire 
a elementului romanic „din romanii aceia pre carii i-au aşezat în Trachia şi Ma-
chedonia, augustul Constantin cel Mare" w . 

Cunoaştem că în general această teoria este acceptată, dar nu este determi
nantă. A existat o întărire a romanităţii nord-dunărene cu elemente sud-dunărene, 
dar rolul lor în formarea poporului român nu este determinant, ci secundar. 

Petru Maior a susţinut continuitatea elementului românesc şi la răsărit de 
Carpaţi. Acesta arăta că atunci cînd ungurii au venit în Moldova, aici exista o 
populaţie românească, care apoi a rămas în continuare pe loc : „şi aceia încă o 
cred că românii aceia au urmat a locui acolo împreună cu ungurii, pînă cînd ve
nind fraţii lor, patinachitele, mai cu mulţ ime şi mai cu putere îi alungară pe 
unguri de acolo" C'J. Emite în continuare ideea că la rîndul lor şi pecenegii au fost 
asimilaţi de r o m â n i 7 n . 

Şi Şincai susţinea existenţa populaţiei româneşti în timpul pecenegilor şi 
cumanilor la răsărit şi sud de Carpaţi : „vlahii sau romanii cei din Dachia veche 
s-au numit după numele varvarilor acestora, adecă românii din Ţara Românească 
s-au chemat paţinachi, iară cei din Moldova şi Basarabia cumani, pentru că nea
murile acestea i-au stăpînit mai pe urmă" 7 1 . 

Gheorghe Şincai intervine cu un interesant amănunt legat de existenţa româ
nilor în această perioadă, exemplificînd prinderea lui Andronic Comnenul, care 
fugea din prizonierat, de către „vlahi sau români" la marginea Gal i ţ i e i 7 2 , fapt 
semnalat de cunoscutul cronicar bizantin Nichetas Choniates. 

Sulzer, bazîndu-se pe interpretarea unor documente maghiare şi pe cronica 
lui Radu Greceanu, afirma că foarte mulţi români ar fi trecut la nord de Dunăre 
după răscoala fraţilor Asăneşti (1185—1187)'λ Maior se îndoieşte de afirmaţiile lui 

9 3 P. Maior, op. cit., p. 234. 
'•'· Ibidem, p. 235. 
0 3 I . Donat, Pdstoritul românesc si problemele sale, in „Studii", tom. 10. I960, nr. 2, p. 231. 
0 0 P. Maior, op. cit., p. 235. 
97 Ibidem, p. 229. 
9 8 Gh. Şincai, op. cit., p. 185. 
0 9 P. Maior, op. cit., p. 242. 
79 Ibidem. 
7 1 Gh. Şincai, op. cit., p. 332. 

Ibidem. 
7 3 P. Maior, op. cit., p. 242. 
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Greceanu, arătînd că acesta nu ar fi avut la dispoziţie documente, şi totodată amin
teşte că românii sînt documentaţi în Transilvania de loan Cinamus şi de docu
mentele lui Andrei al I I - l e a 7 4 . 

Contribuţii importante aduc reprezentanţii Şcolii Ardelene în dovedirea ori
ginii latine a limbii romăne. 

Samuel Micu demonstra că originea latină a limbii este evidentă : „tot cel 
ce ştie limba latinească şi cea românească, bine cunoaşte cum că limba cea româ
nească iaşte alcătuită din cea latinească, carea întru atîtea neamuri varvare măcar 
rău stricată, tot au ţinut-o romanii în Dachia care lucru cu totul de crezut face 
cum că ei sînt adevăraţii fii şi nepoţi ai romanilor celor vechi" 

Dacă Samuel Micu şi Gheorghe Şincai au susţinut greşit că limba română 
derivă din latina clasică, Petru Maior a întrevăzut primul originea ei din latina 
vulgară, iar nu literară : „Din limba latinească comună lesne se poate afla începutul 
limbii româneşti" 7 ( i. Referindu-se la pătrunderea cuvintelor străine şi în special 
slave, Petru Maior afirma : „nu putem tăgădui că în limba românească sînt vîrîte 
cuvinte de ale varvarilor ghinte, anume slovenilor cu care au petrecut împreună. 
Insă slovenii de ţesătura limbii româneşti cea din lontru nice cum nu s-au atins, 
ci acea a rămas întreagă, precum era cînd au venit romanii în Dachia" ". Deci, 
cu alte cuvinte, nu s-a putut altera structura internă a limbii române, care a 
rămas latină. 

Petru Maior deduce că limbile romanice sînt continuatoarele directe ale 
latinei vorbite de masele populare, latina populară (vulgară) 7 8 . Totodată susţine 
despre limba latină comună că nu putea fi unitară şi lipsită de dialecte, „fiindcă 
coloniile acestea din toată părţile Italiei au fost adunate, urmează că mai multe 
dialecte au adus cu ei" 7 9 . 

Acelaşi Petru Maior arată că limba românească, deşi este împărţită în mai 
multe dialecte, este uşor înţeleasă şi vorbită de români, „însă măcar că limba 
românilor e împărţită în mai multe dialecte, căror osebire mai vîrtos stă în pro
nunţia sau răspîndirea unor slove, toţi se înţeleg laolaltă, ba, în cărţi nice nu au 
fără o dialectică singură: desclintirea dialectelor numai în vorbă se aude"8 0. 

In concluzie, reprezentanţii Şcolii Ardelene. Samuel Micu, Petru Maior, Ghe
orghe Şincai au adus o contribuţie importantă la înţelegerea procesului de for
mare a poporului român şi a limbii române. 

Bazaţi pe o documentaţie solidă (cercetări de arhivă la Buda, Viena şi Roma), 
ei au căutat să demonstreze vechimea elementului românesc în Transilvania, con
tinuitatea şi unitatea poporului român. 

Acolo unde documentaţia a lipsit, deducţiile logice s-au impus. Ideile avansate 
de aceşti străluciţi cărturari privind originea romanică, continuitatea, unitatea 
poporului român au fost confirmate de săpăturile arheologice şi de cercetarea 
istorică recentă. Ne-am putea referi numai la un aspect şi anume intuirea de către 
Gheorghe Şincai a unei arii mai largi de formare a poporului român şi anume 
spaţiul între Carpaţi şi Haemus. 

Ştim că Samuel Micu, Petru Maior şi Gheorghe Şincai au comis şi o serie 
de greşeli şi exagerări, însă toate acestea îşi găsesc explicaţia prin stadiul puţin 

7 1 P. Maior, op. cit., p. 242. 
7 1 Ş. Micu, op. cit, p. 88. 
7 0 P. Maior, op. cit., vol. II, p. 48. 
77 Ibidem, p. 49. 
7 8 D. Macrea, Activitatea lingvistică a lui Gh. Şincai, în „Cercetări de lingvistică", 

extras, an. XII, nr. 1, 1967, p. 5. 
7 8 Sextil Puşcariu, pdrertle luf P . Maior despre limbă, in „Cuvintări comemorative" 

rostite in aula Univ. din Cluj, 2/15 febr. 1921, la Centenariul morţii lui Petru Maior, p. 41. 
8 0 P. Maior, op. cit., vol. Π, p. 49. 
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dezvoltat al cercetării istorice în vremea lor, precum şi că exagerările adversarilor 
continuităţii i-au făcut şi pe ei să exagereze. 

Putem afirma că întreaga operă istorică a reprezentanţilor Şcolii Ardelene 
a stat la baza cercetărilor istorice din epoca modernă şi a contribuit la formarea 
unei conştiinţe de neam şi a demnităţii noastre ca popor de origine romanică. 

L E PROBLÈME D E L A F O R M A T I O N DU P E U P L E ROUMAIN REFLÉTÉ DANS 
L A C O N C E P T I O N D E „LÉCOLE T R A N S Y L V A I N E " 

R é s u m é 

Le problème de la formation du peuple roumain a preocupe au plus haut 
degré les représantants de ,,1'Ecole Transylvaine". Malgré la conjucture politique 
défavorable pour le peuple roumain, les intellectuels d'élite de ,,1'Ecole transyl
vaine" ont formé un front commun qui s'est donné pour tache de défendre les 
droits de la nation roumaine et de lutter pour qu'elle soit reconnue sur le plan 
internaţional. Les corifés de ,,1'Ecole transylvaine", Samuel Micu, Gheorghe Şincai, 
Petru Maior, qui ont étudié à fond les documents des archives de Vienne, Rome, 
Buda, ainsi que les oeuvres de leurs précurseurs ont expliqué l'origine latine, la 
continuité et l'unité du peuple roumain. Ils ont émis pour la première fois des 
nouvelles idées quant au territoire de la formation du peuple roumain, sa conti
nuité dans l'époque des migrations, l'origine autochtone des premières formations 
politiques. 

Ils ont adopté une position bien décidée dans la lutte contre les adversaires 
de la continuité, sans pour autant s'éloigner des réalités évidentes prouvées par les 
documents qu'Us ont cités. 

Là ou les documents manqaient, des hypothèses ont été émises qui ont été 
en partie vérifiées par la suite, en pratique, à l'ocasion des fouilles archéologiques. 

Les historiens de ,,1'Ecole transylvaine" ont apporté par leur oeuvre une im
portante contribution pour la clarification de certains aspects très importants de 
l'histoire du peuple roumain et c'est pourquoi ils peuvent être considérés comme 
les précurseurs de l'historiographie moderne roumaine. 
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METODELE INFORMATICII ŞI SISTEMATIZAREA CERCETĂRII 
PICTURII MEDIEVALE ROMANEŞTI 1 (I) 

BOGDANA I R I M I A 

în cadrul acestui articol care reprezintă o introducere în metodologia cerce
tării ştiinţifice a picturilor medievale din ţara noastră, cu ajutorul metodelor ofe
rite de informatică 2 , ne permitem să sugerăm cercetătorilor unele direcţii moderne 
de investigare, direcţii cu caracter mai amplu care se impun dato.ită creşterii 
numărului materialelor ştiinţifice, varietăţii de abordare a tematicii şi datorită 
necesităţii permanente de reînnoire a metodelor de cercetare. 

în cadrul acţiunii de inventariere sistematică a operelor de artă aparţinînd 
patrimoniului cultural-naţional, un loc important îl va ocupa analiza ştiinţifică a 
ansamblurilor de picturi murale medievale. 

In raportul final al Conferinţei interguvernamentale UNESCO de la Paris 
din 4—9 octombrie 1971 3 , s-a adoptat o poziţie favorabilă în legătură cu posibili
tăţile exploatării automate a materialului documentar privind operele de artă şi 
s-a subliniat necesitatea constituirii unui sistem internaţional de informare ştiin
ţifică bazat pe colaborarea centrelor de documentare modernă '·, sistem care per
mite cercetarea cu calculatorul electronic. S-a arătat că acest sistem de informare 

1 Articolul de faţă reprezintă textul dezvoltat al comunicării noastre intitulată „Metoda 
informatică şi sistematizarea cercetării picturii medievale româneşti", susţinută in cadrul 
Sesiunii ştiinţifice de comunicări a Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România, 
13—14 decembrie, 1974. 

3 INFORMATICA este cea mai recentă ştiinţă a informaţiei, după cibernetică şi teoria 
informaţiei, fiind numită „ştiinţa prelucrării raţionale, îndeosebi prin maşini automate, a 
informaţiei considerată ca suport al cunoştinţelor umane şi al comunicărilor in domeniile 
tehnice, economice şl sociale" (J. ARSAC, L a science informatique, Paris, Dunod, 1970). Deci, 
informatica este ştiinţa care se ocupă cu metodele naturale şl artificiale de prelucrare a 
Informaţiei, utilizlnd tehnici şi instrumente matematice : cercetarea operaţională, programarea 
liniară, teoria algoritmilor, metodele numerice. 

După natura informaţiilor prelucrate, informatica cuprinde următoarele ramuri : infor
matica economică, informatica socială, informatica militară, informatica statistică, informatica 
documentară. 

Informatica studiază şi posibilităţile de creare a sistemelor informaţionale care devin 
sisteme informatice prin utilizarea calculatoarelor electronice. 

Bibliografia referitoare la acest subiect este foarte bogată. Vom menţiona însă urmă
toarele lucrări cu caracter introductiv şi de generalizare : VICTOR SAHLEANU, Ştiinţa şi 
filozofia informaţiei, Ed. Politică, 1972 : A U R E L AVRAMESCU, Metode de automatizare a cule
gerii şi tratării informaţiei, în Metode noi şi probleme de perspectivă ale cercetării ştiinţifice, 
Ed. Academiei, 1971. 

3 Finei Report of the Intergovernmental Conference for the establishment of a World 
Science Information System — UNESCO. 

* Centrele de documentare ştiinţifică studiază totalitatea proceselor de elaborare a mate
rialelor documentare ştiinţifice, colectarea, prelucrarea, înmagazinarea, regăsirea informaţiilor 
(conţinute în aceste materiale) şl analizează modalităţile de realizare a proceselor de informare. 

Sistemul de informare ştiinţifică studiază aceleaşi probleme, fiind dotat cu calculatoare 
electronice în scopul obţinerii unor informaţii noi din alte informaţii, prin anumite procedee. 
In cadrul acestor operaţii se studiază şl problema elaborării unor principii generale şi unitare, 
adaptate la o mare clasă de structuri cu proprietăţi sau caracteristici comune. S-a constituit 
astfel o teorie şl ştiinţă a sistemelor, care analizează metodele matematice aplicate general 
in tehnică, ştiinţă şl societate. 
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poate fi aplicat cu succes atît în ştiinţele sociale cît şi în ştiinţele umaniste, un loc 
particular ocupîndu-1 istoria artei. 

Direcţiile fundamentale pe care se vor axa cercetările viitoare în acest con
text, vor fi următoarele : 

1. Elaborarea unor formulare de analiză-tip care vor fi completate de isto
ricii de artă după ce s-a efectuat cercetarea unor teme, cicluri sau an
sambluri iconografice, direct pe monument şi după ce materialul docu
mentar şi ilustrativ (fotografii, relevée iconografice) a fost prelucrat şi 
s-au conturat concluziile. Aceste formulare completate, însoţite de ma
terial ilustrativ bogat, vor constitui utile instrumente de lucru atît 
pentru cercetările individuale, cit şi în vederea codificării pentru pre
lucrarea automată la calculatorul electronic. 

2. Elaborarea repertoriilor de pictură murală medievală. 
3. Analize ştiinţifice (individuale) asupra picturilor murale. 

3.1. Elaborarea unor studii de iconografie comparată. 
3.2. Elaborarea unor studii de stilistică comparată. 
3.3. Elaborarea unor studii de estetică în care un loc important îl Vor 
ocupa analizele statistice în legătură cu elementele iconografice, orga
nizarea compoziţională şi cromatica reprezentărilor. 

4. Stabilirea unor măsuri necesare în vederea prelucrării ştiinţifice a in
formaţiilor conţinute în corpus-ul documentar pentru exploatarea la 
calculatorul electronic. în acest domeniu se impune ca cercetările noas
tre să se efectueze în legătură cu experienţele obţinute pe plan mondial 5 . 

Fără să avem pretenţia să epuizăm bogata şi complexa problematică în dis
cuţie, vom dezvolta datele mai sus menţionate. 

1. Conform direcţiei de cercetare informaţională a esteticii contemporane, 
creaţiile artistice — în cazul de faţă o imagine iconografică — poate fi descrisă 
după o schemă abstractă în funcţie de caracteristicile lor generale şi particulare 6. 
Reprezentarea iconografică este descompusă în serii de elemente, ordonate cu r i 
goare, alcătuind un formular-document sau o fişă-imagine care poate fi ulterior 
codificată şi introdusă în memoria calculatorului electronic. 

Caracteristicile formularului de analiză sînt următoarele : a. reprezentarea 
este structurată pe unităţi de informaţie ce urmează a fi completate detaliat, fără 
omiteri şi termeni de prisos ; b. este compus din zone de informaţie, care repre
zintă aspectele în care poate fi descrisă şi analizată o reprezentare. Zonele sînt 
compuse din categorii de informaţie, iar acestea din urmă sînt divizate în secţiuni 
de informaţie, în ansamblarea integrală a termenilor existînd o ordonanţă ierarhică. 

Oferim în anexă un formular de analiză elaborat şi adaptat pentru cerce
tarea picturilor murale medievale. 

Acest document poate constitui şi o fişă de inventar a unei teme iconografice, 
iar prin multiplicare — ne referim la descrierea unei teme prezente în diferite 
variante interpretative sau la diferite teme care alcătuiesc un ciclu sau program 
iconografic — a unui ansamblu de picturi murale. 

Operaţia de secţionare a informaţiilor in formularul de analiză permite 
notarea observaţiilor concise, controlate, obiective, uneori similare, facilitînd ope
raţiile de identificare a unor caracteristici care ne interesează. 

5 ,.L'Informatique et l'Inventaire général", Paris, mars, 1972. 
c VICTOR E R N E S T MAŞEK, Artă si matematică. Ed . Politică, Bucureşti, 1972; ABRAHAM 

MOLES, Artă si ordinator, Ed . Meridiane, Bucureşti, 1974. 
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2. Descrierea ordonată a unui ciclu sau program iconografic formează un ma
terial documentar unitar, seriind în ordine evolutivă — ne referim la acţiunile-
secvenţe ale reprezentărilor exprimînd un anume conţinut de idei — cantitatea de 
informaţii aflată în formularele de analiză, de la o imagine la alta. Se obţine 
astfel un Repertoriu iconografic. 

In prezent, acţiunea de repertoriere sistematică nu poate cuprinde totalita
tea ansamblurilor de picturi murale, dar putem analiza experimental unele teme 
independente în evoluţie cronologică şi răspîndirea lor în diverse zone geografice, 
pentru a permite operaţii finale de clasificare şi comparare din punct de vedere 
iconografic şi stilistic. Este posibilă şi analiza unor cicluri iconografice în bună stare 
de conservare sau ansambluri de picturi mai reprezentative. 

Această modalitate de analiză concisă, dar detaliată este în multe cazuri difi
cilă, cerînd un efort susţinut. Rezultatele obţinute pot fi deosebit de interesante 
atît în activitatea cotidiană a cercetătorilor care pornesc de la un sistem de 
informaţii-nucleu către studii de sinteză, cît şi în viitor, cînd materialele docu
mentare vor fi prelucrate utilizînd metodele de calcul electronic pentru obţinerea 
de noi informaţii ştiinţifice. 

3. Repertoriile de picturi murale medievale vor constitui o bază pentru : 
3.1. cercetări asupra caracteristicilor unei clase de imagini cu o anume tema

tică sau asupra unei serii de imagini. 
3.1.1. analize statistice. 
3.2. cercetări asupra unor reprezentări similare ca tematică, urmărindu-se va-

riabilitatea caracteristicilor şi a organizărilor compoziţionale. Această analiză per
mite relevarea caracterului de originalitate al unor imagini în cadrul unei clase 
de reprezentări datînd dintr-o perioadă istorică sau din mai multe perioade. 

3.2.1. analize statistice. 
3.3. cercetări asupra evoluţiei şi circulaţiei unor teme iconografice în diverse 

variante interpretative. 
3.3.1. analize statistice. 
3.4. atribuirea mai sigură a unui ansamblu de picturi murale unui anume 

zugrav local sau străin sau unui anume atelier. 
3.5. cercetări asupra creaţiei şi personalităţii artistice a zugravilor. 
3.6. cercetări privind contribuţia atelierelor autohtone de pictură, circi laţia 

zugravilor şi interferenţele stilistice în cadrul ansamblurilor de pictură murală 
aflate în diverse zone geografice. 

Analiza unui număr de reprezentări de acelaşi tip iconografic prin compa
rarea descrierilor conţinute în formularele de analiză permite relevarea asemă
nărilor şi deosebirilor de la o imagine la alta, ducînd în final către clasificări mai 
precise în ce priveşte modul de rezolvare compoziţională şi caracterele stilistice, 
decît cele obţinute prin metodele tradiţionale de cercetare. 

în cazul în care ne interesează probleme de ordin estetic, analizăm în detaliu 
— în cazul unui ciclu de imagini — atitudinile, mişcările, proporţia, modul în care 
s-a sugerat anatomia personajelor şi dozajul elementelor compoziţionale secvenţial, 
fiecare imagine constituind un timp în desfăşurarea acţiunii narate (exemple : 
Imnul Acatist, legende hagiografice, ciclurile cristologice etc.). Concluziile finale 
pot fi deosebit de interesante pentru stilistica picturilor murale medievale. De 
asemenea în baza observaţiilor finale, se pot elabora tablouri statistice, metodă 
de cercetare neabordată încă în acest domeniu al istoriei artei. Operaţiile statis-
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tice vor avea ca rezultat stabilirea unor norme de clasificare a reprezentărilor 
iconografice şi vor contribui la dezvoltarea şi aprofundarea teoriilor estetice. 

4. Una din măsurile necesare, care se impun avînd în vedere prelucrarea 
automată, este discutarea şi stabilirea definitivă a terminologiei privind iconografia 
şi stilistica picturilor medievale, care va trebui să fie aplicată în permanenţă cu 
exactitate şi rigurozitate în contextul analizelor noastre viitoare. Apoi este necesar 
să se respecte unele restricţii metodologice legate de operaţii matematice care pot 
fi aplicate în acest domeniu. 

In acest sens încă din anul 1970 Jean Claude Gardin, directorul acţiunii 
experimentale de prelucrare şi utilizare automată a materialelor ştiinţifice referi
toare la operele de artă, declara : „Le caractère scientifique de l'entreprise s'exprime 
dans la phase d'exploitation documentaire même, par des contraintes d'expression 
liées assurément aux modalités du calcul électronique, mais qui sont où devraient 
être, les contraintes méthodologiques de la discipline el le-même" "'. 

Ansamblul de informaţii conţinute în formularele de analiză care alcătuiesc un 
Repertariu pot fi prelucrate într-un limbaj convenţional numit „limbaj descriptiv" 
sau „lexic documentar", prin care se înţelege un ansamblu de termeni-sim'ooluri, un 
aparat semantico-sintactic adecvat domeniului de cercetare, limbaj utilizat în indexa
rea unităţilor de informaţie selecţionate şi combinate într-o formă ordonată. 

Aceste operaţii complexe impun colaborarea istoricilor de artă cu specialişti 
în ştiinţele informaţiei (ciberneticieni, specialişti în teoria informaţiei, informaticieni) 
şi informaticii documentare. 

Calculatorul electronic, recepţionînd materialele documentare codificate, exe
cută în cîteva secunde complicate operaţii de condiţionare, de integrare, operaţii ma
tematice, operaţii de comparare, pentru a stabili analizele cerute de istoricul de artă. 

Experienţele dobîndite în acest domeniu în alte ţări — ne referim in special 
la acţiunea de inventariere a monumentelor şi operelor de artă cu metodele moderne 
ale informaticii care a avut loc în Franţa — demonstrează calitatea produselor 
finale, rezultate din exploatarea automată a corpus-ului documentar. 

In sprijinul acţiunii de introducere a analizelor documentare moderne în vede
rea utilizării calculatorului electronic, vom enumera pe scurt importanţa şi avan
tajele prezentate în cercetare, a produselor automate. 

I. Se obţin rezultate cu rol de informaţie documentară generală, de analiză 
şi de control. 

a. Fişa tematică restituie istoricului de artă conţinutul detaliat al unei zone 
tematice indicate, din formularul de analiză sau restituie totalitatea informaţiilor 
referitoare la o anume serie de imagini selectată de noi. 

Se pot obţine rezultate cuprinzînd rezumatele documentelor înmagazinate în 
memoria calculatorului, pe baza analizei textului, sau rezumate cu caracter statistic. 

Se pot obţine şi liste în care figurează un anume număr de documente cu o 
tematică indicată, spre cercetare. 

b. Fişa de referinţă reprezintă o cartă de identitate a unei imagini referin-
du-se la ceea ce am numit Tematica administrativă. Acest produs oferă istoricului 
de artă informaţii generale asupra unei imagini sau unei serii de imagini, fiind 
necesar şi operaţiilor de evidenţă centralizată. 

c. Indexurile automate furnizează referinţe asupra documentelor înmagazinate, 
ordonînd un ansamblu de documente în subansambluri de date. Acest produs este 
necesar şi operaţiilor de evidenţă centralizată. 

7 J . C. GARDIN, Notes d'information du Ministère des Affaires Culturelles, 2e tri
mestre 1970, în „L'Jnformatlque et l'Inventaire général", p. 3. 
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II. Există produse automate avînd un rol strict ştiinţific. 
d. Tabelul sinoptic (sau statistic), alcătuit din coloane numerice, este un tabel-

cartă care cuprinde titlurile unor serii de imagini şi caracteristicile lor, ordonate 
automat prin calcul, pornind de la corelaţia caracteristicilor comune, prezentate sau 
absente de la un caz la altul. In baza datelor din acest tablou, istoricul de artă 
cercetează detaliat elementele compoziţionale ale unei clase de reprezentări icono
grafice. Acest produs poate servi la elaborarea analizelor comparative de icono
grafie şi stilistică, la analize statistice. 

e. Modul conversaţional permite sistemului automat să răspundă la diferite 
categorii de întrebări care se succed în serie unele din altele. 

Spre exemplu, se poate afla un număr total de imagini cu o tematică care 
ne interesează (de pildă se cere restituirea listei tuturor reprezentărilor în care 
figurează „Maica Domnului cu pruncul" în multitudinea variantelor iconografice, 
imagini aflate în programele iconografice ale tuturor monumentelor din ţară). 
După această operaţie, se reformulează întrebarea pentru a opera o selecţie între 
aceste imagini (se cere să se restituie din ansamblul reprezentărilor de mai sus 
numai lista reprezentărilor unde figurează „Maica Domnului" de tip Platytera) şi 
de aici o suită de întrebări cerînd selecţia unor variante iconografice pe aceeaşi 
temă. Este necesar în acest caz ca materialul documentar necesar exploatării auto
mate să fie complet, acoperind întreaga tematică de picturi murale din ţară, în 
caz contrar intervenind lacune care împiedică cercetarea în condiţii optime. Acest 
tip de analiză este destinat cercetărilor comparative cu caracter iconografic şi veri
ficării unor ipoteze. 

Analiza operată de calculatorul electronic reprezintă doar o descriere obiectivă 
şi detaliată a operei de artă, acoperind totalitatea alfabetului de elemente şi carac
teristici, reprezentările dintr-un anume stoc fiind supuse aceluiaşi procedeu des
criptiv, fiecare reprezentare devenind comparabilă cu celelalte. 

Capacitatea de memorare, analiză, comparaţie şi selecţie a maşinii informa
ţionale depăşeşte mult posibilităţile cercetătorului, dar rezultatele prelucrării auto
mate nu se confundă cu concluziile .ştiinţifice ale istoricului de artă, acesta avînd 
rolul şi de a verifica, interpreta şi sintetiza datele obţinute mecanic. 

Materialele ştiinţifice documentare privind picturile medievale, exploatate 
automat la calculator, ridică multiple şi complexe probleme teoretice şi practice 
care merită a fi dezbătute, dat fiind amploarea mecanizării şi automatizării proce
selor de muncă pe plan mondial. 

Utilizarea calculatoarelor electronice în domeniile de cercetare ale istoriei artei 
se află în prezent într-o fază de experimentare, dar aplicarea metodelor, informa
ticii în această disciplină va asigura cercetărilor un sistem, modalităţi noi de 
investigare bazate pe metode matematice, operaţii statistice etc., care vor permite 
elaborarea unor analize mult mai complexe şi diversificate decît cele obţinute 
pînă în prezent. 

In concluzie vrem să subliniem că alcătuirea unui vocabular conţinînd ter
meni de iconografie, adecvat analizelor moderne şi elaborarea Repertoriilor de pic
turi murale medievale, care vor fi în viitor prelucrate şi exploatate automat cu 
calculatorul electronic, trebuie considerate ca acţiuni necesare în vederea moderni
zării cercetărilor din acest domeniu pentru a ne încadra într-un sistem de infor
mare ştiinţifică internaţional. 
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ANEXA 

P I C T U R A 

F O R M U L A R (BORDEROU) D E ANALIZĂ 

ZONA I — T E M A T I C A A D M I N I S T R A T I V A 
1. Denumirea imaginii 
2. Localizarea in cadrul ciclului iconografic 
-3. Localizarea în cadrul programului iconografic 
4. Localizarea pe monument (amplasament) 

4.1. Numele monumentului 
4.2. Adresa monumentului 

•5. Autorul (zugrav) 
6. Datare precisă sau aproximativă 

U.l. Anul 
C.2. Epoca 

7. Dimensiuni 
a. Nr. dosar 
9. Nr. inventar 

ZONA II — I C O N O G R A F I E 
10. Denumirea imaginii iconografice 
11. Descrierea iconografiei 

11.1. Identificarea şi descrierea personajelor 
11.2. Elemente de decor 

11.2.1. Peisaj 
11.2.2. Elemente de arhitectură 
11.2.3. Elemente ornamentale 

11.2.3.1. Motive florale 
11.2.3.2. Motive geometrice 

12. Inscripţii 
13. Grafite 
14. Observaţii speciale 

ZONA I I I — A N A L I Z A REPREZENTĂRII 
15. Compoziţie 
16. Personaje 

16.1. Poziţii şi atitudini 
16.2. Interpretarea mişcărilor şl gesturilor 
16.3. Veşminte şi costume 

16.3.1. Tratarea draperiilor 
16.4. Atribute 
16.5. Anatomie 

16.5.1. Particularităţi în sugerarea anatomiei 
16.6. Fizionomii 
16.7. Expresii 
16.8. Proporţii 

17. Sugerarea spaţiului 
17.1. Perspectivă 

18. Statică 
19. Mişcare 
20. Simetrie 
21. Asimetrie 
22. Frecvenţă 
23. Ritm 
24. Elemente tradiţionale 
25. Inovaţii 
26. Culoarea 

26.1. Armonie 
26.2. stridenţă 

27. Desen 
28. Observaţii speciale 
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ZONA IV — TEHNICA, S T A R E D E C O N S E R V A R E , DEGRADĂRI, RESTAURĂRI 

29. Materiale 
30. Tehnică 
31. Starea generală de conservare 

31.1. Suport 
31.2. Peliculă 
31.2. Peliculă de culoare 
32.1. Localizare 

33. Fisuri 
34. Exfolieri 
35. Pete 
36. Repiclări 

36.1. Data 
3G.2. Autor 
36.3. Localizare 

37. Restaurări 
37.1. Data 
37.2. Autor 
37.3. Localizare 

ZONA V — I S T O R I E 
38. Aulor (zugrav) 
39. Data precisă sau aproximativă 

39.1. Anul 
39.2. Epoca 

40. Etape de creaţie (dacă se observă diferenţe de factură şi execuţie) 
41. Istoricul temei Iconografice 

41.1. Simbolism 
41.2. Semnificaţii 

42. Bibliografie 
43. Observaţii speciale 

M E T H O D E S D E L ' I N F O R M A T I Q U E E T L A SYSTÉMATISATION 
D E S R E C H E R C H E S SUR L A P E I N T U R E MÉDIÉVALE 

R O U M A I N E 

R é s u m é 

Le perfectionnement de la recherche scientifique dans le cadre de l'ample 
action d'inventaire systhémathique des oeuvres d'art appartenant au patrimoine cul
turel national réclame l'utilisation des méthodes modernes d'analyse documentaire. 

L'expérience des autres pays a démontré que l'utilisation des méthodes de 
l'informatique peuvent être appliquées avec succès et offrir des résultats intéres
sants dans le domaine de l'histoire de l'art. Ces méthodes utilisées dans le cadre 
des recherches sur les ensembles de peinture murale du moyen âge de notre pays 
permettent l'élaboration d'analyses détaillées, rigoureusement scientifiques, compa
ratives, tant du point de vue iconographique que du point de vue du style, qui 
constitueront une base de discussions concernant les nouvelles méthodes modernes 
d'investigation, appliquées à l'avenir dans les recherches individuelles et en vue 
de l'utilisation des analyses obtenues à l'aide du calculateur électronique. 
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Pendant cette première phase de la recherche il convient que les représen
tations picturales soient formalisées, décrites selon un schéma type, élaboré par 
nous en fonction des caractéristiques formelles et matérielles générales et parti
culières des images. 

Différentes catégories de fiches systhématisées, formant un corpus de docu
ments se référant aux divers thèmes iconographiques analysés chronologiquement, 
ou classifiés, ou bien aux cycles iconographiques ou ensembles de peinture murale 
représentatives, constitueront des répertoires détaillés, ayant une double function : 

1. nécessaires aux recherches individuelles, constituant d'utiles instruments 
de travail ; 

2. nécessaires aux analyses éléctroniques, après avoir été tout d'abord codifiés 
•et introduits dans la mémoire du calculateur. 

L'application conséquente des mtéhodes de l'informatique aux analyses icono
graphiques et de style auront comme résultat l'élaboration d'études statistiques 
concernant les solutions structurales dans leur diversité, études se référant à des 
principes nouveaux de classification des images et des théories nouvelles d'ordre 
esthétique. Ces analyses permettront en fin de compte l'élaboration de tableaux 
scientifiques comparatifs, de statistiques concernant l'évolution des peintures mu
rales du moyen âge dans les différentes zones du pays. 

Quant aux modalités de calcul éléctronique, il est nécessaire que les histo
riens d'art, en collaboration avec les mathématiciens, élaborent un „lexique docu
mentaire" qui sera utilisé à indexer le stoc d'informations résultées de la recherche 
des peintures murales, qui seront réceptionnées par le calculateur. 

Les résultats finals obtenus par l'exploitation automate des documentations 
se montreront utiles à l'élaboration des études comparatives d'iconographie et de 
style, des études statistiques, de l'évidence centralisée et à la vérification des 

Les recherches à l'aide du calculateur éléctronique peuvent être également 
hypothèses appliquées avec succès dans les domaines de l'histoire de l'art, en assurant un 
système organisé et des méthodes d'investigation se basant sur la technique de la 
classification, méthodes qui garantiront des données d'une rigueur scientifique à 
l'appui des analyses complexes et diversifiées. 

Dans ce processus, le rôle de l'historien d'art est particulièrement précieux, 
ses connaissances étant en permanence impliquées dans la vérification de la cor-
rectitude des résultats des analyses éléctroniques. 

L'application des méthodes de l'informatique dans le domaine de la recherche 
des peintures murales du moyen-âge en Roumanie, contribueront de façon certaine 
à la modernisation des recherches scientifiques. 

www.mnir.ro



ÎNVĂŢĂMÎNTUL, FACTOR ACTIV ÎN FORMAREA 
CONŞTIINŢEI NAŢIONALE IN PRIMA JUMĂTATE 

A SEC. A L XIX-lea 

M A R I A IONIŢA 

Precum se ştie, prima jumătate a sec. al X I X - l e a constituie perioada în care 
se cristalizează conştiinţa noastră naţională. în acest context, un rol deosebit a re
venit oamenilor de cultură care, folosindu-se de arme spirituale, au pus bazele 
culturii noastre naţionale, factor activ în formarea conştiinţei naţionale, în afir
marea fiinţei naţionale a poporului român. 

Acest lucru era necesar în condiţiile în care, în Ţara Românească şi Moldova, 
cultura dominantă era cea grecească impusă de domniile fanariote (1711—1821 în 
Moldova ; 1717—1821 în Ţara Românească). Mai mult, in Transilvania, inclusă în 
Imperiul habsburgic, afirmarea culturii naţionale va fi aproape singura armă cu 
ajutorul căreia oamenii de cultură au încercat şi reuşit să demonstreze că naţiu
nea română nu este o „naţiune tolerată". 

între elementele componente ale culturii naţionale (presă, literatură, ştiinţă 
etc.), care au concurat la formarea conştiinţei noastre naţionale, un rol deosebit de 
activ a revenit învăţămîntului. 

învăţămîntul este cel care a reuşit să impună folosirea limbii române nu 
numai în şcoli, unde ea a devenit curînd singura limbă de predare, dar şi în alte 
domenii de activitate. Din noile şcoli naţionale vor ieşi oameni pregătiţi multi
lateral, posedînd temeinice cunoştinţe de filozofie, istorie, matematică, fizică, chi
mie, medicină şi capabili, în acelaşi timp, să răspîndească ei înşişi aceste cunoştinţe 
chiar în limba română. învăţămîntul va deveni astfel instrumentul principal de 
formare a noii generaţii ce-şi va susţine idealurile naţionale la 1848, contribuind 
apoi la ridicarea României moderne. 

Vom încerca în comunicarea de faţă să marcăm trăsăturile specifice învă
ţămîntului românesc din prima jumătate a sec. al X I X - l e a , trăsături care îl definesc 
ca factor activ în formarea conştiinţei noastre naţionale. 

O primă trăsătură importantă asupra căreia ne vom opri este înfiinţarea în
văţămîntului românesc superior, prin şcolile create de Gheorghe Asachi la Iaşi 
(1813) şi de Gheorghe Lazăr la Bucureşti (1818). înfiinţarea învăţămîntului românesc 
superior, un moment cu adevărat revoluţionar pe planul culturii naţionale, era o 
necesitate a tinerei burghezii româneşti de a-şi crea cadrele proprii pentru afir
marea pe plan economic şi politic. 

In ce priveşte „şcoala" înfiinţată de Gh. Asachi, ea consta într-un curs de 
inginerie care se ţinea în cadrul Academiei greceşti din Iaşi. Important este însă 
faptul că Gheorghe Asachi, numit la 15 noiembrie 1813 profesor „de aritmetică şi 
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geometrie practică, pentru a forma ingineri hotărnici" avea posibilitatea să predea 
elevilor săi, în limba română, cea mai abstractă dintre ştiinţe, matematicile. Şi 
acest lucru îl făcea chiar în cadrul unei înalte şcoli greceşti. Lecţiile ţinute de 
Gh. Asachi s-au urmat cu regularitate : în 1814 — aritmetica ; în 1815 — algebra : 
în 1816 — geometria. în 1817—1818 s-a trecut la „înalta matematică", cu aplicaţii 
la inginerie şi arhitectură. 

Din păcate, cursul de inginerie a lui Gheorghe Asachi a fost puţin accesibil 
maselor largi, el fiind frecventat în special de fiii claselor avute, lucru dovedit 
de numele prezente pe lista primilor elevi, listă care se păstrează. Figurează aici 
„marile familii moldovene... Balşii, un Beldiman,... doi Greceni, un Callimachi Ale
xandru, doi Cantacuzini,... trei Sturzeşti, cîţiva fii de boieri de treapta a doua şi 
a treia, poetul Daniil Scavinschi" 2 . Aşa se explică de ce din cei 29 de e levi 3 care 
au absolvit cursul în 1818, mai toţi erau fii de boieri. 

Trebuie să subliniem aici că strădania lui Gh. Asachi în sensul organizării 
unui învăţămînt naţional în Moldova nu se va încheia odată cu înfiinţarea cursului 
de inginerie din 1813. în calitate de referendar al şcolilor publice, Asachi îşi va 
aduce din plin aportul la reorganizarea învăţămîntului naţional din Moldova, prin 
reînfiinţarea în 1828 a Gimnaziei vasiliene, şi la înfiinţarea în 1834—1835 a remar
cabilei instituţii de învăţămînt superior Academia Mihăileană ''. 

în 1818, la Bucureşti, transilvăneanul Gheorghe Lazăr, care trecuse munţii 
în 1816 pentru a veni în Ţara Românească, făcea şi aici primul pas pe calea în
fiinţării învăţămîntului superior în limba română. Pornind şi susţinînd pînă la capăt 
lupta dusă în acest sens, Gheorghe Lazăr arăta în înştiinţarea către „de toată cin
stea vrednică tinerime", dată în august 1818 pentru înfiinţarea Şcolii de la Sf. Sava, 
că „cu ruşine vine unui popor şi neam ce este aşa veichi, aşa vestit, proslăvit şi 
înzestrat cu toate rodurile pămîntului... să nu aibă şi el o şcoală mai de treabă, 
o Academie cu ştiinţă, chiar în limba maicii sale..." "'. Un exemplar al înştiinţării 
se află şi în Muzeul de Istorie al R. S. România, ilustrînd, alături de alte expo
nate preţioase, momentul înfiinţării Şcolii de la Sf. Sava. 

Din aceeaşi Înştiinţare reiese modul cum va fi organizată şcoala lui Gh. Lazăr 
şi ce vor putea studia elevii la Sf. Sava. Astfel, şcoala era organizată pe patru 
grade (o şcoală începătoare, umanioarele, un învăţămînt complementar şi cursuri 
speciale). în şcoală elevii aveau să înveţe începînd cu scrisul, cititul şi socotitul şi 
pînă la învăţăturile „filosoficeşti şi cele iuridiceşti". 

Interesant ni se pare faptul că printre materiile ce urmau să fie predate în 
clasele umanioare se numără şi „istoria neamului cu a patriei dimpreună.. ." 6 . 
Desigur, prin istoria „neamului" Gh. Lazăr înţelegea istoria tuturor românilor, in
diferent de teritoriul pe care-1 locuiau, iar prin istoria „patriei", istoria Ţării 
Româneşti. 

Din mărturiile lăsate de mulţi dintre elevii săi, ne dăm de altfel seama de 
faptul că „lecţiunile" lui Lazăr nu aveau numai un conţinut didactico-ştiinţific. 
Ele erau lecţii de înalt patriotism, cultivînd elevilor dragostea de ţară, dragostea 
faţă de limba naţională, pentru a cărei bogăţie şi frumuseţe pleda. 

1 Nicolae Iorga, Istoria învăţămîntului românesc, Bucureşti, 1928, p. 163. 
2 Ibidem. 
3 Istoria învăţămîntului in Romănia. Compendiu, Bucureşti, 1971, p. 111. 
4 Gheorghe Asachi, Relaţie istorică asupra şcoalelor naţionale in Moldova, în „Albina 

românească", an. I X , (1838), p. 236—237 şi în „Buletin, foae oficială", Iaşi, an. VI (1838), 
p. 217—218. 

5 Gheorghe Lazăr, înştiinţare despre şcoala de la Sf. Sava, Bucureşti, august 1811 
(vezi Biblioteca Academiei R.S.R., F . v. 14). 

• Ibidem. 
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Fig. 1 — Nicolae Kreţulescu, „Manual de anatomie descriptivă", Bucureşti, 
1843. Manualul, dat ca premiu unui elev ce absolvise primul an (1855—1856) 
al şcolii mici de chirurgie din Bucureşti, poartă dedicaţia dr. Carol Davila, 

directorul şcolii. 
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Prima şcoală de învăţămînt superior în limba română din Ţara Românească 
era şi prima şcoală de ingineri hotărnici. De remarcat este faptul că, spre deosebire 
de şcoala lui Gh. Asachi de la Iaşi, şcoala de la Bucureşti era accesibilă reprezen
tanţilor diverselor categorii sociale. Potrivit afirmaţiilor unuia dintre primii elevi 
ai Şcolii de la Sf. Sava, Petrache Poenaru, „cei dintîiu auditori la şcoala lui Lazăr 
fuseseră prăvăliaşi de prin oraşiu, scriitori de la cancelarie şi puţini dintre elevii 
cei mai maturi delà şcoala grecească" 7 . 

în şcoala lui Gh. Lazăr se va pregăti noua generaţie, viitorii revoluţionari 
de la 1848. Astfel printre elevii săi se numără Ion Eliade Rădulescu, Eufrosin 
Poteca, Petrache Poenaru, Simion Marcovici, Christian Tell, Grigore Pleşoianu, 
Teodor Paladi, Scarlat Rosetti. Se pare că printre primii elevi ai lui Lazăr au fost 
şi Alecu Basarabescu (tatăl scriitorului I . A. Basarabescu), Anton Pann şi Marin 
Serghiescu s . 

în sfîrşit, vorbind despre înfiinţarea învăţămîntului superior în limba română, 
nu putem trece peste momentul întemeierii în 1804 de către mitropolitul Moldovei 
Veniamin Costachi a seminarului din mănăstirea Socola de lîngă Iaşi. Acest seminar 
era prima şcoală clericală sistematică de la noi. Atît disciplinele religioase, cît şi 
cele laice care le însoţeau (gramatica românească, geografia, matematicile, istoria 
universală, logica, filozofia etc.) erau predate în limba română. 

Printre exponatele din muzeul nostru care vorbesc de importantul act de 
cultură al mitropolitului moldovean se numără şi un exemplar al Istoriei scripturii 
vechiului testament, tradusă din greceşte de Veniamin Costachi în 1824. în prefaţa 
acestei cărţi există o frază care relevă scopul nobil spre care se îndreptau străda
niile lui Veniamin Costachi, concretizate în înfiinţarea seminarului şi în traducerea 
de cărţi religioase, ce urmau să lie de folos în formarea clerului românesc : „Nă
dejdea care am hrănit şi hrănesc în sufletul mieu, că înmulţindu-se cărţile şi şti in
ţele în limba naţiei, dacă nu eu, dar urmaşii miei să vor învrednici a să folosi 
de cliros învăţat... şi popor luminat" 9 . 

Aceeaşi frază ne călăuzeşte spre următoarea caracteristică a învăţămîntului 
din prima jumătate a sec. al X I X - l e a şi anume : elaborarea unor manuale şcolare 
adecvate noilor cerinţe. 

înfiinţarea unor şcoli în limba română necesită traducerea sau scrierea unor 
manuale şcolare în limba română. în această direcţie dascălii români au întîmpinat 
nenumărate dificultăţi, cu deosebire în adaptarea unor termeni ştiinţifici la limba 
română. Pentru început, aşa cum este şi firesc, se trece la traducerea unor manuale 
din limba greacă şi franceză, pentru ca apoi să se continue cu scrierea unor pre
ţioase manuale originale în limba română. 

în patrimoniul Muzeului de Istorie al R. S. România sînt prezente numeroase 
manuale şcolare din această perioadă. Amintim printre acestea Aritmetica mate-
maticească, tradusă în 1821 de Gheorghe Lazăr după Christian Wolf şi Algebra din 
1818 a lui Gheorghe Asachi. Demn de remarcat este felul în care Gh. Lazăr, de 
exemplu, reuşeşte să introducă terminologia românească in studierea matemati
cilor, adaptînd la limba română o serie de termeni ştiinţifici. L a Gh. Lazăr adu
narea se numeşte stringere, fracţia — frîngere, iar rădăcina cubică — rădă
cina cubicească. 

7 Petrache Poenaru, Georgiu Lazăr şl şcoala romană, Bucureşti, 1871, p. 23. 
' George Bogdan-Duicâ, Gheorghe Lazăr, Bucureşti, 1924, p. 105. 
3 Înainte cuvîntare către cetitori, in Istoria scripturii vechiului testament, tom. I , Iaşi, 

1824. Exemplarul se află în patrimoniul Muzeului de Istorie al R.S.R., nr. inv. 11272. 
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Printre manualele aflate la noi se mai numără şi Cursul de retorică 1 0 al lui 
Simion Marcovici, tipărit în 1834, precum şi manualele de istorie ale lui Florian 
Aaron : Idee repede de istoria Prinţipatului Ţării Româneştiu, vol. I — I I , Bucu
reşti 1835 şi 1837, şi Elemente de istoria lumii n , Bucureşti, 1846. 

De altfel, în această perioadă, tipărirea cărţilor didactice a fost mult spri
jinită şi de către stat. 

Astfel, în Ţara Românească, în 1834 statul plăteşte lui Ion Eliade Rădulescu 
pentru tipărirea a 1 200 exemplare de geografie şi geometrie i 3, iar lui loan Pop 
pentru 1 500 exemplare din prescurtarea de gramatică românească pentru şcolile 
începătoare ) / | . Tot pentru şcolile începătoare, în 1838, statul se îngrijeşte de tipă
rirea tablelor lancasteriene 1 5 . Tipărite cu sprijinul bănesc al statului sînt şi cursul 
de retorică a lui Simion Marcovici şi manualele de istorie ale lui Florian Aaron, 
menţionate mai sus, dar şi Băgări de seamă asupra canoanelor gramaticeşti u \ a lui 
Iordache Golescu, tipărită la Bucureşti în 1840, sau volumul al doilea din Vocabu
larul francezo-românesc17 al lui Petrache Poenaru, Florian Aaron şi George Hill, 
apărut la Bucureşti, în 1841 u . 

L a manualele şcolare enumerate pînă acum se mai pot adăuga şi altele, la fel 
de importante, prezente şi ele în patrimoniul Muzeului de Istorie al R. S. România. 

Este vorba în primul rînd de importanta Gramatică românească19 a lui 
Ion Eliade Rădulescu, apărută la Sibiu în 1828 : apoi, de două cunoscute cărţi de 
geografie : cea a lui loan Rus, Icoana pămîntului sau carte de geografie 20, apărută 
la Blaj în 1842, şi de Manualul de geografia cea mică21, scris de Florian Aaron 
pentru „trebuinţa tinerilor începători" şi tipărit la Bucureşti în 1839. Şi, în sfîrşit, 
două manuale din domeniul ştiinţelor naturii şi medicinii : Istoria naturală22 a lui 
Iacob Cihac, tipărită la Iaşi în 1837 şi Manualul de anatomie descriptivă23 al doc
torului Nicolae Kreţulescu, tipărit la Bucureşti în 1843. Acesta din urmă este un 
exemplar extrem de preţios. Fiind dat ca premiu unui elev la finele primului an 
de funcţionare a şcolii de medicină înfiinţată în 1855 la Bucureşti, exemplarul poartă 
pe el dedicaţia şi semnătura doctorului Carol Davila, directorul şcolii. 

Un rol esenţial în formarea conştiinţei naţionale a elevilor îl joacă studierea 
istoriei patriei în şcoli. 

Am amintit mai sus manualele de istorie ale lui Florian Aaron după care 
studiau elevii Colegiului Sf. Sava. 

Meritorie în acest sens este activitatea lui Mihail Kogălniceanu nu numai 
ca om de ştiinţă, ca istoric, dar şi ca profesor. Prima sa lucrare de istorie, Istoria 
Ţării Româneşti, a Moldovei şi a românilor de peste Dunăre2'', apărută în limba 
franceză la Berlin în 1837 şi în care el trata unitar istoria românilor de pe întreg 
cuprinsul vechii Dacii, nu a fost numai o lucrare ştiinţifică. E a a servit se pare 
şi ca manual elevilor din Academia Mihăileană, prin intermediul traducerii făcute 

1» Muzeul de Istorie al R.S.R., nr. Înv. 3653. 
1 1 Ibidem, nr. inv. 707 si 70S. 
1 2 Ibidem, nr. Înv. 1309. 

1 3 loan C. Filitti, Domniile romăne sub Regulamentul Organic 1834—184», Bucureşti, 
1915, p. 235. 

14 Ibidem. 
>5 I b i d e m . 
1 6 Muzeul de Istorie al R.S.R., nr. inv. 2804. 
« Ibidem, nr. inv. 3651. 
1 3 loan C. Filitti, op. Cit., p. 237. 
1 9 Muzeul de Istorie al R.S.R., nr. Înv. 4293. 
2 9 Ibidem, nr. inv. 2085. 

2 1 Ibidem, nr. inv. 2803. 
2 2 Ibidem, nr. inv. 3843. 
2 3 Ibidem, nr. inv. 9815. 
2 4 Ibidem, nr. inv. 5540. 
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Fig. 2 — „Cuvînt pentru deschiderea cursului de istorie na ţ ională în Academia 
Mihă i l eană" ţ inu t de Miha i l Kogăln iceanu la Iaşi la 24 noiembrie 1843. Exem
plarul , aflat în colecţia Muzeului de istorie al R. S. România , poar tă dedicaţia 

autorul că t re secretarul său, Alexandru Em. Lahovary. 
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de un elev al acestei şcoli, anume C. Jan, în 1838r'. In Muzeul de Istorie al 
R. S. România ie păstrează manuscrisul original al acestei traduceri M . Mihail 
Kogălniceanu va căuta să aplice în această lucrare ideea pe care o va exprima mai 
tîrziu în cuvîntul de deschidere a cursului de istorie naţională din Academia 
Mihăileană, în noiembrie 1843 : „Pînă acum toţi acei ce s-au îndeletnicit cu istoria 
naţională n-au avut în privire decît biografia domnilor, nepomenind nimică de 
popor, izvorul a tutulor mişcărilor şi isprăvelor şi fără care stăpînitorii n-ar fi 
nimică" -'. în patrimoniul muzeului nostru există un exemplar deosebit de valoros 
al acestui „cuvînt de deschidere", pe foaia de titlu a broşurii aflîndu-se dedicaţia 
lui Mihail Kogălniceanu către secretarul său Alexandru Em. Lahovary. Din păcate, 
datorită conţinutului său, care contravenea vederilor stăpînirii, cursul inaugurat în 
Academia Mihăileană nu a avut viaţă lungă, fiind interzis la scurt timp din ordinul 
domnitorului Mihail Sturza. 

Necesitatea studierii istoriei naţionale in şcoli a fost recunoscută şi de regu
lamentele şcolare, care au consfinţit introducerea ei în programele şcolare. 

Astfel ajungem să definim o altă importantă caracteristică a învăţămîntului 
din prima jumătate a sec. al X I X - l e a şi anume elaborarea acum a primelor legiuiri 
şcolare româneşti, în sensul modern al cuvîntului, aceasta fiind una din urmările 
pozitive ale regulamentelor organice (1831 — Ţara Românească, 1832 — Moldova). 
Ele prevedeau ca limba de predare în şcoli să fie limba română, iar întreg învă
ţămîntul să fie public, aflat sub controlul statului. Chiar şi „pensionatele" parti
culare trebuiau să se afle în evidenţa statului. 

Pe această linie, în 1833, in Ţara Românească şi, în 1835, în Moldova au 
fost elaborate regulamente ale şcoalelor publice, care dezvoltau în capitolele lor 
principiile enunţate de Regulamentul Organic. Şcoala era organizată unitar, pe 
patru cicluri : şcoala începătoare, cu patru clase ; umanioarele cu patru clase ; învă
ţăturile complementare cu trei clase ; şi cursurile speciale cu trei ani de studiu. Se 
prevedeau în aceste regulamente şcolare chiar şi un număr de cursuri libere de 
istorie naturală, agronomie şi limbi străine. 

Ne vom opri în mod special asupra regulamentului şcoalelor publice din 
Ţara Românească, întrucît regulamentul şcoalelor publice din Moldova, redactat cu 
doi ani mai tîrziu (1835), nu va fi decît o copie fidelă a acestuia. Facem aceasta 
şi în virtutea faptului că Muzeul de Istorie al R. S. România posedă un valoros 
exemplar al acestui regulament. 

Este vorba de un proiect-manuscris 2 8 , scris de însuşi Petrache Poenaru, recu
noscut drept cel care a conceput regulamentul şcolar din Ţara Românească. Se pare 
că este vorba de exemplarul de lucru, în jurul căruia s-au purtat discuţiile eforilor. 
O dovedeşte faptul că textul este scris numai pe jumătate de pagină, tocmai pentru 
a lăsa loc pentru adnotări, adăugiri, sugestii şi existenţa unor modificări făcute cu 
creionul, reflectînd discuţiile pe care proiectul le-a suscitat în consiliul eforilor. 

Ideile pe care le conţine introducerea regulamentului şcolar sînt semnificative 
pentru definirea scopului şi misiunii pe care o va avea şcoala în societatea bur
gheză, învăţătura nu mai putea rămîne un privilegiu al clasei conducătoare, aşa 
cum fusese pînă atunci al boierimii. Astfel că „o creştere bună, cuviincioasă tine-

r ' Alexandru Zub, Mihail Kogălniceanu (1817—1891). Biobiliografie, Bucureşti, 1971, p. 30. 
x Manuscrisul poartă titlul Istoria Daciei şi se află la Muzeul de Istorie al R.S.R., 

sub nr. inv. 4274. 
27 Cuvînt pentru deschiderea cursului de istorie naţională in Academia Mihăileană, rostit 

în 24 noiembrie 1843 de Mihail Kogălniceanu, Iaşi, 1843, p. 11. In Muzeul de Istorie al R.S.R., 
sub nr. inv. 3857. 

28 Regulamentul şcoalelor publice din Prinţipatul Ţării Rumăneşti, 4 ghenarie 1833, în 
Muzeul de Istorie al R.S.R. sub nr. inv. 3856. 

www.mnir.ro



374 MARIA IONIŢA 

rimii de orce stare este o îngrijire de cea mai dintîiu trebuinţă şi cea mai de 
căpetenie pentru pămîntul nostru"M . Dorim să subliniem în mod deosebit locul 
important pe care, potrivit prevederilor regulamentului, urmau să-1 ocupe în pro
gramele şcolare studiul gramaticii limbii române şi studiul istoriei şi geogra
fiei patriei. 

Astfel, printre cele 9 obiecte de învăţămînt prevăzute pentru şcolile urna-
nioare, gramatica limbii române era aşezată pe primul loc, justificîndu-se aceasta 
prin faptul că „limbajul matern, prea simplu, pe care îl aduce în şcoală tineretul, 
se abate de la reguli şi este stricat". Se urmărea prin aceasta ca viitorii absol
venţi să fie buni cunoscători ai limbii române, pe care s-o transmită urmaşilor cu 
toată bogăţia şi frumuseţea ei. 

în ce priveşte studiul geografiei şi istoriei patriei, urma să se pornească de 
la Ţara Românească, ce trebuia considerată centru, şi abia apoi să se treacă succe
siv la ţările Europei, prioritate avînd Moldova şi Transilvania. Studiind istoria 
tuturor celor trei ţări române, elevii căpătau imaginea completă a întregului teri
toriu locuit de români, îşi puteau da seama de comunitatea de limbă, obiceiuri etc. 
a tuturor românilor. Elevii puteau lua astfel cunoştinţă de faptul că, în decursul 
zbuciumatei lor istorii, românii de pretutindeni, indiferent în ce regiune ar fi locuit, 
au conlucrat în lupta lor împotriva asupritorilor interni şi externi, în lupta pentru 
realizarea unui stat unic, naţional. 

De altfel, în prima jumătate a sec. al X I X - l e a învăţămîntul a jucat şi rolul 
de liant între Transilvania, Ţara Românească şi Moldova, despărţite în mod arti
ficial datorită vitregiilor istoriei. 

Şcoala românească din principate a avut mult de cîştigat prin venirea unei 
întregi pleiade de profesori transilvăneni, care aduceau cu ei nu numai o solidă 
pregătire profesională, dar şi idei politice înaintate, care i-au aşezat în primele 
rînduri ale luptătorilor pentru doborîrea regimului feudal, ale revoluţionarilor de 
la 1848 din principate. 

L-am amintit pe Gheorghe Lazăr şi am arătat ce a însemnat activitatea lui 
pentru învăţămîntul naţional din Ţara Românească. Dar ca el au mai fost mulţi, 
îi menţionăm în primul rînd pe transilvănenii Ion Costea, profesor de retorică şi 
poetică, Ion Manfi, profesor de limba latină, Vasile Fabian-Bob, profesor de teolo
gie şi Vasile Pop, doctor în filozofie şi medicină, pe care Gh. Asachi îl aduce în 
Moldova din ordinul mitropolitului Veniamin Costachi, în vederea reorganizării 
seminarului de la Socola în 182030. Cu prilejul unei a doua reorganizări a semi
narului, în 1834, Veniamin Costachi va numi în fruntea şcolii pe bănăţeanul Da-
maschin Bojincă, juristconsult, cunoscut luptător pentru cauza românilor din Tran
silvania şi Banat. 

în 1826, Dinicu Golescu 1-a chemat în Ţara Românească pe transilvăneanul 
Florian Aaron, în vederea organizării şcolii de la Goleşti. După ce a ocupat funcţia 
de director al şcolii, FI . Aaron a fost numit în 1831 profesor de istorie universală 
la Şcoala Centrală din Craiova, iar din toamna lui 1832 îl găsim predînd aceeaşi 
materie la Colegiul Sf. Sava din Bucureşti. De remarcat este faptul că, în timpul 
revoluţiei de la 1848, el a ocupat funcţia de administrator de judeţ la Ilfov şi Dolj 3 t . 

Participant la revoluţie a fost şi profesorul transilvănean loan Maiorescu, 
numit la şcoala din Cerneţi în 1836, iar din anul următor devenit profesor şi direc-

20 Ibidem, p. 2. 
3 0 Gh. Asachi, Cvestia învăţăturei publice în Prinţipatul Moldovei, Iaşi, 1858, p. 13. 
3 1 Florea Stănculescu, Şcoala din Ţara Românească în sprijinul revoluţiei de la 1848, 

in „Studii", nr. 3, 1973, p. 466. 
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tor al Şcolii Centrale din Craiova. După întoarcerea din exil, este numit în 1859 
profesor de istorie la Colegiul din Bucureşti. 

Şi transilvăneanul Constantin Lecca, pictor de mare talent, a ocupat mai întîi 
catedra de desen de la Şcoala Centrală din Craiova (din 1834), pentru ca după 1848 
să predea aceeaşi materie la Colegiul de la Sf. Sava din Bucureşti. 

August Treboniu Laurian, venit în Ţara Românească, a predat filozofia, în
cepînd cu 1842, la Colegiul de la Sf. Sava ; după 1848 a funcţionat la Iaşi, pentru 
ca în 1859 să se reîntoarcă la Bucureşti. Nu trebuie să uităm faptul că Laurian 
a tradus, a alcătuit şi publicat manuale aproape pentru toate disciplinele. E l este 
cel care, împreună cu Nicolae Bălcescu, a redactat „Magazin istoric pentru Dacia"'. 

In sfîrşit nu-i putem uita pe Simion Bărnuţiu, care va ocupa mai tîrziu o 
catedră la Iaşi, pe Iosif Genilie, care a predat geografia la Colegiul de la Sf. Sava 
din Bucureşti sau pe munteanul Ion Ghica, profesor de geologie şi mineralogie la 
Academia Mihăileană din Iaşi, începînd cu 1843. E l va ţine în cadrul Academiei 
Mihăilene primul curs de economie politică din ţara noastră. In ce-1 priveşte pe 
bănăţeanul Eftimie Murgu, el a fost cel dintîi profesor de filozofie al Academiei 
Mihăilene, în 1834 3 2 , de unde în 1836 pleacă la Bucureşti. 

Pe lîngă aceşti renumiţi profesori transilvăneni, au mai existat, mai ales în 
Ţara Românească, mulţi dascăli transilvăneni răspîndiţi pe la şcolile reşedinţelor 
de judeţe 3 3 . 

Putem afirma că vehicularea aceasta de forţe intelectuale, din Transilvania 
în Ţara Românească şi de aici în Moldova, sau invers, a contribuit la existenţa 
aproape a aceloraşi idei în programele revoluţionarilor de la 1848, şi în Moldova, 
şi în Transilvania, şi în Ţara Românească, conferindu-le un pronunţat caracter unitar. 

Relaţiile dintre principate în domeniul învăţămîntului au fost întărite uneori 
în această perioadă şi prin schimburi de elevi. Este meritorie iniţiativa mitropoli
tului Veniamin Costachi, care trimite la şcoala lui Gh. Lazăr de la Sf. Sava şase 
bursieri ; aceştia rămîn în Bucureşti pînă în 18273''. Şi credem că acest fapt nu 
era singular. 

Vom încheia prin a aminti o altă caracteristică a învăţămîntului din perioada 
menţionată. învăţămîntul este acum principala cale prin care cultura românească 
ia contact cu cultura europeană occidentală. 

începînd cu deceniul I I al sec. al X I X - l e a numeroşi tineri cărturari români 
pleacă, fie cu propriile mijloace, fie beneficiind de burse ale statului, în marile 
centre de cultură europene, pentru a-şi desăvîrşi studiile. Astfel Viena, Berlin şi 
Lipsea (Leipzig), în ţările de l imbă germană, Pisa în Italia, dar mai ales Parisul, 
cunosc un număr tot mai mare de tineri români, însetaţi de cultură. întorşi în ţară, 
ei nu aduc numai cele mai noi cunoştinţe din domeniul ştiinţei, dar şi ideile ilumi
niste care se vehiculau în Occident şi sub semnul cărora se va dezvolta întreaga 
cultură românească pînă în preajma anului 1848. 

Întinderea restrînsă a comunicării de faţă nu ne permite să insistăm asupra 
acestui aspect. De aceea ne vom mărgini să cităm cîteva nume de tineri români, 
care în perioada amintită şi-au desăvîrşit studiile în străinătate şi, întorşi în ţară, 
au răspîndit cunoştinţele căpătate de la catedrele şcolilor unde au profesat. Printre 
aceştia se numără Eufrosin Poteca, Constantin Moroiu, Ion Pandeli şi Simion Mar-

3 3 „Albina românească", an. V—VI (1833—1834), p. 374. 
3 3 Istoria tnvdfdmfntului In România. Compendiu, Bucureşti, 1971, p. 115. 
3 4 Nicolae Iorga, Cel dintîiu învăţător de ideal naţional : Gheorghe Lazăr, Bucureşti, 

1916, p. 78. 
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covici 3 5 , Petrache Poenaru, apoi Teodor Stamati, Alexandru Costinescu şi Con
stantin Zefirescu x . 

Formulînd şi ilustrînd aceste caracteristici ale învăţămîntului din prima jumă
tate a sec. al XIX- l ea , am căutat să demonstrăm rolul important pe care el 1-a 
jucat în formarea conştiinţei noastre naţionale. 

Revoluţia de la 1848 va consolida conştiinţa naţională, ideologia naţională în 
ultimă instanţă, aducînd la ordinea zilei ideile de naţiune, egalitate în faţa legilor, 
ideea de libertate. 

L ' E N S E I G N E M E N T , F A C T E U R A C T I F POUR L A F O R M A T I O N D E L A 
C O N S C I E N C E N A T I O N A L E DANS L A P R E M I E R E M O I T I E DU X I X e SIÈCLE 

R é s u m é 

On entreprend d'illustrer les caractéristiques de l'enseignement roumain, à la 
première moitié du XIXe siècle, par la voix des pièces du musée d'histoire. 

Ainsi, on parcourt, étape par étape, les plus importantes contribution de l'en
seignement roumain à la formation de la conscience nationale, tout en prenant 
comme appui des documents et des pièces du Musée d'Histoire de la R. S. de Rou
manie ; les premières écoles d'enseignement supérieur fondées par Gh. Asachi, à 
Iassy (1813) et par Gh. Lazăr, à Bucarest (1818) ; l'élaboration des remarcables 
manuels scolaires demendés par l'enseignement supérieur ; l'adoption des premières 
normes à caractère de loi de l'enseignement roumain, en y soulignant l'importance 
accordée à l'étude de l'histoire nationale ; la liaison spirituelle que l'enseignement 
roumain a nourrie et établie entre la Transylvanie, la Valachie et la Moldavie ; le 
principal facteur qu'il a constitué le contact permanent avec la culture européene 
occidentale et notamment avec les idées des Lumières qui ont inspiré tout le 
développement de la culture roumaine, à la veille de l'année 1848. 

Ύ' Arhivele Statului Bucureşti, dos. 1/1620, f. 2—6 şi mss. 107, f. 55. 
M „Albiiia românească", an. I X (1838), p. 370. 
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NOI ACHIZIŢII INTRATE IN PATRIMONIUL MUZEULUI NAŢIONAL 
LEGATE DE REVOLUŢIA DE L A 1848 DIN ŢĂRILE ROMANE 

L U C I A B I E L T Z 

Oricît de valoros şi de complet ar fi patrimoniul unui muzeu este imposibil 
de presupus un moment în care acest patrimoniu ar deveni o entitate la care 
nu mai trebuie adăugat nimic. Unul dintre mijloacele majore de îmbogăţire a ori
cărui fond muzeistic îl constituie indiscutabil achiziţiile şi donaţiile. Aşadar, acţiu
nea de achiziţionare şi valorificare a unor documente legate de profilul fiecărui 
muzeu este o preocupare majoră şi susţinută a specialiştilor din domeniul muzeografiei. 

în cadrul prezentării de faţă am selectat o mică parte dintre achiziţiile intrate 
în fondul muzeului, şi anume cîteva dintre acele documente ce se referă la revoluţia 
de la 1848. Mai precis, am putea spune că majoritatea documentelor în cauză sînt 
legate de participanţi la evenimentele revoluţionare ale anului 1848. 

Astfel, printre cele mai recente obiecte intrate în patrimoniul muzeului se 
remarcă două piese care au aparţinut lui C. A. Rosetti. Participant la pregătirea şi 
conducerea revoluţiei, C. A. Rosetti a făcut parte din grupul acelor revoluţionari 
care au apărat cu fermitate programul revoluţionar şi au luptat pentru aplicarea 
lui. Lui C. A. Rosetti îi datorăm, în mare parte, publicarea în presa revoluţionară 
a acelor articole care dezbat problema emancipării naţionale, completînd şi întă
rind prin aceasta ideile exprimate de „Proclamaţie". De altfel ar fi greu să vorbim 
de evenimentele de la 1848 fără a aminti de multilaterala personalitate a lui 
C. A. Rosetti. în 1898, cu ocazia aniversării semicentenarului revoluţiei, ziarul 
„Românul" spunea despre Rosetti : „cu căldura şi entuziasmul său a luat parte 
la toate evenimentele mari care au creiat România modernă de azi" '. 

Spuneam mai sus că muzeul a achiziţionat două obiecte legate de marea per
sonalitate a lui C. A. Rosetti : un bust, de dimensiuni reduse, 15X7 cm, turnat în 
bronz şi aşezat pe un mic soclu de formă pătrată. Această mică sculptură ni-1 
înfăţişează pe C. A. Rosetti la o vîrstă înaintată, imagine surprinsă şi de unele 
fotografii apărute în presa timpului 2 sau in publicaţiile de specialitate, cu men
ţiunea „C. A. Rosetti în anii din urmă" 3 . Sculptura, achiziţionată de muzeu, a fost 
executată la Şcoala de arte şi meşteşuguri din Bucureşti, a cărei stanţă se află, 
de altfel, pe soclul bustului. 

Din aceeaşi sursă (descendenţi ai familiei, respectiv strănepoata lui Horia 
Rosetti, al cincilea fiu al lui C. A. Rosetti) ne-a provenit un toc de scris, care 
poseda şi însuşirea de a putea fi folosit şi în calitate de creion cu mină. Tocul este 
din argint frumos cizelat, cu motive florale neregulate, iar în partea opusă peniţei 

1 Ziarul „Românul", din 8—9/19—20 aprilie 1898. 
3 Ibidem. 
3 Vasile Netea, C. A. Rosetti, Bucureşti, 1970, p. 288—290. 
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tocul are o formă îngroşată pe care apare o emblemă. Peniţa tocului este din aur 
şi poartă inscripţia „MALLAT B R E V E T E " . Descendenta lui C. A. Rosetti prezintă 
obiectul ca toc cu sigiliu ce a aparţinut lui C. A. Rosetti. Părerea noastră este că 
ceea Ce apare pe toc, în partea opusă peniţei, nu este un sigiliu, ci doar o emblemă. 
Această afirmaţie ne-o bazăm în primul rînd pe faptul că aplicarea acestui pre

f i x 1 — Toc de scris, care a aparţinut lui C. A. Rosetti. 

supus sigiliu în ceară, tuş sau plastilină nu duce la nici un rezultat pozitiv. In 
plus, pe corespondenţa lui C. A. Rosetti (evident, aceea pe care am putut-o consulta) 
nu găsim reprezentarea pusă în d i scuţ ie 4 . De altfel însăşi incizia ce apare pe toc 
e mult prea mică pentru a servi ca sigiliu. In acest context, însă, principala pro
blemă este apartenenţa tocului la persoana lui C. A. Rosetti şi mai puţin faptul 
dacă a fost, sau nu, folosit ca sigiliu. 

Emblema ce apare pe toc este compusă dintr-un craniu din care ies trei flori 
nestilizate. Din cele două elemente prezente pe toc, unul face parte în mod cate
goric din stema familiei Rosetti. Analiza documentelor, a cîtorva sigilii reproduse 

4 Arhivele St. B u c , Fond Saint Georges, pachet ΧΤΠ, dosar 10. 
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in documente, a unui sigiliu aflat la Cabinetul numismatic al Bibliotecii Acade
miei R. S. R. ne permit să susţinem această idee. 

Sigiliul, care se găseşte la Biblioteca Academiei, este din 1812 şi a aparţinut 
unui membru al familiei Rosetti — Rosetti Răducanu. Sigiliul este aplicat în ceară 
roşie şi are o formă dreptunghiulară. Legenda (puţin deteriorată) este înscrisă pe 

o eşarfă : „Sereno aut nubilo sospes" — iar în centru apare o cupă, cu tortiţe; 
din care ies trei trandafiri st i l izaţ i 5 . In lucrarea Familia Rosetti a generalului: 
Radu Rosetti se arată că armele întrebuinţate de familia Rosetti sînt : „pe un 
scut tăiat, de argint şi albastru (azur) o cupă de argint cu trei roze ieşind din ea, 
iar deviza „Sereno aut nubilo sospes" (în senin şi în negură teafăr) °. 

Analizînd în continuare stema Rosetteştilor lucrarea menţionează : „Peceţile 
din veacul al X V I I I - l e a poartă aceste arme, pe cîteva cupa lipseşte, iar cele trei 
roze legate împreună cu o panglică pe care este scrisă deviza, sînt aşezate de-a 
dreptul pe scut". Autorul presupune chiar că, la început, blazonul familiei purta 
numai cele trei roze cu deviza ; „cupa mi se pare a fi o adăugire, de gust îndo
ielnic, a lui Constantin Cupariul" 7 — paharnic în Ţara Românească la 1627. Aceeaşi 
genealogie prezintă o ascendenţă comună pentru ramurile Roseteştilor din Moldova 
şi Ţara Românească. Primul argument adus în sprijinul acestei ipoteze este stema : 
„încă prima generaţie cunoscută (din Ţara Românească — n.n.) avea acelaşi herb 
cu ramurile moldoveneşti, un vas cu trei roze". 

Din cele expuse pînă acum se desprinde neîndoielnic un fapt şi anume, cele 
trei roze nestilizate, care apar pe emblema reprezentată pe toc, fac parte din stema 
familiei Rosetti. In consecinţă, apartenenţa tocului la familie este incontestabilă,, 
cu atît mai mult cu cît am văzut că cele trei roze constituiau, în cadrul stemei 
Rosetteştilor, elementul nealeatoriu. Păstrarea unui singur element din stema fami-

5 Biblioteca Academiei R.S.R., Cabinetul numismatic — Sigiliu 22. 
* General Radu Rosetti, Familia Rosetti, Bucureşti, 1938—1940, vol. I , p. 12. 
7 General Radu Rosetti, op. cit., p. 13. 

Fig. 2 — Masa de lucru, care a aparţinut 
lui I. E . Rădulescu. 
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liei şi compunerea lui cu un alt element este o procedură des întîlnită în domeniul 
heraldicii. Ceea ce este dificil de interpretat, cel puţin în faza actuală a cercetărilor, 
•este prezenţa pe stemă a celui de al doilea element, acel craniu. 

Cu toate acestea, aşa după cum am mai afirmat, considerăm că obiectul în 
•discuţie a aparţinut, în mod sigur, unui membru al familiei Rosetti. Avînd în ve
dere însă că tocul a fost achiziţionat de la o descendentă directă a lui C. A. Rosetti, 
-că el este oferit împreună cu bustul amintit şi cu două cărţi care au aparţinut 
Măriei Rosetti, ţinînd seama şi de faptul că în posesia ofertantei se mai găsesc 
•şi alte obiecte legate de C. A. Rosetti şi familia sa, apreciem acestea drept dovezi 
în sprijinul ideii după care obiectul prezentat a aparţinut lui C. A. Rosetti. 

Afirmam mai sus că muzeul a achiziţionat din aceeaşi sursă două cărţi ce 
au aparţinut Măriei Rosetti, soţia lui C. A. Rosetti. Este îndeobşte cunoscut că 
Maria Rosetti, născută în insula Guernesey pe numele de Maria Grant, a fost o 
figură luminoasă în cadrul evenimentelor de la 1848 şi a luptat pentru reuşita 
ideilor paşoptiste. Maria Rosetti considera că nu numai bărbaţilor le revine sarcina 
•de a se devota cauzei revoluţionare, de aceea face un cald apel la femei, dorind 
să le mobilizeze prin cuvîntul şi exemplul său. L a 3 august 1848 Maria Rosetti arăta 
că doreşte să dea lecţii de limba engleză pentru a putea depune „banii aceştia pe 
altarul patriei" 8 . 

în perioada revoluţiei, în cea a exilului sau după revoluţie, Maria Rosetti s-a 
dedicat cu abnegaţie celor mai înaintate idealuri promovate de generaţia sa. 

Prezenţa semnăturilor autografe ale Măriei Rosetti pe cărţile în discuţie con-
•stituie cel mai important argument în susţinerea ipotezei după care aceste cărţi 
a u aparţinut soţiei lui C. A. Rosetti. Una dintre cărţi, în limba franceză, editată la 
Paris în 1893, este tragedia Horace a lui Pierre Corneille. Cartea a fost semnată de 
două ori, cu cerneală neagră — Marie Rosetti. A doua carte a fost editată la 
Leipzig, în 1890, şi este un ghid de conservaţie în limba engleză modernă, cu un 
vocabular englez-francez. Cartea are trei semnături ale Măriei Rosetti, una în cer
neală pe copertă şi două în interior cu creionul. Pentru a ne putea pronunţa asupra 
autenticităţii semnăturilor am consultat cîteva scrisori ale Măriei Rosetti aflate la 
Arhivele Statului şi am constatat o categorică asemănare între grafia scrisorilor şi 
a iscăliturilor de pe cărţi 9 . 

Un alt obiect intrat în patrimoniul muzeului este o masă de lucru ce a apar
ţinut lui Ion Eliade Rădulescu. Fruntaş revoluţionar la 1848, Eliade Rădulescu şi-a 
legat numele de cele mai importante momente ale pregăt ir i i 1 0 şi desfăşurării revo
luţiei în Ţara Românească. L a 9 iunie 1848 Eliade dădea citire „Proclamaţiei" 
revoluţionare în faţa maselor strînse la Islaz. Membru în guvernele revoluţionare 
rşi mai tîrziu membru al Locotenentei, lui Eliade îi revine şi meritul de a fi tipărit, 
ΛΠ tipografia sa, cele mai importante documente ale revoluţiei de la 1848 u . 

Masa de lucru, care a aparţinut lui Eliade Rădulescu, are dimensiuni reduse 
118/56 cm şi o înălţime de 75 cm. Masa prezintă posibilitatea plierii părţilor late
rale, de formă rotundă, are două picioare masive, octogonale, sprijinite fiecare 

8 „Pruncul român", nr. 22, din 3 august 1840. 
5 Arh. St. B u c , Fond Saint Georges, pachet ΧΓΙΙ, dosar 19. 

1 0 Ε. Winterhalder, Dezrobirea Romăniei, în „Pruncul român", I , 1848, p. 5—6 şi „Ves
titorul românesc", XII/1848, p. 187—188. 

" Anul 1848 in Principate, tom. II , p. 511, nr. 900. 
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pe cîte două cerculeţe. în spaţiul dintre cerculeţe se găseşte o porţiune sculptată 
ce se deosebeşte ca esenţă şi culoare de restul materialului întrebuinţat. Picioarele 
mesei sînt îmbinate la bază printr-o placă masivă (de 5 cm grosime), care are 
forme rotunjite. Esenţa folosită este probabil bradul, placat cu lemn de trandafir, 
totul lăcuit şi prezentînd din punct de vedere al culorii o gamă de nuanţe ale 

maroului. Lipsa încrustaţiilor, formele relativ rotunjite, posibilitatea plierii părţilor 
laterale, prezenţa sertarului (deci tenta de netă utilitate) sînt cîteva argumente ce 
pledează pentru o mare apropiere între stilul de execuţie al obiectului respectiv şi 
stilul biedermeier. Partea sculptată însă, cea care apare la baza picioarelor, a fost 
făcută dintr-o esenţă tare, cum ar fi stejarul ; este o sculptură masivă, reprezentînd 
frunze, cu nervuri longitudinale, dispuse pe două părţi (sus 18 şi jos 7). Porţiunea 
sculptată se deosebeşte nu numai ca esenţă de restul obiectului, dar şi ca stil de 
execuţie, apropiindu-se mai mult de imperialul francez decît de biedermeier. Din 
cele expuse pînă acum rezultă că nu putem include obiectul în limitele precise 
ale unui stil clasic de mobilier. Este evident că în execuţia obiectului a intervenit 
în mare măsură imaginaţia celui ce 1-a lucrat. Bazîndu-ne pe această afirmaţie 

Fig. 3 — Fotografie reprezentînd pe loan 
Pipoş şi Petru Pipoş împreună cu familia, 
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înclinăm să credem că masa de lucru care a aparţinut lui Eliade Rădulescu este 
opera unui meşter autohton. 

Masa a fost achiziţionată de la o descendentă directă, respectiv nepoata lui 
Ion Eliade Rădulescu. Faptul că obiectul a aparţinut lui Eliade este confirmat, în 
<cea mai mare măsură, de un act de partaj, întocmit la Notariatul judeţului Ilfov, 

Fig. 4 — Fotografie care îl reprezintă pe loan Bologa 
(1830—1905). 

în anul 1925, ian. 29. Partajul se făcea între nepoţii lui Ion Eliade Rădulescu, iar 
actul cuprindea între alte capitole şi pe cel referitor la „suvenirurile de familie". 
Astfel se menţionează „biblioteca, documentele şi manuscrisele rămase de la bunicul 
nostru, portretele de familie, tabloul reprezentîndu-1 în prima tinereţe pe bunicul 
nostru 1 2 , masa de lemn de trandafir şi dulapul din lemn de nuc cu sculpturi" u . 
Masa de lucru pusă în discuţie mai sus şi menţionată de actul de partaj i-a reve
nit nepoatei Maria Bădescu, care de altfel păstrează şi actul amintit. 

Legat direct de revoluţia de la 1848 din Ţara Românească, Muzeul de Istorie 
a l R. S. R. a achiziţionat şi unul dintre exemplarele tipărite ale „Proclamaţiei" de 

1 3 Actualmente se găseşte la Muzeul Universităţii. 
1 3 Actualmente se găseşte la Muzeul din Tîrgovişte. 
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la Islaz. Textul „Proclamaţiei" a fost tipărit în timpul evenimentelor revoluţionare 
pe foi volante, ce au o dimensiune de 65X47 cm. Totodată, acelaş text a fost tipărit 
pe un formular, gen carte, cuprinzînd 6 pagini, format 39X25 cm şi un formular 
gen broşură cu 14 pagini, format 20X12 cm. „Proclamaţia" achiziţionată de muzeu 
face parte din categoria formularelor de tip mare 65X47 cm, foi volante scrise pe 
o singură faţă, pe şase coloane. Un formular identic a fost folosit şi la Islaz la 
9 iunie 1848, semnat apoi de membrii guvernului provizoriuM . Acelaşi gen de 
formular a servit şi pentru scrierea „Proclamaţiei" în limba franceză şi germană 1 5 . 

In mod incontestabil, tipul de document în discuţie prezintă din punct de 
vedere diplomatic o nuanţă de solemnitate în plus, lucru care explică, între altele, 
folosirea lui în cazurile deosebite. Probabil că formulare identice au fost folosite şi 
in Bucureşti, la 11 iunie 1848 şi domnitorul a depus semnătura tot pe un astfel 
de act. Aceasta, desigur, nu exclude folosirea aceluiaşi tip de formular în judeţe 
pentru „tălmăcirea constituţiei" şi depunerea jurămîntu lu i 1 0 sau pur şi simplu pen
tru înmînarea lui participanţilor la evenimente 1 7 . 

Documentul achiziţionat de muzeu, deşi nu are nici o adnotare posterioară 
tipăririi, rămîne a fi important în primul rînd prin conţinut (mă refer la textul 
„Proclamaţiei") şi în al doilea rînd ca formular-tip, aşa cum am menţionat mai sus. 

Referitor la revoluţia din Transilvania, Muzeul de Istorie al R. S. R. a achi
ziţionat o fotografie inedită, în care apare şi loan Pipoş, participant direct şi de 
frunte la revoluţia de la 1848. 

loan Pipoş s-a născut în Hondol, comitatul Hunedoara, în 1822 şi a studiat 
dreptul la Cluj şi Academia minieră la Schemnitz w . Evenimentele de la 1848 îl 
găsesc în serviciu la Tesauriatul din Sibiu. Animat, ca şi alţi tineri ai generaţiei 
sale, de dorinţa emancipării naţionale şi sociale, spirit erudit şi clarvăzător, loan 
Pipoş s-a dedicat de la început, cauzei revoluţonare. Participînd la organizarea 
marii adunări populare de la Blaj din 3/15 mai 1848, a fost ales membru al Comi
tetului naţional. In această calitate a semnat, în septembrie 1848, procesul verbal 
al celei de-a treia adunări ţinută la Blaj pe Cîmpia Libertăţii. Pe acelaşi docu
ment apar semnăturile celor mai de seamă revoluţionari transilvăneni — A. T. L a u 
rian, S. Bărnuţiu, Avram Iancu, Axente Sever, Bălăşescu, loan Brad şi Vasile 
Tămaş , 9 . In timpul revoluţiei, loan Pipoş a făcut parte din grupul tinerilor revo
luţionari radicali, susţinuţi de către Simion Bărnuţ iu 2 0 . Aceşti tineri revoluţionari 
transilvăneni s-au pronunţat în favoarea unei înaintate tactici revoluţionare şi 
anume pentru unirea forţelor revoluţionare din Ţara Românească şi Transilvania 
şi continuarea revoluţiei româneş t i 2 l . După înfrîngerea revoluţiei din Transilvania, 
loan Pipoş s-a refugiat în Ţara Românească, împreună cu ceilalţi membri ai Comi
tetului naţional ; reîntors în Transilvania, în 1852, îşi va continua activitatea politică 
(în 1861 a fost comite al Zarandului) şi cea obştească, revenindu-i un mare merit 
în organizarea şcoalelor din Zarand şi a liceului românesc din Brad. 

In fotografia amintită mai sus, loan Pipoş apare împreună cu familia fratelui 
său, Petru P i p o ş Ά . Membrii familiei lui Petru Pipoş stau jos, loan Pipoş stă în 

<< Documentul se află la Muzeul de Istorie al R.S.R., inv. 32857. 
' 5 B.A.R.S.R., Foi volante, 106. 
1 6 Anul 1848 in Principate, tom. I I , p. 513, doc. 903, p. 561, doc. 950, p. 360, doc. 784 etc. 

şl „Monitorul român", I , 1848, p. 17. 
1 7 Al. Pelimon, Revoluţia română din anul 1844, Bucureşti, 1868, p. 53. 
1 8 Enciclopedia română de dr. C. Diaconovich, tom. HI, p. 605. 
i» Silviu Dragomir, Avram Iancu, Bucureşti, 1968, p. 84. 

7 0 Ibidem, p. 48. 
3 1 C. Bodea, Lupta românilor pentru unitate naţională, 1834—1848, Bucureşti, 1967, p. 159. 
2 7 Petru Pipoş, născut la Hondol in 1829, a avut in a doua jumătate a sec. al XIX-lea 

o susţinută activitate politică, tn 1858 face parte din agenţia austriacă la Bucureşti şi are 
apoi o serie de responsabilităţi pe linie juridică. 
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picioare, în spatele grupului, cu braţele sprijinite uşor de spătarul scaunelor ; este 
îmbrăcat într-un costum de culoare închisă, poartă vestă, papion şi cămaşă albă. 
Fotografia a fost executată la Cluj, cel mai probabil în perioada anilor 1880—1870. 
Această afirmaţie se bazează pe faptul că cei doi bărbaţi din imagine au o vîrstă 
de peste 40 de ani şi dacă ţ inem seama de faptul că la 1849 2 3 loan şi Petru Pipoş 
aveau 28 şi respectiv 22 de ani, concluzia este desigur firească. Fotografia alb-negru, 
prezentată, are dimensiunile 10/6 şi constituie un obiect original şi inedit parvenind 
muzeului de la nepoata de fiu a lui Petru Pipoş. 

O altă fotografie originală, intrată în colecţiile muzeului, îl reprezintă pe 
Andrei Şaguna. Mitropolit al românilor greco-ortodocşi din Transilvania şi Ungaria, 
Andrei Şaguna a avut, pe lîngă preocupările bisericeşti sau legate de emanciparea 
învăţămîntului, preocupări pe linie politică şi de stat. Primul eveniment, de mare 
anvergură politică, care antrenează personalitatea lui Şaguna a fost cel de la 1848. 
în calitatea pe care a avut-o, de preşedinte al comitetului naţional revoluţionar, a 
mers la Viena şi Innsbruck cu hotărîrile adoptate de adunarea de la Blaj, pentru a 
le prezenta împăratului. 

Nu numai la 1848, dar chiar şi după evenimentele revoluţionare, Andrei Şa
guna a apărat drepturile românilor şi ale celorlalte naţionalităţi conlocuitoare 
din imperiu. 

în fotografia amintită mai sus, Andrei Şaguna stă în picioare, mîna dreaptă 
o ţine pe lîngă corp, iar stînga o sprijină pe o carte ce se află pe o măsuţă. Şaguna 
poartă capul descoperit, are o impunătoare barbă albă şi este îmbrăcat într-un 
veşmînt bisericesc, distins şi sobru. Fotografia sepia, cu dimensiunile 10X6,3 cm, a 
fost executată la Viena. Dat fiind faptul că fotografia îl prezintă pe A. Şaguna la 
o vîrstă înaintată şi că Şaguna a trăit între anii 1809—1873 considerăm că ea a fost 
executată în jurul anului 1870. 

Tot în legătură cu revoluţia din Transilvania, muzeul a mai achiziţionat două 
obiecte care au aparţinut unui participant la acţiunile revoluţionare armate din 
Munţii Apuseni — loan Bologa. Obiectele — o fotografie şi un şerpar — au fost 
oferite muzeului de nepotul de fiu al lui loan Bologa. 

Fotografia sepia, originală şi inedită, de 6,7X5,2 cm, îl prezintă pe loan 
Bologa bust, îmbrăcat într-o cămaşă albă, cu mînecă lungă, purtînd la brîu şerparul, 
care a fost de asemenea achiziţionat de muzeu. Şerparul care i-a aparţinut lui 
loan Bologa poartă cu prisosinţă amprenta timpului. Iniţial obiectul a avut o culoare 
neagră sau maro foarte închis, acum este mult decolorat, mergînd pînă la un maro-
gălbui. Cu toate acestea obiectul mai poartă urmele unei măiestre lucrături în piele, 
cu motive geometrice, pe trei şiruri paralele, dispuse în lungimea obiectului. Şer
parul are o dimensiune de 100X18 cm şi este prevăzut cu trei catarame din metal 
galben pentru prindere. 

loan Bologa s-a născut în 1830 în comuna Geoagiul de Sus, judeţul Alba. In 
documente sau în literatura referitoare la anul 1848 nu am găsit referiri directe la 
loan Bologa. Lucrul pare de altfel explicabil dacă ţinem cont de faptul că Bologa 
a fost unul dintre cei mulţi, dintre acei participanţi pe care documentele în mod firesc 
nu-i menţionează direct. Nepotul lui loan Bologa ne relatează că bunicul său a 
participat la revoluţia de la 1848 în cadrul formaţiunilor armate conduse de Avram 
Iancu. Din aceeaşi sursă aflăm că loan Bologa a fost primar al comunei Geoagiul 
de Sus, după 1848. în această situaţie, cînd mărturiile de altă natură lipsesc, cel 

2 3 S. Dragomir, Studii si documente privitoare la revoluţia românilor din Transilvania 
in anii 1848—1849, vol. I I , Sibiu, 1944. p. 147—148. 
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puţin pentru moment, vom ţine cont de cele narative, păstrînd, bineînţeles, o notă 
de rezervă, necesară în astfel de cazuri. Nu este exclus însă ca o eventuală investi
gare a unor documente referitoare la primarul loan Bologa, care s-ar găsi în 
comuna Geoagiul de Sus, să poată atenua această rezervă. 

Dacă urmărim organizarea formaţiunilor revoluţionare armate în Munţii Apu
seni, constatăm că tribunul Matei Nicola organizează tabără armată la Geoagiul 
de Sus, asigurînd paza drumului care ducea de la Aiud spre inima Munţilor 
Apuseni v \ 

In acest context ne este uşor de presupus că loan Bologa, tînăr de 18 ani, a 
participat la operaţiunile armate care s-au desfăşurat chiar în zona comunei sale. 

în concluzie, este firesc să subliniem faptul că toate obiectele prezentate, ori
ginale şi inedite, constituie o mică dar importantă parte a patrimoniului Muzeului 
de Istorie al R. S. România. Prin expunerea acestor obiecte în sălile muzeului se 
aduc date şi aspecte noi referitoare la revoluţia de la 1848, la acea generaţie ce îşi 
merită pe deplin numele, consacrat deja, de generaţie paşoptistă. 

N O U V E L L E S ACQUISITIONS E N T R E E S DANS L E P A T R I M O I N E DU MUSÉE 
NATIONAL, C O N C E R N A N T L A R E V O L U T I O N D E 1848 

DANS L E S P A Y S ROUMAINS 

R é s u m é 

Les pièces mentionnées dont on présente les détails concrets et les signifi
cations générales sont de facture diverse : photos des personnalités politiques et 
culturelles ou des participants à la révolution, objets personnels (la porte-plume de¬
C. A. Rosetti, quelques livres ayant l'autographe de Maria Rosetti, le bureau de¬
l. Eliade Rădulescu etc.), un exemplaire imprimé de la proclamation d'Islaz et 
d'autres encore. 

Ayant comme méthode de recherche l'analyse et la synthèse, l'auteur fait une-
description succinte de chaque pièce en y ajoutant certains aspects concernant son 
histoire, liée à la personnalité à laquelle elle appartenait tout en précisant, le cas-
échéant, son exacte paternité. 

On met en évidence l'importance de ces objets pour la patrimoine du musée. 

* Silviu Dragomir, Avram Iancu, p. 128. 
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PROPAGANDA REVOLUŢIONARA PRIN COMISARI, 
REALIZARE IMPORTANTA A GUVERNULUI PROVIZORIU DE L A 1848 

DIN ŢARA ROMANEASCA 

P A R A S C H I V M A R C U 

Revoluţia de la 1848 reprezintă evenimentul asupra căruia istoricii noştri 
s-au aplecat cu multă stăruinţă. De-a lungul anilor au apărut numeroase lucrări : 
studii, articole, culegeri de documente, memorii, care au contribuit la cunoaşterea 
multiplelor aspecte ale evenimentelor revoluţionare de la 1848 l . Cu toată această 
bogăţie de materiale, propaganda revoluţionară din timpul guvernului provizoriu, în 
general, şi mai ales cea făcută prin comisari a fost numai tangenţial tratată în 
majoritatea lucrărilor 2 . 

Comunicarea de faţă îşi propune ca, în limita spaţiului disponibil, să pre
zinte tocmai această latură a revoluţiei : propaganda revoluţionară făcută pe întreg 
teritoriul Ţării Româneşti de comisarii de propagandă. 

Una din sarcinile importante care stăteau în faţa puterii revoluţionare din 
Ţara Românească, instaurată la 9—11/21—23 iunie 1848, era problema propagării 
ideilor revoluţionare în rîndul maselor populare de pe întreg cuprinsul ţării, şi în 
special al ţărănimii, în vederea atragerii lo/: la activitatea revoluţionară. Lucrul 
acesta se putea face numai printr-o propagandă bine organizată şi bine orientată. 

L a izbucnirea revoluţiei, orăşenii în cea mai mare parte erau cîştigaţi pentru 
ideile ei, graţie activităţii asociaţiilor culturale şi politice, precum şi a activităţii şi 
literaturii revoluţionare produse de tinerii revoluţionari ce făcuseră studii în Apus. 
Ţăranii însă, în care revoluţionarii cei mai înaintaţi căutau un sprijin puternic, 
cunoşteau foarte puţin sau deloc ideile revoluţionarilor, deşi starea în care ei se 
aflau îi făceau capabili să le îmbrăţişeze. 

Organizarea unei propagande revoluţionare în rîndul acestora se impunea cu 
necesitate încă din primele zile ale activităţii guvernului provizoriu şi noii admi
nistratori de judeţe au semnalat acest lucru. Aşa, spre exemplu, noul administrator 
al judeţului Brăila, Dimitrie G. Golescu, fratele lui Al . G. Golescu-Negru, scriind 
la 16/28 iunie ministrului trebilor din lăuntru despre entuziasmul maselor din oraşul 
Brăila, remarcă faptul că : „numirea unui comisar al guvernului cu misia de a 
pregăti duhurile în favoarea nouelor instituţii ar fi de neapărată trebuinţă, mai 

1 Istoriografia problemei in : P. Simionescu, Historiographie de la revolution de 1S4S 
dans les pays roumaines, în „Revue roumaine d'histoire", t. ν π  (1968) no. 3, p. 413—433 ; 
D. Berindei şi V. Curticăpeanu, Revoluţia de la 1848—1849, în „Studii", an. XV (1962), 6, 
p. 1579—1597 ele. 

2 Date mai numeroase asupra unor aspecte legate de activitatea comisarilor de pro
pagandă cuprind lucrările : P. P. Panaitescu, Contribuţii la o bibliografie a lui N. Bălcescu, 
Bucureşti, 1923 ; Cornelia C. Bodea, Figuri mai puţin cunoscute din revoluţia de la 1848, în 
„Studii", an. ΧΙΠ (1960), 2, p. 131—164 ; C. Căzănişteanu, D. Berindei, M. Florescu, V. Niculae, 
Revoluţia romănă din 1848, Editura politică, Bucureşti, 1969 ; D. Berindei, N. Bălcescu, Ed. 
Tineretului. Bucureşti, 1969 ; Florea Stănculescu, Şcoala din Ţara Românească in sprijinul 
revoluţiei de la 1848, în „Studii", an. X X V I (1973), 3, p. 459—474. 
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ales în acest oraş a cărui populaţie, fiind compusă din elemente eterogene..., nu 
poate avea pentru cauza naţională zelul ce se cere la vremile de acum" 3 . Asemenea 
acţiune era necesară cu atît mai mult cu cît lipsa unei propagande revoluţionare era 
folosită de reacţiune pentru a înspăimînta masele, ridicîndu-le uneori la acţiuni 
antirevoluţionare, împotriva „apostaţilor" (termen cu care elementele reacţionare 
etichetau pe revoluţionari) ''. 

Importanţa propagandei revoluţionare a fost bine înţeleasă de curentul democrat-
revoluţionar, iar cel care a depus cele mai mari eforturi în acest sens a fost 
Nicolae Bălcescu. E l vedea limpede necesitatea ca guvernul revoluţionar să apeleze, 
pentru apărarea şi consolidarea revoluţiei, la masele populare. Pentru marele revolu
ţionar : „Misia unei guvernări revoluţionare este foarte simplă : a răspîndi şi a 
înarma revoluţia, iată sarcina sa. Cu alte cuvinte a turna revoluţia ca o convingere 
în sufletul poporului şi după aceasta a-i pune arma în mînă şi a-i spune : acum că 
ai o credinţă fii gata a muri pentru ea" 5 . 

în egală măsură cu N. Bălcescu şi în acelaşi sens a preţuit propaganda revo
luţionară şi Al . G. Golescu-Negru, care 1-a şi ajutat în această activitate pînă la 
29 iunie/11 iulie, cînd a plecat la Viena, ca trimis al guvernului provizoriu. Chiar 
şi aflat departe de patrie, el se preocupa de problema propagandei revoluţionare, 
într-o scrisoare trimisă lui N. Bălcescu la 19/31 iulie îi propunea alcătuirea unui 
Comitet de propagandă sub conducerea unui membru al guvernului, care să orga
nizeze o reţea de comisari de propagandă ca „o adevărată eterie, avînd centrul ei 
în guvern şi întinsă prin toate colţurile ţării" °. 

Necesitatea organizării unei propagande revoluţionare a fost recunoscută şi de 
guvernul provizoriu, care, la cîteva zile de la constituirea sa, îl însărcinează pe 
N. Bălcescu, secretar al guvernului, cu organizarea ei, ca cel mai indicat şi cel mai 
înflăcărat adept al acestei idei 7 . 

în concepţia sa privind organizarea propagandei revoluţionare, N. Bălcescu a 
pus mare accent pe propaganda făcută prin viu grai, de oameni special pregătiţi în 
acest sens. 

Ideea de a organiza comisarii de propagandă i-a venit probabil de la comisarii 
trimişi în timpul revoluţiei franceze de Convenţie ca să facă propagandă în armată. 
E l a aplicat aceasta la sate. înlăturînd o serie de dificultăţi, venite cele mai multe 
din partea celorlalţi membri ai guvernului provizoriu, ostili atragerii maselor în 
acţiunea revoluţionară, el a reuşit să-şi pună în aplicare proiectul. 

Acţiunea de organizare a propagandei revoluţionare prin comisari, începută 
din primele zile ale revoluţiei, a primit confirmarea oficială prin decretul guvernului 
provizoriu din 24 iunie/6 iulie 18488 Decretul arată că înfiinţarea comisarilor de 
propagandă se hotărăşte „fiindcă toţi locuitorii .satelor nu cunosc încă bine nici 
proclamaţia, nici adevăratul ei înţeles" şi datorită acestei situaţii sînt oameni care 
răspîndesc „feluri de vorbe, ca să spăimînteze lumea şi tîlmăcesc rău intenţiile 
guvernului, dorind să facă o reacţie". Guvernul provizoriu însărcinează pe comisari 
să lămurească pe ţărani în legătură cu „drepturile cele nouă şi de datoriile lor" 
prevăzute în programul revoluţiei, pentru că din cauza necunoaşterii acestora „se 

3 Anul 1848 în Principatele Romăne. Acte şi documente publicate cu ajutorul comite
tului pentru ridicarea monumentului lui loan C. BrăUanu, tom. I , Bucureşti, 1902, p. 613—614. 

4 J . Heliade Râdulesco, Mémoire sur l'histoire de la régénération roumaine ou sur les 
événements de 1848, Paris, 1851, p. 140. 

5 Nicolae Bălcescu, Opere, vol. IV. Corespondenţă. Scrisori. Memorii. Adrese. Docu
ment. Note şl materiale, ediţie critică de G. Zâne, Editura Academiei R. S. România, Bucu
reşti, 1964, p. 280. 

6 Anul 1848 in Principatele Romăne, vol. I I , Bucureşti, 1902. p. 618. 
' Ibidem, p. 94. 
8 Ibidem, p. 56. 
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izvorăşte pagubă proprietarilor şi stavilă liniştii publice". Decretul, dat în momentul 
cînd N. Bălcescu lipsea din Bucureşti °, reflectă poziţia moderată a majorităţii guver
nului provizoriu care după izbucnirea şi biruinţa revoluţiei era interesat să zăgă
zuiască elanul revoluţionar al maselor. 

în opoziţie, N. Bălcescu susţinea intensificarea propagandei în special în rîndul 
ţăranilor, care „au trebuinţă a fi aprinşi, iar nu potoliţi", cum voiau elementele 
moderate l n . 

Sarcinile comisarilor de propagandă au fost fixate prin instrucţiunile aprobate 
la sfîrşitul lui iunie de guvernul provizoriu, instrucţiuni ce aveau la bază un 
proiect elaborat de N. Bălcescu înainte de 21 iunie/3 iulie „Instrucţiunile către 
comisarii de propagandă" 1 2 trasau ca cea mai importantă sarcină a comisarului de 
a înlătura „lunga vrăşmăşie dintre deosebitele clase", „să le facă să simtă că acum, 
făcîndu-se şi sătenii proprietari, tot o maică patrie au, cu cei vechi proprietari, şi 
tot o dragoste trebuie să unească pe toţi". Comisarii, prin activitatea lor în rîndul 
maselor ţărăneşti, prin cuvintele lor trebuiau „să facă pe popor să-şi simtă marea 
sa putere". în deplasările prin judeţele ţării comisarii aveau sarcina să citească şi 
să „desluşească" sătenilor „Constituţia", să formeze gărzi naţionale, să se preocupe 
de organizarea alegerilor pentru Adunarea Constituantă, să observe şi să schimbe 
elementele reacţionare din administraţia locală. Aceste importante sarcini nu puteau 
fi înfăptuite decît de oameni total devotaţi revoluţiei — aşa cum trebuiau să fie 
comisarii de propagandă, iar portretul moral al acestora era astfel schiţat de 
N. Bălcescu : „Comisarul este un preot al Constituţiei pe care am jurat toţi ; nici 
prieteşugul, nici orice altă simpatie ori complezenţă să nu-1 împiedice a zice adevărul 
despre persoane şi a le arăta oamenilor astfel cum ele sînt în faţa intereselor 
naţiei" ». 

Din lista comisarilor de propagandă, trimisă la 26 noiembrie/8 decembrie 1848 
de Departamentul trebilor din lăuntrul Comisiei centrale de cercetare a revoluţio
narilor M , se constată că aceştia, fiind cîte 3—5 de judeţ, ş i-au început activitatea 
din ziua de 27 iunie/9 iulie 1848. Existenţa cîtorva comisari arătaţi ca începîndu-şi 
activitatea încă înainte de decretul din 24 iunie/6 iulie 1 5 , întăreşte ipoteza că această 
acţiune fusese organizată din primele zile ale revoluţiei şi se trecuse chiar la trans
punerea ei în practică 1 6 , decretul guvernului generalizînd şi legalizînd situaţia. 

Ulterior, fie că se simţea nevoia unui mai mare număr de comisari, fie că o 
parte din cei numiţi în iunie demisionaseră sau fuseseră îndepărtaţi ca nefiind capa
bili să-şi îndeplinească sarcinile 1 7 , au mai fost făcute noi numiri de comisari în 
iulie şi chiar şi în august. 

în cadrul celor o sută cinci comisari de propagandă ale căror nume le cu
noaştem, majoritatea o formau tinerii intelectuali, unii cu studii în Apus, de origine 
mic-burgheză, receptivi şi adepţi ai ideilor revoluţionare, cu adevărat „oamenii noi" 
ceruţi de Bălcescu, ca : N. Nenovici, Dimitrie Florescu, fraţii loan şi Costache Cătina, 

8 Se afla la Focşani in aşteptarea emisarului turc Talaat-efendi (ibidem p. 94 ; Ν. Băl
cescu, Opere, IV, p. 89, 92). 

1 0 Ν. Bălcescu, Opere, vol. IV, p. 92. 
11 Ibidem, p. 93. Conţinutul acestui proiect publicat in Anul 1848 in Principatele 

Romăne, vol. I I , p. 201—203. 
12 Anul 1848 în Principatele Romăne, vol. HI, Bucureşti, 1903 p. 105—109. 
» Ibidem, p. 109. 
" M. Regleanu, Documente privind revoluţia din 1848 in Ţara Romanească, Bucureşti. 

1962, p. 54—57. 
1 S Astfel „comisarii extraordinari" Teodor Iconomul şi Constantin Urlăţeanu sînt men

ţionaţi ca activînd încă din 15/27 iunie, iar comisarii din judeţul Dolj din 22 iunie/4 iulie 1848. 
1 8 Aflat în drum spre Focşani, N. Bălcescu cere la 22 iunie/4 iulie, din Buzău, lui 

A. G. Golescu-Negru să scrie lui I . Negulici, administratorul judeţului Prahova, „să prive-
gheze pe Telejescu, ce s-a dus ca comisar acolo" (N. Bălcescu, Opere, vol. IV, p. 90). 

" Anul 1848 în Principatele Romăne, voi. Π, p. 561—562. 
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Al . Nanu, C. Serghiad, Grigori Ioranu, Ştefan Turnavitu, C. Pădeanu, Costache 
Zaman, Mihalache Marghiloman, Apostol Aricescu ş.a. Un detaşament important al 
comisarilor l-au constituit tinerii intelectuali transilvăneni aflaţi în ţară în momentul 
izbucnirii revoluţiei sau care au venit de peste munţi în timpul revoluţiei, consi-
derînd revoluţia din Ţara Românească ca o parte a revoluţiei generale româneşti. 
Printre aceştia s-au aflat : loan Codru-Drăguşanu, Axente Sever loan, Constantin 
Roman-Vivu, Al . Papiu-Ilarian, Aaron Pumnu, loan Puşcaşu, loan Papiu ş.a. Lor li 
s-au alăturat şi cîţiva clerici cu vederi înaintate, adepţi ai programului revoluţionar. 

Activitatea desfăşurată de comisarii de propagandă timp de aproape trei luni 
se poate cunoaşte dintr-o serie de documente, printre care rapoartele trimise de 
aceştia guvernului sînt cele mai interesante. 

O impresie generală ce se desprinde din cuprinsul acestor rapoarte, deşi ele 
nu provin decît la 27 de comisari, este multilateralitatea şi intensitatea activităţii 
depuse de aceştia, faptul că ei o îndeplineau cu mare entuziasm şi devotament. 

Astfel, într-un raport, comisarul Radu Burdeanu din plasa Rîurilor, jud. Muscel, 
declară că de sarcina încredinţată „mă ocup eu cea mai mare activitate, lucrez 
cu conştiinţa curată, cu inima de român, povăţuind pe fiecare, inspirînd amorul 
către patrie, morala către religie şi arătînd mijloace fiecăruia cum trebuie să-şi 
sprijine naţionalitatea, căci în modul acesta vom deveni şi noi românii o naţie, un 
neam, un popor" 1 8 , iar comisarul loan Livaditu din jud. Romanaţi scrie : „mă 
silesc din zi în zi mai mult a corespunde cu nobila misie ce am, întrebuinţînd fiece 
minut a insufla în inima sătenilor ideea şi sentimentele de libertate, de patriotism, 
de revoluţie" 1 9 . Unii dintre comisari mergeau cu entuziasmul mult peste instruc
ţiunile primite din partea guvernului, îndemnînd pe ţărani împotriva proprietarilor 
şi arendaşilor ce se opuneau noilor reforme. Lucrul acesta este afirmat uneori chiar 
de comisari. 

In raportul comisarului Mihalache Marghiloman, descriindu-se primirea entu
ziastă a „Constituţiei" de către ţărani şi jurămîntul depus pe ea, acesta notează că 
aceştia „jură că nu o vor lăsa-o a li-o răpi vrăşmaşii din mînă, decît numai atunci 
cînd vor pieri toţi ; însă patria noastră se află tot în nenorociri, căci tot se găsesc 
vrăşmaşi ; pe la moşiile ciocoieşti tot se află cîte o rugină care spune ţăranilor că 
făgăduielile Guvernului nu au nici-o tărie ; noi însă pe cît putem pe ţăran îl facem 
vrăşmaş stăpinului lor, căci numai cu chipul acesta propaganda îşi poate lua 
zborul" 2 0 (sublinierea noastră — P.M.). 

Amploarea acestor atitudini obligă pe ministrul Trebilor din lăuntru să adre
seze la 13/25 august o circulară administratorilor de judeţe, cerîndu-le „să luminezi 
pe toţi comisarii şi chiar să priveghezi" pentru că, în timpul propagandei, unii dintre 
aceştia „împing lucrul prea departe, spunîndu-le (ţăranilor — n.n.) ca să dea cu 
ciomagul în foştii boieri şi alte asemenea cuvinte, care sînt în contra ideilor de 
dreptate şi fericire ale Constituţiei noastre şi care pot aduce şi triste rezultate" 2 1 . 

Locul principal în cadrul propagandei făcută de comisari la sate îl ocupa 
citirea şi „desluşirea Constituţiei" în cadrul unor adunări sărbătoreşti, sub faldurile 
tricolorului sfinţit, cînd ţăranii depuneau şi jurămîntul de apărare a revoluţiei. Tot 
în cadrul acestor adunări se ardeau şi exemplarele Regulamentului Organic şi alte 
acte ale vechiului regim 2 2 . 

'* Ibidem, p. 397. 
ά;' Ibidem, vol. I l l , p. 402. 
-1» Ibidem, vol. I I , p. 588. 
-' ibidem, vol. ΠΙ, p. 412. 
-'- Multe rapoarte, care descriu entuziasmul maselor populare manifestat in aceste 

adunări, în Anul 184S in Principatele Romăne, vol. I I , p. 397, 428, 420, 667—068, 729—730, 744—746 ; 
vol. III . p. 145, 146, 165, 241, 242, 260—261, 263, 435—436, 570—571, 612, vol. IV. p. 23, etc. 
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O frumoasă relatare a unei asemenea adunări, ţinută la 29 iulie/10 august la 
Rîmnicu Vîlcea, face comisarul Dimitrie Zăgănescu. Adunarea a avut loc „într-o 
cîmpie înconjurată cu arbori, ce este la marginea cetăţii" şi la ea au participat „toţi 
cetăţenii oraşului şi clerul bisericesc, precum şi domnul administrator cu toţi func
ţionarii şi garda naţională înarmată, purtînd şase stindarde tricolore, scriind pe 
dînsele deviza naţiei şi numele districtului" 2 3 . In faţa acestei mulţimi comisarul a 
ţinut un discurs „de-o oră ; ...cu cele mai vii expresii asupra sfintelor drepturi 
naţionale", participanţii răspunzîndu-i prin mii de aclamaţii: «Să trăiască Constituţia, 
să trăiască poporul român şi guvernul provizoriu !»", în timp ce garda naţională „a 
răspuns printr-un număr însemnat de arme cu salve detunătoare". A urmat apoi 
depunerea jurămîntului pe „Constituţie" şi un program de cîntece patriotice inter
pretate de un cor condus de Anton Pann, profesor de muzică. Aceste cîntece, cu 
„o muzică vocală, cu nişte versuri prea frumoase, puse pe un ton naţional, plin de 
armonie şi triumfal" au ridicat şi mai mult „entuziasmul de patrie în inimile tuturor 
cetăţenilor". Adunarea s-a încheiat cu o manifestaţie pe străzile oraşului, cîntîndu-se 
cîntece patriotice şi strigîndu-se „Să trăiască poporul român, Constituţia şi 
guvernul" K . 

Alături de aceste acţiuni, comisarii s-au preocupat şi de alcătuirea gărzilor 
naţionale şi înarmarea lor 2 5 , de pregătirea alegerilor pentru Adunarea Consti tuantă 2 0 , 
precum şi de consolidarea puterii revoluţionare pe plan local, luînd măsuri pentru 
democratizarea administraţiei prin înlăturarea unor subadministratori şi a altor 
elemente reacţionare 2 1 . 

Totodată din rapoartele comisarilor de propagandă se desprinde preocuparea 
acestora faţă de cercetarea situaţiei grele a ţărănimii, numeroase fiind cererile adre
sate guvernului pentru îmbunătăţirea stării acestora. Astfel, comisarii de Vlaşca 
D. Duţulescu şi C. Burlan cer să se treacă cît mai repede de la vorbe la faptă, 
fiindcă cu toate reformele luate ţăranul „este tot în lanţuri", el alegîndu-se din 
acestea doar „cu speranţa de o viaţă mai ferice în viitor", concluzionînd că : „pînă 
cînd nu se vor stîrpi abuzurile şi nedreptăţile care astăzi sînt în floare, pînă cînd 
nu va vedea şi ţăranul ceva în mînă, nu mai poate să crează nimic" M . 

Această intensă activitate, ce a cuprins întreg teritoriul ţării, a fost întreruptă 
de intervenţia puterilor străine. Locotenenţa domnească de trei, formată la 28 iulie/ 
9 august sub presiunea lui Suliman-Paşa din elemente moderate, renunţînd la cele 
mai revoluţionare puncte ale Proclamaţiei din 9/21 iunie, a redus începînd de la 
1/13 septembrie şi numărul comisarilor de propagandă. Înăbuşirea revoluţiei prin 
intervenţia trupelor turceşti şi ruseşti a însemnat şi încetarea activităţii celor 35 de 
comisari de propagandă rămaşi în activitate în septembrie. 

Represiunea ce a urmat a lovit şi în comisarii de propagandă, unii dintre ei 
fiind arestaţi şi aduşi în faţa Comisiei de anchetă instituită pentru cercetarea 
„feţelor bănuite de întreprinderi smintitoare liniştei ţării" 3 0 . 

Asprimea cu care au fost trataţi comisarii de propagandă de Comisia de 
cercetare dovedeşte de la sine rolul important pe care aceştia l-au avut în timpul 
revoluţiei. Pe baza listei comisarilor de propagandă primită de la Departamentul 
trebilor din lăuntru au fost arestaţi şi anchetaţi cea mai mare parte a celor rămaşi 

1 3 Anul 2848 in Principatele Romăne, vol. I I I , p. 82. 
2 4 Ibidem, p. 83. 
* Anul 1848 in Principalele Romdne, vol. I I , 261, 397, 534 , 590, 593, 668 ; vol. I I I , 402, 

428, 612. 
* Ibidem, vol. ΙΠ, p. 64, 66, 84, 230, 261, 277, 403, 405 etc. 
2 7 Ibidem, vol. Π, p. 562, 563—566, 593 ; vol. ΙΠ, p. 3—5, 145, 263, C45—646, etc. 
2 1 Ibidem, vol. ΓΠ, p. 646. 
2 9 Ibidem, vol. IV, p. 658—059. 
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în ţară, fiindcă mulţi reuşiseră să emigreze în primele zile ce au urmat înfrîngerii 
revoluţiei. Au trecut graniţa în emigraţie : Mihalache Marghiloman, C. Telegescu, 
C. Serghiad, Grigore Ioranu, Costache Pădeanu, Nicolae Florescu, Apostol Aricescu, 
Constantin Brezoianu, Dimitrie Florescu, Varlaam ieromonahul ş .a . 3 0 . De asemenea, 
comisarii de propagandă originari din Transilvania, fiind consideraţi supuşi austrieci, 
au fost siliţi să părăsească Ţara Românească 3 1 . Printre comisarii rămaşi în ţară 
care au fost arestaţi şi anchetaţi se numără : Ştefan Turnavitu, Costache Urlăţeanu, 
Costache Cătina, care va muri în închisoare înainte de a fi judecat, loan Cătina, 
Răducanu Brudeanu, Costache Manega, Nae Nenovici, Chesarie Măximeanul iero-
diaconul, loan Rotescu, Alecu Petrescu, Costache Zaman. 

Neînţelegerile dintre reprezentanţii celor două părţi intervenţioniste au uşurat, 
în chip neaşteptat, situaţia revoluţionarilor întemniţaţ i 3 2 . Procesele revoluţionarilor 
rămaşi sub ocupaţie — peste o sută 3 3 —, în rîndul cărora erau cuprinşi şi comisarii 
de propagandă, au durat din aprilie şi pînă în iulie 1849, mulţi dintre ei trebuind 
să fie achitaţi, neputîndu-li-se dovedi nici o vină ; totuşi 11 acuzaţi au fost con
damnaţi. Toţi cei condamnaţi au fost învinovăţiţi că au luat parte la arderea 
Regulamentului Organic, lucru la care comandanţii ruşi, ce conduceau ancheta, 
ţineau foarte mult, dar nici unul η-a fost condamnat pentru că s-ar fi opus cu 
armele la intrarea trupelor otomane în Bucureşti, aceasta pentru că turcii, făcînd 
opoziţie ruşilor, au refuzat să aducă dovezi y' . 

Dintre comisarii de propagandă au fost condamnaţi : Costache Zaman şi 
Alecu Petrescu la 6 ani închisoare „la munca Giurgiului" şi loan Rotescu şi Cos
tache Manega la 6 ani închisoare la Snagov 3 5 . 

După pronunţarea sentinţei condamnaţii au fost trimişi însă la Mărgineni 3 6 , 
de unde opt din cei unsprezece au fost graţiaţi la 31 august/12 septembrie 1850 de 
domnitorul Barbu Şt irbe i 3 1 . Ceilalţi trei : comisarii de propagandă C. Zaman şi 
Alecu Petrescu şi Scarlat Turnavitu, fostul administrator al judeţului Rîmnicul 
Sărat, au fost mutaţi la schitul Berea (jud. Buzău) şi apoi la mănăstirea Vintilă 
Vodă (jud. Buzău), fiind şi ei graţiaţi în cele din urmă la 6/18 martie 1851 M . 

Cu acestea se încheia procesul revoluţionarilor de la 1848. Continuau să 
rămînă în exil cei treizeci şi trei de fruntaşi revoluţionari menţionaţi în firmanul 
sultanului din 2/14 iulie 184930, dar printre aceştia nu se afla nici un comisar de 
propagandă. Totuşi mulţi dintre comisarii ce se autoexilaseră, în primele zile ce 
au urmat înfrîngerii revoluţiei, au preferat să rămînă în emigraţie, unde au parti
cipat la organizarea propagandei în favoarea ideilor revoluţiei de la 1848, la orga
nizarea luptei pentru unirea Principatelor Române. 

Activitatea de propagandă a comisarilor a fost plină de roade, ei au difuzat 
ideile revoluţiei în celé mai îndepărtate sate, au ridicat la lupta revoluţionară anti
feudală miile de ţărani. Lunile ce au urmat înfrîngerii revoluţiei au dovedit tuturora 
realizările comisarilor de propagandă. în majoritatea judeţelor ţării, ţărănimea s-a 
opus reinstaurării vechiului regim, a refuzat să predea hîrtiile primite în timpul 
guvernării revoluţionare şi armele. Rezistenţa ţăranilor manifestată în unele judeţe 

3 0 C. D. Aricescu, Corespondenţă secretă şi acte inedite ale capilor revoluţiei romane 
de la 1848, partea a I l -a , Bucureşti, 1874, p. 230. 

31 Anul 1848 in Principatele romăne, vol. IV, p. 475—476. 
33 Ibidem, vol. VI, Bucureşti, 1910, p. C X X V I — C X X X I I I . 
33 Ibidem, p. 96. 
34 Ibidem, p. 214, 223. 
33 Ibidem, p. 223, 228—229, 230—231, 257. 
30 Ibidem, p. 274. 
37 Ibidem, p. 306. 
: u Ibidem, p. 307. 
;" Ibidem, p. 261. 
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foarte puternic a determinat căimăcămia şi pe comisarii puterilor intervenţioniste 
să trimită în jedeţele Vlaşca, Ilfov, Teleorman, Dolj, Mehedinţi şi Romanaţi nume
roase trupe w . 

Această îndîrjită opoziţie îl determina pe N. Bălcescu să afirme, în decembrie 
1848, că „Ţara e gata şi credincioasă revoluţiei" şi aceasta „Graţie fie propagandei 
ce se făcea prin comisari. Din revoluţie numai atît ne-a rămas, şi e mult" 4 1 . O afir
maţie reală şi o înaltă apreciere pe care marele revoluţionar o dădea muncii 
comisarilor. Mai tîrziu, în martie 1849, într-o scrisoare către Al. G. Golescu-Negru, 
vorbind despre activitatea guvernului provizoriu şi a sa în timpul revoluţiei, are 
iarăşi cuvinte de laudă cu privire la activitatea comisarilor : „...am sprijinit împo
triva tutulor (fară de Tel, care mă ajuta într-aceasta) v Comisarii, carii singuri, poci 
zice, că au scăpat revoluţiea, prin ideile ce au semănat în ţară" ''2. Dar asupra pro
pagandei avem şi o mărturie preţioasă care vine de la un adversar : este un me
moriu scris după înăbuşirea revoluţiei prin care se propun măsuri pentru a combate 
opera revoluţiei printr-o „contra propagandă". Ε nevoie — se propune în memoriu 
— de „a combate ideile pe care le-a putut lăsa în spiritul lor (al ţăranilor — n.n.) 
activa propagandă demagogică" ''3. 

într-adevăr, ideile „semănate în ţară" de comisarii de propagandă, cu toată 
reprimarea ce a urmat, n-au pierit ci, dimpotrivă, s-au dezvoltat, din ele ridicîndu-se 
flacăra unirii şi independenţei naţionale şi sociale. 

L A P R O P A G A N D E R E V O L U T I O N N A I R E P A R L ' I N T E R M E D I A I R E 
DES COMMISSAIRES — I M P O R T A N T E R E A L I S A T I O N DU G O U V E R N E M E N T 

P R O V I S O I R E D E 1848 E N ŢARA ROMANEASCĂ 

R é s u m é 

La communication relève des aspects moins étudiés sur la révolution de 1848 
en Ţara Românească : la propagande des commissaires parmi les villageois afin de 
les entraîner à l'action. Les résultats de cette propagande ont pleinement prouvé 
l'efficacité de cette action, qui eut pour effet un profond attachement de la pay-
sennerie à la révolution. 

L'action a été conçue et mise en pratique par N. Bălcescu avec l'appui d'autres 
révolutionnaires aussi. Les commissaires — „prêtres de la Constitution", selon 
l'expression de N. Bălcescu — ont parcouru pendant trois mois tous les villages 
du pays pour faire comprendre aux paysans le contenu et le programme du 
pouvoir révolutionnaire, pour leurs expliquer la signification de la défense de la 
révolution et pour les déterminer à en prêter serment. Les commissaires ont ainsi 
organisé, dans ce but, des gardes nationales. Cette action a eu un rôle très impor
tant pour le renforcement de l'exprit révolutionnaire des masses paysannes. 

« Ibidem, vol. IV, p. 518, 541, 558, 613, 705, 716 etc. 
" N. Bălcescu, Opere, vol. IV, p. 120. 
« Ibidem, p. 140. 
4 3 E . Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, Supliment I , partea a IV-a , 

Bucureşti, 1894, p. 593. 
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ALEXANDRINA MAGHERU HARALAMB, FIGURA REPREZENTATIVA 
DIN EPOCA LUPTEI PENTRU UNITATE 

ŞI INDEPENDENŢA NAŢIONALA 

E L E N A P A L A N C E A N U 

Muzeul de Istorie al R. S. România, deţinător al unor valoroase mărturii ale 
trecutului istoric al patriei noastre, posedă în patrimoniul său cîteva piese muzeistice 
semnificative, evocatoare ale vieţii unei patriote înflăcărate, Alexandrina Magheru 
Haralamb, fiica generalului paşoptist Gheorghe Magheru, căsătorită cu colonelul 
Dimitrie Haralamb. Ne referim la cocardele tricolore făcute de Alexandrina Magheru 
în timpul revoluţiei de la 1848 şi oferite lui loan Maiorescu 1 în cursul marilor eve
nimente din acel an, la portretul acesteia, executat în acuarelă la Viena în anul 
18562, în perioada emigraţiei la care a fost silită după înfrîngerea revoluţiei de la 
1848, precum şi la cele trei fotografii originale 3 care o înfăţişează după reveni
rea în ţară. 

Pentru a putea mai bine evidenţia însemnătatea acestor exponate, considerăm 
că este indicat să facem prezentarea lor în contextul istoric în care au fost pro
duse şi al cunoaşterii personalităţii la care se referă. Tocmai în acest scop, vom 
încerca să redăm cele mai reprezentative aspecte din viaţa aceleia pe care con
temporanii o apreciau ca „...model de română, model de virtuţi" /', deoarece a luat 
parte „cu inima şi cu fapta la toate mişcările naţionale" şi „a iubit pînă la ar
doare ţara" 5 . 

Alexandrina, fiica mai mare a generalului Gheorghe Magheru şi a primei 
sale soţii Ancuţa Pleşoianu, s-a născut la 17 martie 1825 în comuna Bîrzeiu, o veche 
proprietate a Magherilor 6. Studiile le-a început la Tîrgu-Jiu, unde s-a evidenţiat 
ca elevă fruntaşă, fiind remarcată şi cu prilejul vizitei pe care contele Pavel Kiselev, 
preşedintele guvernator al Valahiei şi Moldovei, a făcut-o în 1832 la şcoala din 
Tîrgu Jiu, însoţit de domnitorii Gheorghe Bibescu şi Alexandru Ghica 7 . A conti
nuat apoi învăţătura la pensionul de fete din Craiova, dovedindu-se sîrguincioasă 
şi foarte dotată ; avea, se pare, un înăscut talent oratoric 8, ceea ce a constituit, 
desigur, şi motivul pentru care a fost aleasă să adreseze cuvîntul de bun sosit dom
nitorului Gheorghe Bibescu, la 23 noiembrie 1843, cînd acesta a vizitat pensionul 
de fete din Craiova 9 . 

1 Inv. 19467. 
1 înv . M 1478. 

3 Inv. 60537, 60538 şl 60545. 
4 „Românul" din 4 martie 1877, p. 204. 
5 Dr. I . C. Drăgescu, Femeia-Virtute, Craiova, 1877, p. 10. 
« Ibidem, p. 6. 
7 Al . ştefulescu, Încercare asupra istoriei Tirgu-Jiulul, Bucureşti, 1899, p. 225; Apostol 

Stan, Const. Vlăduţ, Gheorghe Magheru, E d . Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 44. 
• „Românul" din 4 martie 1877, p. 204. 
' Printre discursurile prilejuite de vizita din 1843 a domnitorului Gh. Bibescu la 

Craiova au figurat şi cele rostite de I . Maiorescu, inspector şcolar şi de magistratul 
Gh. Magheru. 
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în discursul rostit, Alexandrina Magheru aprecia vizita domnitorului ca „o 
dovadă mai mult, că şi acest institut va fi privegheat de aici înainte de o înaltă 
înţelepciune" şi afirma năzuinţa colegelor sale ca „sentimentele de dragoste, cre
dinţă şi supunere către patrie... nu numai să le hrănim înşine, ci să le răspîndim 
şi împrejurul nostru" 1 0 . Felul în care se exprimase trebuie să fi produs o vie impre-

Fig. 1 — Cocarde tricolore lucrate de Alexandrina Magheru şi oferite lui 
loan Maiorescu la Craiova în iunie 1848. 

sie, dovadă că loan Maiorescu — în scrisoarea pe care i-o adresa lui Gheorghe 
Bariţ cîteva zile mai tîrziu, informîndu-1 despre evenimentele petrecute la Cra
iova — amintea printre discursurile prilejuite de vizita lui Bibescu şi cuvîntul 
Alexandrinei Magheru care, de altfel, a şi apărut publicat în numărul din 20 de
cembrie 1843 al „Foii pentru minte, inimă şi literatură", redactate de' Bariţ la Braşov. 

O importanţă deosebită a acordat Alexandrina Magheru studierii limbilor 
străine. E a a învăţat franceza, italiana, engleza şi greaca, traducînd în limba 
română, încă din timpul cînd era în pensionul de la Craiova, lucrarea scriitorului 
francez Jean François Marmontel intitulată „Belizarie". Pentru traducerea lui „Be-
lizarie", publicată în anul 1844, Ion Eliade Rădulescu i-a trimis o scrisoare elo
gioasă, în care menţiona : „încercările d-tale cu traducţia unei cărţi atît de folosi
toare sînt o probă de înaintările ce ai făcut în studiu şi de principiile sănătoase 

1 0 „Foaie pentru minte, inimă şi literatură", nr. 51 din 20 decembrie 1843, p. 403—404. 
1 1 N. Bănescu şi V. Mihăilescu, loan Maiorescu. Scrieri comemorative cu prilejul 

centenarului naşterii lui 1811—1911, Bucureşti, 1912, p. 491—492. 
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primite în casa părintească şi în pension... Te felicit de frumosul început şi-ţi urez 
a putea se urmezi şi mai departe cu asemeni lucrări folositoare naţiei şi dumitale 
de multă laudă" 1 2 . 

Principiile sănătoase în care a fost crescută şi la care se referea I . E . Rădu
lescu au făcut ca Alexandrina Magheru să-şi maturizeze de timpuriu gîndirea, 
încît, foarte tînără fiind, ea „cugeta ca un bătrîn, vorbind despre patria sea şi 
prosperitatea naţiunii" 1 3 . Dragostea de ţară, profundele sentimente patriotice ce o> 
caracterizau, dorinţa de progres au fost calităţi care i-au determinat pe cei ce au 
trăit în epocă să considere că Alexandrina Magheru a avut o puternică influenţă 
asupra tatălui său în hotărîrea acestuia de a se alătura încă de la început revolu
ţiei, în ciuda funcţiei oficiale pe care o deţinea 

Cînd tabăra revoluţionară venită dinspre Islaz sosea la Caracal, la 11 iunie-
1848, la primirea entuziastă — făcută de cetăţenii oraşului şi de autorităţi, în frunte 
cu cîrmuitorul judeţului Romanaţi, generalul Magheru — a fost prezentă şi Alexan
drina, fiica acestuia, care, dînd expresie sentimentelor mulţimii şi propriilor năzuinţi,. 
a rostit un discurs plin de înflăcărare patriotică. Totodată, împreună cu Maria' 
Magheru, cea de a doua soţie a generalului Magheru şi cu soţia secretarului admi
nistraţiei I. Arcescu, Alexandrina Magheru i-a felicitat călduros pe membrii guver
nului provizoriu, apoi le-a oferit eşarfe tricolore „brodate de mînile sale" şi i -a 
decorat cu cocarde naţionale 1 3 , probabil lucrate tot de ea sau sub supravegherea sa. 

Asemenea cocarde tricolore, realizate de Alexandrina Magheru, însă oferite-
lui loan Maiorescu în iunie 1848 la Craiova, sînt şi cele ce se păstrează în patri
moniul muzeului nostru 1 6 . Este ştiut faptul că generalul Gh. Magheru, ales membru 
în guvern, a urmat, împreună cu dorobanţii săi, tabăra revoluţionară în drumul 
său spre Craiova. In aceste condiţii este posibil ca şi familia sa, sau parte a acesteia,, 
să fi venit în acest oraş. Cunoscînd sentimentele Alexandrinei Magheru faţă de-
revoluţie, precum şi stima acordată transilvăneanului loan Maiorescu, inspector şi 
profesor la colegiul din Craiova, devotat mişcării, înţelegem cu uşurinţă semnificaţia 
dăruirii acestor cocarde tricolore, simbol al revoluţiei. 

Piesele la care ne referim sînt dispuse pe o foaie de hîrtie, cu însemnări 
manuscrise la care vom reveni, dublată de un carton pentru rezistenţă 1 7 ; în mijloc,, 
pe verticală, este prinsă o bantă de mătase tricoloră — roşu, galben şi albastru — 
terminată la capete în formă de unghi, cu vîrful în afară, încadrată de o parte-
şi de alta de cîte o cocardă tot din mătase tricoloră, în formă de rozetă, cu diame
trul de circa 6 cm, prima avînd culorile roşu, galben şi albastru, iar cealaltă roşu, 
alb şi albastru. Nu numai compunerea culorilor, ci şi dispunerea lor diferă : la-, 
prima albastru este în centru şi roşu pe margine, la cealaltă roşu este în centru 
şi albastru pe margine. 

Dacă pentru prima cocardă şi banta tricoloră componenţa culorilor nu ridică 
probleme, fiind culorile noastre naţionale, prezenţa albului în loc de galben la-
cea de a doua cocardă poate fi diferit interpretată, fie ca reprezentînd culorile 

" Dr. I . C. Dragescu, op. cit., p. 7—Β. 
1 3 „Românul" din 4 martie 1877, p. 204. 
" [I. G. Bibicescu], 1848 in Romania, BucureşU, 1898, p. 52. 
1 5 I . Heliade Rădulescu, Amintiri asupra istoriei regeneraţiei romăne sau evenimentele-

de la 1848, Bucureşti, 1893, p. 20. 
" Ele provin de la Biblioteca Academiei R.S.R., Cabinetul numismatic, inventar 553V 
1 7 Suportul de hîrtie pe care sînt prinse piesele are dimensiunea de 24 X 30 cm şi εά 

suferit unele degradări, prezentînd pete şl fisuri. 
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naţionale ale Franţei, fie ca redînd un specific pentru Transilvania 1 8 . în oricare 
din aceste variante, mesajul de înfrăţire pe temeiurile ideilor revoluţionare, pe care 
socotim că îl semnifică. îşi păstrează valoarea, pentru o arie mai largă, europeană, 
dacă este vorba de culorile Franţei, cu care noi aveam tradiţionale legături, pe 
o alta mai restrînsă, mărginindu-se la teritoriile locuite de români, dacă referinţa 
se opreşte la Transilvania. Dat fiind faptul că toate mărturiile materiale păstrate 
atestă şi pentru tricolorul transilvănean culorile roşu, galben şi albastru, înclinăm 
să credem că prima variantă exprimă intenţia aceleia ce a confecţionat cocardele 
respective. 

Sub banta tricoloră se află inscripţia, cu cerneală neagră : „Craiova, 1848", bine 
conservată, iar dedesubt, cu cerneală în prezent foarte rău decolorată, alt scris 
menţionează „Cocarde făcute la Craiova (Iunie 1848) de Alexandrina, fiica genera
lului G. Magheru [oferite în dar lui] loan Maiorescu./ Dăruit Academiei Române de 
Titu Maiorescu [...] 1908". Pe porţiunea de deasupra pieselor amintite este lipită o 
bantă de hîrtie, evident adăugată ulterior, cu specificaţia „1848 / Cocarde oferite lui 
loan Maiorescu de d-ra Alexandrina G. Magheru la Craiova în Iunie 1848/. Dar de 
la Titu Maiorescu". 

în tot timpul desfăşurării revoluţiei în Ţara Românească, Alexandrina Ma
gheru a fost alături de mişcare, bucurîndu-se de izbînzile înregistrate şi neliniştin-
du-se atunci cînd acţiunile reacţiunii încercau să pună în pericol revoluţia, aşa cum 
reiese şi din scrisorile pe care le-a adresat tatălui său, generalul Magheru l f l , ca 
de altfel din întreaga corespondenţă datînd din vremea revoluţiei sau după înăbu
şirea acesteia. în septembrie 1848, cînd trupele străine pătrunseseră în Bucureşti, 
Alexandrina scria cu durere că oraşul a devenit „un mormînt în care nu se aude 
decît zgomotul lanţurilor ce se pregătesc pentru sărmana noastră patrie" 2 0 . Măsurile 
reacţiunii aveau să o lovească în curînd şi direct, ca şi pe alţi membri ai familiilor 
conducătorilor revoluţiei şi cu atît mai mult, cu cît îşi exprimase deschis ataşa
mentul faţă de mişcare. 

Silită să ia calea pribegiei, mai întîi în Transilvania, apoi urmîndu-1 pe tatăl 
său la Viena, Alexandrina Magheru nu a încetat niciodată să fie preocupată de 
soarta patriei sale, să spere în înfăptuirea idealurilor de dreptate şi libertate, să 
încerce, pe măsura puterilor ei, să contribuie la apropierea clipei realizării acestora. 
Apreciată în mod deosebit de revoluţionarii transilvăneni pentru seriozitatea şi sen
timentele sale 2 I , Alexandrina Magheru avea să întreţină legături cu aceştia în tot 
timpul exilului. L a Braşov, Gh. Bariţ i-a arătat multă prietenie, fapt pe care ea îl 
sublinia în scrisoarea adresată tatălui său în aprilie 1850 2 2 . L a Viena, unde a stat 
cea mai mare parte a exilului, Alexandrina „a fost îngerul consolator al românilor, 

1 8 In literatura de specialitate Sntilnim şi unele menţiuni privind existenţa la steagurile 
transilvănene din timpul revoluţiei de la 1848 a unui tricolor compus din culorile „vînât, 
roşu şi alb — feţe luate după îmbrăcămîntul poporului român, care totodată erau şi culorile 
cele vechi ale Transilvaniei..." (Al. P. Ilarian, Istoria românilor din Dacia superioară, vol. II . 
Viena, 1852, p. 221—224). Din cîte cunoaştem nu se păstrează nici un steag cu un asemenea 
tricolor, toate care ne-au parvenit (dintre care două se află la Muzeul de Istorie al R. S. 
România şi unul la Casa memorlalâ Avram Iancu) avînd culorile roşu, galben şi albastru. 
De altfel, şi în tradiţia păstrată de transilvăneni, ca şl de bucovineni, în perioada 1850—1918, 
deci pină la înfăptuirea statului unitar român, găsim tot tricolorul românesc — roşu, galben 
şi albastru (Dr. I . G. Sbierea, Ceva despre tricolorul românesc, în „Calendarul Minervei" 
pe anul 1905, Bucureşti, 1905, p. 218—227). 

19 Arhiva generalului Gheorghe Magheru. Catalog de documente, 1528—1880, Bucureşti, 
1968, p. 60—bl. 

29 Ibidem, p. 66. 
2 1 I . Lupaş, Descendenţa transilvăneană a lut Gheorghe Magheru şi relaţlunlle lut cu 

ţăranii săllştenl, tn deosebi cu familia lut Dumitru Răcuciu, extras din „Memoriile secţiunii 
istorice Academia Română, seria HI, tom. X X I I , mem. 12, p. 13. 

22 Arhiva generalului Gheorghe Magheru. Catalog de documente 1528—1880, Bucureşti, 
1968, p. 81. 
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încurajind şi ajut înd pe Mar ţ ianu , pe Papiu I lar ian şi alţi r omân i de peste Car
paţi" 2·1. Tot aici, ea primea. îndeosebi de la fratele său George Magheru, emigrat 
în Franţa, ziare ale români lor editate la Paris 2 ' ' , pentru a le difuza printre t iner i i 
transilvăneni, ca şi printre aceia în r îndu l cărora aprecia necesa r 2 Λ Chiar şi după 
plecarea tatălui său la Constantinopol, Alexandrina a continuat să r ă m î n ă la Viena, 

Fig. Ζ — Alexandrina Magheru, acuare lă executa tă la Viena 
în 1856 de pictorul Petermann. 

unde s-a ocupat îndeaproape de educaţ ia fratelui său mai mic Romulus Magheru, 
păstrind totodată o l egă tu ră p e r m a n e n t ă cu fratele aflat în F r a n ţ a şi t a tă l plecat 
în Turcia pentru a p ă r a r e a intereselor ţări i . Numai pentru scurte perioade s-a de
plasat în F ran ţa , însoţ i tă de fratele său George Magheru, sau la băi le de la Marien-
bad, cînd starea sănă tă ţ i i i-a impus-o. 

Din perioada şederi i la Viena da tează şi amint i tu l portret al Alexandrinei 
Magheru, pe care muzeul 1-a echizi ţ ionat de la decendenţ i i acestei f a m i l i i 2 l i . Por-

1 1 Dr. I. C. Dragescu, op. cit., p. 9. 
-'· Este vorba, se pare, de „Junimea", precum şi de ..Buciumul", „Opiniunea" şi pro

babil şi altele. 
'-· Arhiva generalului Gheorghe Magheru..., p. S5, 8G. 
M Portretul a fost achiziţionat in 1971, de la soţia poetului George Magheru, Alice 

Magheru, fiind moştenit de la tatăl acestuia, generalul Romulus Magheru, fiul generalului 
paşoptist Gheorghe Magheru şi frate mai mic al Alexandrinei Magheru. 
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tretul, o acuarelă de 18,5/21,5 cm, executată în 1856 de pictorul Petermann, o re
prezintă pe Alexandrina Magheru în picioare 2 1, cu mîna dreaptă sprijinită de un 
piedestal pe care se află o maramă de culoare albă. Este îmbrăcată cu ie albă, 
frumos brodată în stilul naţional, şi fustă albastru închis ; peste părul pieptănat 
cu cărare la mijloc şi strîns la spate poartă o diademă asemănătoare cu colierul 

Fig. 3 — Alexandrina Magheru Haralamb, fotografie 
originală realizată la Craiova în ultimii ani ai vieţii. 

din jurul gîtului. Ochii expresivi dar trişti exprimă, ca şi întreaga figură, seriozi
tatea care a caracterizat-o întreaga viaţă şi mîhnirea imprimată de depărtarea de 
ţară, unde i se refuzase întoarcerea, deşi ceruse în mai multe rînduri îngăduirea 
revenirii. Pe fondul bej-cafeniu, în dreapta jos, se află semnătura artistului şi data 
executării „Petermann, 1856". 

Socotim că portretul descris mai sus este cel pe care Alexandrina Magheru 
1-a trimis din Viena tatălui său aflat la Constantinopol, odată cu portretele celor
lalţi doi fraţi George şi Romulus Magheru, expedierea unor asemenea piese fiind 
menţionată chiar de ea în scrisoarea din 9 aprilie 1856 către generalul Magheru M . 

Abia spre sfîrşitul anului 1857, după revenirea în ţară a tatălui său, Ale
xandrina Magheru, împreună cu fratele mai mic Romulus şi însoţită de vărul său 

2 7 Fiind redată, insă, numai trei sferturi. 
28 Arhiva generalului Gheorghe Magherh..., p. 123. 
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Ion Magheru, se va putea întoarce în patrie 2 M. Şi numai acum, după trecerea ani
lor grei de exil, ea acceptă să întrerupă doliul îndelungat pe care-1 purtase pentru 
nefericirea ţării şi, în 1858, se căsători cu marele logofăt al credinţei, colonelul 
Dimitrie Haralamb 3 0 . 

Era epoca intensificării luptei pentru înfăptuirea Unirii, idee la care Alexan
drina adera cu toată convingerea şi pe care o susţinuse pe cît posibil încă din 
timpul emigraţiei, încercînd să menţină o continuă legătură cu şi între revolu
ţionarii români aflaţi în diferite centre ale Europei. In chiar ziua marii realizări, 
înainte de aflarea evenimentului, într-o scrisoare adresată din Craiova generalului 
Magheru 3 1, Alexandrina îşi exprima speranţa că „ai noştri" vor fi mai consecvenţi, 
vor lucra în armonie şi se vor preţui mai mult între ei pentru a atinge idealul dorit. 

Deşi mamă a doi copii, o fiică, Aurora, pe care a pierdut-o de timpuriu, şi un 
fiu, Mihai, pe care 1-a crescut cu un deosebit devotament, deşi rămasă curînd 
singură prin moartea soţului său, survenită în 1867, Alexandrina Magheru Haralamb 
nu a încetat să se intereseze de aspectele vieţii politice, sociale şi culturale ale ţării 
noastre. Nu a pierdut legătura nici cu românii transilvăneni, care continuau lupta 
pentru drepturi naţionale. în octombrie 1860, Alexandrina primea de la bănăţeanul 
Vincenţiu Babeş zece exemplare din broşura acestuia intitulată Cauza limbilor şi 
naţionalităţilor din Austria, cu rugămintea de a reţine pentru ea exemplarul de 
hîrtie velină şi a le distribui pe celelalte „altor persoane însemnate", pe care le 
ştia că se interesează de „cauza naţională". Tot ei îi solicita concursul pentru com
pletarea unei liste de subscripţii pentru ajutorarea scopurilor naţionale, nu numai 
prin participarea personală, ci şi prin aportul de a convinge şi pe alţii să contri
buie 3 2, în 1870, Bogdan P. Haşdeu îi trimetea, de asemenea, o listă de abonamente 
pentru revista „Columna lui Traian", exprimîndu-şi încrederea că — dată fiind 
ţinta acesteia „creşterea poporului român pe o cale curată naţională, fie în politică, 
fie în literatură" — va primi tot sprijinul Alexandrinei în obţinerea cît mai multor 
aderenţi din cercul cunoştinţelor sale M . 

în acelaşi an, 1870, cu ocazia sărbătorilor de la Putna in memoria lui Ştefan 
cel Mare, Alexandrina Haralamb a oferit mînăstirii „un frumos şi bogat drapel", 
ca omagiu pentru acest domnitor şi pentru idealurile pe care le întruchipa ; în 
aceeaşi idee se înscrie şi contribuţia sa din 1876 pentru ridicarea unei statui la Iaşi 
in onoarea marelui domn3''. Permanent s-a îngrijit de problemele legate de însu
şirea de către tineret a cunoştinţelor folositoare şi a sentimentelor patriotice, ca şi 
de ajutorarea celor nevoiaşi. în acest sens, a oferit premii pentru elevi şi eleve, 
fonduri pentru societăţile de lectură din toate părţile locuite de români, a înzestrat 
fete sărace, a ajutat copii orfani şi v ă d u v e 3 3 , meritîndu-şi cu prisosinţă preţuirea 
contemporanilor, care au socotit-o „soţie, mumă şi cetăţeană model de virtute şi 
de devotament" x . 

Dih această ultimă parte a vieţii datează cele trei fotografii originale la care 
ne-am referit şi pe care muzeul nostru le-a achiziţionat din aceeaşi sursă 3 7 . Ele 
au fost realizate la Craiova, în studioul fotografic Julius Udvardy, probabil în jurul 
anului 1870. Două din ele o reprezintă pe Alexandrina Haralamb singură, una re-

23 Ibidem, p. 139. 
3 0 Dr. C. I . Dragescu, op. cit., p. 6. 
31 Arhiva generalului Gheorghe Magheru..., p. 142. 
33 Ibidem, p. 145. 
33 Ibidem, p. 158. 
3 4 Dr. C. I . Dragescu, op. cit., p. 11. 
35 Ibidem. 
36 Arhiva generalului Gheorghe Magheru..., p. 165. 
3 ' Alice Magheru, in anul 1974 ; vezi şi nota nr. 26. 
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dîndu-i numai capul, într-un medalion oval 3 8 , cealaltă înfăţişînd-o în întregime, 
aşezată pe un fotoliu, cu mîna dreaptă sprijinită pe o m ă s u ţ ă 3 9 ; în cea de a treia 
fotografie Alexandrina apare împreună cu fiul său Mihai Haralamb, care, copil 
fiind, stă în picioare lîngă mama sa, aşezată pe un fotoliu ' , 0. Toate trei sînt 
fotografii sepia, hîrtia fotografică fiind lipită pe carton special, cu menţiuni privind 
studioul unde au fost executate'11. 

L a 20 februarie 1877, la numai 52 de ani, în urma unei pneumonii grave, 
Alexandrina Magheru Haralamb a încetat din viaţă la Craiova şi a fost înmormîn-
tată la cimitirul Sineasca ' Λ . în necrologul publicat în ziarul „Românul" 4 3 , ca şi 
în numeroasele telegrame de condoleanţe primite de generalul Magheru cu acest 
prilej — printre care ale unor remarcabile personalităţi ca generalul G. Adrian, 
I. Ghica, C. Bosianu, D. A. Sturdza, I . I. E . Rădulescu, pictorul G. M. Tattarescu' , /'— 
se exprimă nu numai regretul pentru pierderea sa, ci şi întreaga preţuire faţă de 
calităţile de care dăduse dovadă şi printre care virtutea şi patriotismul jucaseră 
un rol principal. 

Considerăm că aceste mărturii referitoare la Alexandrina Magheru Haralamb, 
aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R. S. România, sînt de natură să con
tribuie la cunoaşterea vieţii şi activităţii, precum şi la conturarea personalităţii unei 
femei reprezentative din epoca luptei pentru înfăptuirea marilor idealuri naţionale, 
despre care astăzi se ştie destul de puţin. 

A L E X A N D R I N A M A G H E R U H A R A L A M B , F I G U R E R E P R E S E N T A T I V E 
D E L ' E P O Q U E D E L A L U T T E POUR L'UNITÉ E T L ' I N D E P E N D A N C E 

N A T I O N A L E 

R é s u m é 

La présente communication, tout en se proposant de surprendre la vie et 
l'activité d'une patriote pleine d'enthousiasme révolutionnaire, que fut Alexandrina 
Magheru Haralamb, le fille du général Gheorghe Magheru — se donne aussi pour 
but de faire connaître certaines pièces de musée, significatives pour l'époque de 
1848, et qui appartiennent au patrimoine du Musée d'Histoire de la R. S. de Rou
manie. Quelques exemples en sont : les cocardes tricolores de loan Maiorescu, une 
aăuarelle représentant le portret d'Alexandrina Magheru, exécutée à Vienne, en 
1856, pendant son émigration après la défaite de la révolution, ainsi que trois 
photos originales de la patriote, après son retour en patrie. 

La signification de ces pièces est une conclusion direct du contexte historique 
où vécut Alexandrina Magheru Haralamb — „un modèle de Roumaine, un modèle 
de vertus", tel que ses contemporains l'ont dépeinte — qui „a participé de tout son 
coeur et par toutes ses actions aux mouvements révolutionnaires nationaux", qui 
„a aimé son pays avec ardeur". 

3 8 Inv. 60545; dimensiunea 10X6 cm. 
3 9 Inv. 60530; dimensiunea 16X10,7 cm. 
4 9 Inv. 60537; dimensiunea 16X10,7 cm. 
4 1 ..Julius UdvardyVacad. Maler & photograph/Crajova" — pe spatele primei descrise ; 

„Cabinet Portrait/Julius Udvardy/acad. Maler & Photograph" — sub fotografie la celelalte două. 
1 2 Anunţ mortuar, Craiova, 21 februarie 1877, in dosar „Acte, fotografii, note biografice, 

corespondenţă, extrase din diverse cărţi privitoare la familia Magheru de la origină pină 
la col. Romulus Magheru", p. 215 (aflat in posesia generalului Romulus Magheru, Alice 
Magheru). 

4 3 „Românul" din 21, 22 februarie 1877, p. 167. 
44 Arhiva generalului Gheorghe Magheru..., p. 163—165. 
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DATE NOI CU PRIVIRE L A ATITUDINEA UNIONISTA 
A PlRCALABULUI ALEXANDRU IOAN CUZA 

DAN RÎPA-BUICLIU şi 
N I C O L A E V A S I L E S C U C A P S A L I 

Publicăm în cele ce urmează un nou document, care se adaugă acelora care 
subliniază puternica personalitate a lui Al . I . Cuza în epoca Unirii Principatelor 
Române. 

Redăm mai jos textul original al documentului, însoţindu-1 cu un comen
tariu ad-hoc : 
1856 august 22, Galaţi. Telegrama pîrcălabului ţinutului Covurlui, Al . I. Cuza, către 

caimacamul Teodor Balş, prin care face cunoscut că „misiunea" emisarilor anti-
unionişti Alecu Iacovachi şi Vasile Drăghici nu va putea avea şanse de succes 
la Galaţi. 

DÉPÊCHE 

Prezentată la Galaţi pe 22 august 1856, ora 11,51. Nr. depeşei 1538. 
Recepţionată la Iaşi pe 22 august 1856, ora 11,56. Nr. depeşei : 2910. 
A son E[x]cellence le Caimacan 1 (sic !) 
Jassy 
Par zèle '2 pour votre E[x] cellence je crois devoir lui annoncer qui si le colo

nel Iacovaci:i et le postelnik Basile Draguiche'' devaifejnt procéder en secret, ce 
n'en est plus un pour personne et c'en est le sujet de la conversation générale dans 
toutes les classes accompagné de certains commentaires assez libres. 

A. COUZA 

Telegrama — inedită pînă acum 3 — oferă prin conţinutul ei un plus de 
informaţie asupra atitudinii îndrăzneţe a unionistului Al . I. Cuza în perioada 

1 Lipseşte termenul de politeţe ,,monsieur", probabil datorat repeziciunii dictării textu
lui telegramei, direct la oficiu, de către însuşi pîrcălabul Al. Cuza, răscolit fiind de vexa
ţiunile flagrante provocate de „misiunea" emisarilor antlunionişti în craşul ce^l administra. 

2 Al. I . Cuza insinuează ou referinţă directă la ordinul caimacamului T. Balş (11. VII . 
1856—17. IX. 1857) către organele administrative din Moldova, ca „să depună mai mult zel", 
bineînţeles, antiunionist (Cf. Ν. Corivan Acţiunea antiunionistd în timpul căimăcămiei lui 
Teodor Balş, în „Studii ş i cercetări ştiinţifice (Istorie)", an. X, fasc. 1—2, 1959, p. 132). Or, se 
ştie cit zel — în sensul cerut de căimăcămia reacţionară — a dovedit militantul unionist 
Al. I . Cuza in perioada primului şl celui de-al doilea pîrcălăbat al său în ţinutul Covurlui : 
I = 7. VI. 1856—19. DC. 1836 ; Π = 14. Π. 1857—28. VI. 1857. 

3 Este vorba de colonelul Alecu Iacovachi ; referinţe : „Gazeta de Moldavia", X X I V 
(1852), p . 61 ; ..Buletin" [Mold.], X X I V (1856), p. 374—375. 

* Colaborator la ziarul separatist „Nepărtinitorul" (vezi Alexandru loan Cuza. Acte şi 
scrisori, ediţie D. Ivânescu şi V. Isac, Ed . Junimea, Iaşi, 1973, p. 308 şi notă). Antiunionist 
activ. Ales deputat al capitalei pentru Divanul ad-hoc al Moldovei la 15 iulie 1857, cu 197 
voturi, îşi „adjudecă" la a doua rundă de alegeri, la 5 septembrie 1857, doar 7 voturi. Cf. 
Documente privind Unirea Principatelor, vol. I , Documente interne 1854—1857, Ed. Acad R.P.R., 
Buc. 1961. p. 132 şi 234. 

5 Vezi corpusul documentar Alexandru loan Cuza. Acte şl scrisori, ediţia Ivănescu-Isac. 
" Precizăm că textul telegramei — publicat şi interpretat aici — nu modifică cu nimic 

datele ce ni le oferă pertinentul şi sinteticul material al dr. P. Pâltănea, Alexandru Joan 
Cuza, pîrcdlab al ţinutului Covurlui, în Cuza Vodă. In memorlan, Ed. Junimea, Iaşi, 1973, 
p. 87—100. 
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primei sale pîrcălabii de Covurlui, în cadrul campaniei electorale ce se desfăşura 
sub semnul unei puternice şi aprige dispute între tot mai numeroşi partizani ai 
„Unirii Principatelor, — care [era — n.n.] condiţia principală a formei lor de 
viată" 7 şi antiunioniştii care beneficiau, în atingerea telului lor retrograd, de însăşi 
patronajul autorităţilor centrale. 

După cum se ştie, acestea din urmă au declanşat o acţiune de anvergură, „în
cepută — aşa cum raporta Victor Place contelui Walewski la 3 octombrie 1856 — 
prin schimbarea radicală a funcţionarilor administrativi, judiciari şi militari, tri
miterea de emisari în districte, promisiuni şi ameninţări, întrebuinţate contra ţăra
nilor, pentru a stoarce de la ei semnături 8 , (pentru aceasta, n.n.) toate mijloacele 
au fost bune" n . 

Pentru a se împiedica înfăptuirea unirii, căimăcămiile reacţionare ale lui 
T. Balş şi N. Conachi-Vogoride au recurs la mijloace brutale, dar ineficace pentru 
a infringe voinţa maselor populare şi strădania militantă a partizanilor acestui 
crez vital al românilor. 

L a Galaţi, după relaţia N. Corivan l 0 , ca emisar de propagandă antiunionistă 
a fost însărcinat „un agă, un literat traducător", colaborator al ziarului separatist 
„Nepărtinitorul" 1 1 , Vasile Drăghici. 

în realitate, pentru această citadelă unionistă din sudul ţării, care avea în 
fruntea ei pe pîrcălabul Al . I . Cuza, căimăcămia destinase nu unul, ci doi propa
gandişti, pe un agă literat — Vasile Drăghici, şi pe un militar — colonelul Alecu 
Iacovachi. 

Alegerea acestor doi emisari se pare că η-a fost cu totul întîmplătoare 1 2 , căci 
vexaţiunile nu au întîrziat să se producă asupra pîncălabului ţinutal şi, respectiv, 
asupra comandantului garnizoanei din Galaţi, urmate firesc de depunerea demisiei 1 3 

de către primul şi de înlocuirea celui de-al doilea V i din funcţiile ce le deţineau. 
în această formulare telegrafică, gen „raport" către un superior ierarhic, 

pîrcălabul Al . I. Cuza dă o replică inteligentă şi temerară — bineînţeles, conştient 
fiind de consecinţele la care era expus după o astfel de „expresie liberă" (subl. ns.). 

Cuza susţine un adevăr, afirmînd că Unirea „este subiect de conversaţie gene
rală în toate clasele, iar comentariile asupra ei sînt destul de libere". 

E l subliniază prin acestea că ideea Unirii, care frămînta întreaga viaţă socială 
a ţării, nu mai putea fi combătută în nici un fel. 

Importanţa acestui document — aflat în posesia lui Nicolae Vasilescu-Capsali 
— este deosebită. 

7 Aşa cum se subliniază şi în nota consulatului sardinez din Galaţi către Ministerul 
de externe al Sardiniei, datată 30 iunie 1856. Apud. N. Corivan, op. cit., p. 123, nota 31. 

8 Vezi Ν. Corivan, op. cit., p. 131, notele 92 şl 93 ; N. Adăniloaie şi M. Vlad, Rolul 
maselor populare in făurirea unirii Ţărilor Romăne, în „Studii. Revista de istorie", an. XII , 
nr. 1, 1959, p. 85. 

9 D. A. Sturdza, Acte şi documente relative la istoria renaşterii Romăniei, vol. I I I , 
Bucureşti, 1889, p. 858 ; V. Maciu, Organizarea mişcării pentru Unire in anii 1855—1857 in 
Moldova şi Ţara Românească, în „Studii. Revista de istorie", an. X I I , nr. 1, 1959, p. 61. 

1 9 Ν. Corivan, op. cit., p. 131, îl numeşte, dar nu e sigur. Vezi şi „Steaua Dunării", 
Iaşi, Π (1856), nr. 58, 14. VII I . 1856, p. 143 (B.A.R.S.R.-Mp. 226). 

1 1 Nu o dată ziarul „Nepărtinitorul" a lost confiscat la Galaţi de către Al. I. Cuza. 
Cf. Ν. Corivan, op. cit., p. 125. Pentru Vasile Drăghici, „misiunea" sa la Galaţi a fost, pro
babil, ca o acţiune vindicativă la adresa celui care îl afrontase. 

1 2 Vezi nota 11. 
1 2 Prima dată la 9 august şi a doua la 3 septembrie 1856. Vezi P. Păltănea, op. cit., 

p. 90, nota 16 ; Al. I. Cuza. Acte şi scrisori, doc. 199, p. 137—138. 
" N. Corivan, op. cit., p. 130. 
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E l constituie o nouă mărturie a luptei pentru Unire şi a definirii atitudinii 
combatante, intransigente, a unuia dintre tribunii ei, acel „funcţionar public onest 
şi corect", dublat de o înţelegere profund patriotică a idealurilor poporului său, 
pentru care a luptat neobosit şi care a meritat prinosul de a fi fost primul domn 
al Unirii, ca „ales al naţiunii române". 

N O U V E L L E S DONNÉES SUR L ' A T T I T U D E UNIONISTE 
DU PRÉFET A L E X A N D R U I O A N C U Z A 

R é s u m é 

L'objet de la communication est constitué par l'interprétation d'une télé
gramme inédite de la colection du musée, qui fut transmise le 22 août 1856 par le 
préfet Al. I. Cuza, de Galaţi au „caimacam" (régent) Teodor Balş. 

La télégramme — par laquelle Al. I. Cuza avertit le régent que „la mission" 
des émissaires anti-unionistes représentée par le colonel Alecu Iacovachi et „le 
lettré préfet de police" Vasile Drăghici n'aura pas, à Galaţi, les résultats escomptés 
— offre de nouvelles informations sur l'attitude intransigeante de l'unioniste Al. I. 
Cuza, du temps de sa première fonction publique à Covurlui, pendant la campagne 
électorale qui était marquée par une dure dispute entre les partisans de l'Union 
des Principautés et les anti-unionistes soutenus dans leur but rétrograd par les 
autorités centrales mêmes. 

Le document constitue donc une nouvelle attestation de l'attitude combat
tante, intrasigeante de ce „fonctionnaire public honnête et correcte" tribun de 
l'Union, que fut Al. I. Cuza, profond connaisseur des idéaux de son peuple dont il 
sera l'élu comme premier prince regnant de l'Union. 
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INFORMAŢII INEDITE DESPRE MIŞCAREA UNIONISTA 
GALAŢEANA 

P A U L P A L T A N E A 

Numirea noului domnitor Grigore Alexandru Ghica, mai 1849 susţinător al 
revoluţiei din 1848, a dat un nou avînt luptei unioniste, Galaţii devenind un centru 
al legăturilor dintre revoluţionarii munteni şi moldoveni, nelipsind şi unele prezenţe 
transilvănene. Nicolae Bălcescu, de pildă, aflat la Paris, avea relaţii cu revoluţio
narii moldoveni prin intermediul Anei Ghica, soţia vornicului Iorgu Ghica din 
Galaţi. Cu sprijinul acestei „prietene", Bălcescu poartă corespondenţă cu Panai te 
Balş aflat, în februarie 1850, la o moşie lîngă Galaţi 2. Peste cîteva luni, în iunie, 
Bălcescu îl îndemna pe Ion Ghica să trimită Anei Ghica şi lui C. Negri „vreo două 
trei" exemplare din Question économique des Principautés danubiennes apărută de 
curînd la Par i s 3 . Tot prin Ana Ghica urma să primească Ion Ghica Cererile româ
nilor din monarhia austriacă, tipărită la Viena în 1849 ''. Broşura a fost republicată 
şi în „Jurnalul de Galatz", intervalul octombrie-decembrie 1849 5 . 

Se ştie că în anii exilului, Bălcescu şi-a manifestat în două rînduri, la 26 apri
lie 1850 6 şi 17 martie 1852 7 , intenţia de a veni la Galaţi spre a se întîlni cu familia 
sa. Alegerea portului moldovean, pentru dorita revedere, nu era întîmplătoare. 
Regăsea aici buni prieteni şi susţinători ai ideilor sale revoluţionare, care i-ar fi 
oferit ospitalitate. Convorbirea cu Vasile Alecsandri, din toamna anului 1852, nu a 
avut loc în carantina de la Galaţi, cum mărturiseşte poetul 8, ci pe vasul cu care 
Bălcescu se întorcea de la Nicopole spre Constantinopol ! l. 

Oraşul Galaţi era, în aceşti ani, punctul prin care trecea, înfruntînd rigorile 
regimului carantinal, întreaga corespondenţă trimisă de la Constantinopol revolu
ţionarilor moldoveni rămaşi în ţară. Mijlocitor era chiar Iancu Cozoni, unchiul 
lui V. Alecsandri, directorul carantinii, schimbat, pentru această activitate, la pre
siunile generalului Duhamel 1 0 . 

1 L a 2 mai 1849 se ştia la Iaşi că la Galaţi a sosit Rustem-Bei cu firmanul de desti
tuirea domnului M. Sturdza („Bucovina", nr. 13, 6 mai 1848, p. 72). Pentru numirea lui 
Grigore Al. Ghica vezi Biblioteca Academiei R.S.R., Arhiva Grigore Ghica, 1, f. 74 ; L . Boicu, 
Adevărul despre un destin politic, Iaşi, 1973, p. 26—29. 

3 N. Bălcescu, Opere, IV, p. 275. 
3 Ibidem, p. 305. 
' Ibidem, p. 260—261. 
5 „Jurnalul de Galatz", I , nr. 6, 23 octombrie 1849; nr. 7, 27 octombrie; nr. 8, 30 

octombrie ; nr. H , 10 noiembrie ; nr. 13, 17 noiembrie ; nr. 15, 24 noiembrie ; nr. 17, l decem
brie ; nr. 19, 8 decembrie. Supliment la nr. 22, 18 decembrie 1849. 

• N. Bălcescu, op. cit., p. 294. 
7 ibidem, p. 388. 
* Cornelia Bodea, Cdiâtorta lui Bălcescu pe Dunăre in 1852, în „Studii", X, 1857,1, p. 161. 
" N. Bălcescu, op. cit., p. 591. 

1 0 Bibi. Acad. R.S.R., Arh. Gr. Ghica, Acte, I , f. 319, 529. V. Alecsandri ii scrie lui 
I. Ghica, la 30 octombrie 1850, să nu-i mal trimită corespondenţa prin Galaţi, deoarece o 
scrisoare trimisă prin Vasile Ghica a fost găsită, la carantină, de un ofiţer rus (N. Cartojan, 
O revistă literară in 1851, în „Drum drept", I , 1913, p. 143 n. 1). 
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Numirea lui Alexandru loan Cuza ca preşedinte al Tribunalului de Covurlui, 
cunoscut prin „zelul pentru binele comun, activitate, îndatorire, dreptate în hotă-
rîre" ", şi a lui C. Negri în postul de pîrcălab au lărgit posibilităţile opiniei publice 
gălăţene de a relua contactele cu unii participanţi la mişcarea revoluţionară din 
martie 1848. 

M. Kogălniceanu îşi anunţă sosirea la Galaţi în iulie 1851 1 2 . în anul următor, 
Negri îl aştepta, prin octombrie, să sosească din străinătate. Promisese să-i aducă, 
pentru I. Ghica, Letopiseţele Ţării Moldoveii3. Vasile Alecsandri trece prin Galaţi, în 
noiembrie 1851, în drum spre Iaşi ; venea de la Paris L a 30 august 1852, poetul 
era din nou în Galaţi, unde zăboveşte cîteva zile înaintea plecării într-o lungă 
călătorie în apusul Europei 1 5 . în iunie 1855, fraţii Alexandru şi Constantin Hurmu
zaki trec prin Gala ţ i 1 6 . 

Aceste contacte, ca şi altele rămase necunoscute, creează la Galaţi o stare de 
efervescenţă revoluţionară, întreruptă de ocupaţia ruso-turco-austriacă. Reîntoarcerea 
domnitorului Grigore Al . Ghica, retras la Viena, la intrarea trupelor ruseşti în 
Moldova, marchează începutul pregătirilor pentru realizarea Unirii. 

L a puţină vreme după ajungerea la Iaşi, Grigore Al. Ghica începe acţiunea 
de sprijinire a propagandei unioniste 1 7, destituind şase prefecţi. Venind la Galaţi, 
domnitorul îl înlocuieşte pe vornicul Iorgu Ghica, pîrcălabul de Galaţi, cu Alexandru 
loan Cuza, pentrucă nu mai inspira încredere domnitorului l s . 

Populaţia oraşului i-a făcut domnitorului o primire entuziastă. Subscrierile 
pentru înfăptuirea Unirii, iniţiate tot de domnitor, se făceau cu o repeziciune uimi
toare. Pe una din listele care au circulat la Galaţi au subscris 1.500 de persoane 
în numai şase o r e w . Registrele cu subscrierile făcute la Galaţi au rămas la 
Alexandru Cuza. Listele subscrise prin celelalte ţinuturi au fost strînse de M. Kogăl
niceanu 2°. 

Manifestaţiile pentru Unire au continuat şi cu prilejul călătoriei făcute prin 
ţară de domnitorul Grigore Al . Ghica, cu puţin înainte de sfîrşitul domniei 2 I. La 
Galaţi ajunge la 12 iunie 1856, rămînînd cinci zile în oraş. Populaţia 1-a ovaţionat 
considerîndu-1 animatorul înfăptuirii Unirii, în care fiecare locuitor vede „regene
rarea şi prosperitatea viitoare a ţării" 2 2 . Prezidentul Municipalităţii este rugat, 
printr-o scrisoare, să comunice domnitorului „mii de mulţumiri pentru sîrguinţele 

1 1 „Jurnalul de Galatz", I , nr. 5, 20 octombrie 1849, p. 17 ; D. Ivănescu, Virginia Isac, 
Date noi privind viaţa şi activitatea lui Alexandru loan Cuza, pină la alegerea sa ca domnitor 
al Principatelor Unite, in „Revista arhivelor" X L V I I I , 1971, voi. X X X I I I , 4, p. 531. 

1 2 Bibi. Acad. R.S.R., Arh. M. Kogălniceanu, Coresp. 109740. 
1 3 C. Negri, Scrieri, I I , Bucureşti, 1966, p. 51. 
1 4 G. C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri, Bucureşti, 1965, p. 256. 
1 5 N. Bălcescu, op. cit., p. 591 ; G. C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri, p. 262—263. 
1 0 Aurel A. Mureşianu, Din istoria relaţiunilor romănilor din Principate cu cei din 

Transilvania şi Ungaria, in „România viitoare", I , 3, 15 martie, 1921. 
" Pentru atitudinea prounionistă a lui Grigore Al. Ghica, vezi L . Thbuvenel, Trois 

années de la question d'Orient, 1856—1859, Paris, 1897, p. 12 ; Marcel Emerit, Victor Place et la 
politique française en Roumanie à l'époque de l'Union, Bucarest, 1931, p. 30 ; L . Boicu, 
Adevărul despre un destin politic, p. 69—154. 

" Paul Păltănea, Alexandru loan Cuza, pîrcălab al finutuiui Covurlui, in Cuza Vodd, 
In memoriam. Iaşi, 1973, p. 88. Referiri despre schimbarea celor şase prefecţi dă şi consulul 
Franţei din Bucureşti, într-un raport din 23 Iunie 1856 (Arh. St. B u c , Franţa, microfilme, 
rola 41, f. 124). 

1 3 Arh. St. B u c , Belgia, microfilme, 69/2, f. 546. Consulul Austriei la Iaşi, Godel Lannoy, 
anunţă că domnitorul Grigore Ghica a fost primit la Galaţi, ca şi în celelalte reşedinţe de 
ţinut într-un mod sărbătoresc (Bibi. Acad. R.S.R., Rapoarte consulare austriece, X I , 1 aprilie 1856). 

2 0 Bibi. Acad. R.S.R., Arh. M. Kogălniceanu, mapa X I , f. 219. 
2 1 Alfons Wimpffen, Erinnerungen aus der Walachei wăhrend der Besetzung durch die 

oesterreichischen Trupen tn den Jahren 1854—1858, Wien, 1878, p. 235; Pasquale Buonincontro. 
L'Unlone del Principatl Danubiani nei documentt diplomatici napoletani (1856—1859), Napoli, 
1972, p. 71. 

2 2 Arh. St. B u c , Franţa, microfilme, rola 41, f. 140 ; D. A. Sturdza, Acte şi documente, 
relative la istoria renaşterii Romăniei, I I I , Bucureşti, 1889, p. 597. 

www.mnir.ro



INFORMAŢII DESPRE MIŞCAREA UNIONISTA GALAŢEANA 409 

ce au făcut în binele ţării, cerînd de la Conferinţele Parisului, Unirea Principa
telor" 2 3 . Cam în aceeaşi vreme, 14 iunie, este pregătit şi un „act declararisitoriu 
vroinţei obşteşti pentru Unirea Principatelor a Moldovei şi Valachiei", în care, 
printre altele, se spune : „Unire vrem, unire cerem". In încheiere se cerea „Unirea 
Principatului Moldovii şi a Valahii cu un domnitor străin... O capitalie nouă între 
îmbile ţări, vrednică de statul cel mare a României" 2'\ Petiţia a fost semnată de 
800 de persoane „boieri, preoţi şi orăşeni" 2 5 . 

Boierimea reacţionară, în frunte cu T. Balş, viitorul caimacam, încearcă să 
stăvilească puternicul val de manifestaţii unioniste, trimiţînd Porţii un memoriu în 
care protestează împotriva politicii unioniste a domnitorului. Aceste uneltiri nu 
rămin fără rezultat şi Grigore Al . Ghica se văzu obligat să părăsească Moldova. 
La 23 iunie se ştia că domnitorul intenţiona să plece la Galaţi, pentru a primi 
firmanul de înlocuire, iar de aici să se îndrepte spre Par i s 2 6 . într-adevăr, domni
torul ajunge la Galaţi la 19 iulie, organizîndu-se, prin stăruinţa pîrcălabului 
Alexandru Cuza, şi de această dată, serbări în cinstea l u i 2 1 . Chiar şi în scurtul 
timp petrecut la Galaţi, o zi, Grigore Ghica îşi continuă activitatea sa prounionistă. 
Găseşte, astfel, vreme să-i trimită lui Fuad Paşa, ministru de externe, legea presei 
şi „un răspuns foarte bun şi curajos" la afirmaţia că „libertatea presei se cuvine 
numai staturilor independente" w . 

După plecarea lui Grigore Al . Ghica, în Moldova a fost instalat caimacamul 
Teodor Balş, un înverşunat antiunionist, care încearcă să dezorganizeze pregătirile 
unioniştilor pentru campania electoralăş S-a folosit în această acţiune de persoane 
potrivnice Unirii, cei mai mulţi foşti favoriţi ai lui M. Sturdza w , cu care i-a 
înlocuit pe funcţionarii unionişti numiţi de Grigore Al . Ghica. Pentru a evita o 
asemenea măsură, Alexandru Cuza îşi înaintă demisia din postul de pîrcălab la 
9 august 1856. Intîrziind răspunsul la „depeşa" prin care-şi ceruse demisia, Alexandru 
Cuza a „părăsit postul slujbei", lăsînd „căutare trebilor Pîrcălăbiei asupra sami-
şuluî" M . 

Atitudinea descumpăneşte, pentru moment, oficialitatea, care-i cere să mai 
rămînă în slujbă cîtăva vreme. Ştirea demisiei „umplu oraşul în o clipită" şi toţi 
locuitorii „îşi comunicau cu durere această întîmplare şi în unanimitate se hotărîră 
a face o cerire către... caimacam, cu rugămintea de a statornici iarăşi pe domnul 
nostru administrator". Cererea nu a fost admisă şi la 19 septembrie vornicul D. Ma-
vrocordat a fost numit în locul lui Alexandru Cuza 3 i . 

In afara acestor măsuri administrative, Balş mai trimite emisari, în toate 
judeţele, să facă propagandă antiunionistă. L a Galaţi a venit aga Vasile Drăghici, 

2 3 Arh. St. Galaţi, Primărie, 1856, dos. 1, f. 3. 
-'· Ibidem. 
2 3 I . I. Nistor, Corespondenta lui Coronini din Principate, date şi rapoarte din iunie 

1854—martie 1857, Cernăuţi, 1936, p. 1048. 
26 Documente privind Unirea Principatelor, I I , Bucureşti, 1961, p. 14. 23—24 ; Ibidem, 

III, p. 117 ; I. Lupaş, Corespondenţa lui Grigore Ghica domnul Moldovei cu Felix von 
Schwarzenburg, ministru preşedinte al Austriei (1849—1850), in Analele Academiei Române, 
Mem. sec. istorice, s. I I I , t. X I V , 1933, p. 290. 

2 7 P. Păltănea, Alexandru loan Cuza, pircălab al (inutului Corurlui, p. 89—90. L a 
31 iulie 1856 se comunica din Constantinopol, la Neapole, că domnitorului Ghica i s-a făcut 
la sosirea in Galaţi o „populară manifestaţie" (P. Buonincontro, L'Unione dei Principati 
Danubiani, p. 78). 

2" Documente privind Unirea Principatelor, I I I , p. 117. 
2 5 N. Corivan, Acţiunea antiunionistă tn timpul cdimăcămiei lui Teodor Balş, in Studii 

şi cercetări ştiinţifice. Istorie, X , 1959, 1—2, p. 125. 
3 0 Arhivele statului Iaşi, Tr . 1772, op. 2020, dos. 45696, f. 321 ; D. Ivănescu, Virginia Isac, 

Alexandru loan Cuza, Acte şt scrisori, Iaşi, 1973, p. 317—318. 
3 1 P. Păltănea, Alexandru loan Cuza, pircălab al ţinutului Covurlui, p. 91. 
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iar pe gălăţeanul M. Străjescu, colaborator al ziarului „Nepărtinitorul", 1-a trimis 
în ţinutul Bacău 3 2 . 

Moartea caimacamului Balş, 1 martie 1857, produce oarecare derută în rîndu-
rile separatiştilor, dînd posibilitatea unioniştilor să intensifice măsurile organiza
torice. L a Galaţi se constituie, în acest timp, Comitetul Unirii. L a expunerea — 
program întocmită de Comitetul unionist din Iaşi, la 1/13 martie, şi trimisă la 
Galaţi, gălăţenii răspund : „Noi, aci, cu aceleaşi dorinţe, cu aceleaşi speranţe salu
tăm Unirea Principatelor, baza tuturor dorinţelor, zicînd : Să trăiască România 
autonomă" 3 3 . Ca o primă acţiune se răspîndeşte în oraş şi în ţinut o listă de 
subscripţie „pentru întîmpinarea presei străine şi locale" 3''. 

Perioada de linişte, de după moartea lui Balş a fost de scurtă durată, căci 
la 22 martie/3 aprilie, noul caimacam, N. Vogoride, anunţă că „nu este iertat înfiin
ţarea de comiteturi lucrătoare de natură a ademeni pe locuitori către o opinie sau 
alta într-un duh exclusiv de partide" 3 5 . începe acum o nouă campanie de abuzuri 
condusă de caimacamul Vogoride şi de Costache Catargiu, ministrul Departamen
tului din lăuntru. L a Galaţi, Alexandru Cuza, numit din nou pîrcălab la 14 februarie 
1857, refuză să aplice măsurile guvernului. Catargi i-a cerut să-şi dea demisia, dar 
Cuza a refuzat. Ministrul ar fi vrut să-1 destituie, dar renunţă, temîndu-se de un 
scandal. Astfel eşua încercarea lui Vogoride de a-1 cîştiga pe Cuza pentru politica 
antiunionistă. 

Preşedintele Tribunalului a fost înlocuit pentru că răspîndise în public infor
maţii despre presiunile făcute, chiar de Vogoride, asupra unor prefecţi şi preşedinţi 
de tribunale care aveau vederi unioniste 3 6. O altă măsură a caimacamului, care 
tindea să slăbească grupul unionist de la Galaţi, a fost şi aceea prin care se 
încerca, fără şanse de reuşită, să se răpească Galaţilor „al doilea oraş al Principa
tului" dreptul de a-şi alege doi deputaţi, sub pretext că este locuit numai de 
străini 3 7 . 

în urma protestelor făcute de gălăţeni, care scriau Comitetului unionist din 
Iaşi, la 25 aprilie 1857, să intervină pentru nedreptatea „care ne lipseşte de drepturi 
chiar peste f irman" 3 8 guvernul s-a văzut obligat să revină asupra acestei mă
suri arbitrare. 

Concomitent cu aceste proteste încep înscrierile în listele de alegători. Pentru 
a-şi asigura victoria în alegeri, caimacamul Vogoride, sprijinit de separatişti, con
tinuă campania de abuzuri. Una dintre metodele cele mai uzitate a fost ştergerea 
unioniştilor de pe listele de alegători. Astfel, de pe lista marilor proprietari au fost 
omise 25 de persoane, iar dintre orăşeni 94 de proprietari cu drept de vot. Printre 
ei prinţul Alex. Moruzi, Lascăr Catargiu, Al . Cuza, Costache Negri 3 9 . Aceste prime 
măsuri nu erau suficiente pentru a asigura victoria separatiştilor şi de aceea caima
camul Vogoride dădu dispoziţii, la 19 iunie 1857, ca pîrcălabul Alex. Cuza să fie 
trimis într-o misiune specială pentru „osăbite lucrări la districtul Ismail şi Cahul". 
Plecarea lui Alexandru Cuza a prilejuit gălăţenilor ocazia organizării unei mani
festaţii unioniste. Pîrcălabul a fost însoţit pînă la bariera oraşului de muzica mili
tară şi „mai mulţi partizani patrioticeştii cauze" 4 0 . 

3 2 N. Corivan, Acţiunea antiunionistă in timpul călmăcămiei lui Teodor Balş, p. 131 ; 
D. A. Sturdza, Acte şi documente, ΙΠ, p. 1025. 

3 3 D. A. Sturdza, Acte şi documente, TV, p. 192. 
» Ibidem. 
K Ibidem, p. 216. 
39 Ibidem, p. 183. 
37 Uricarlul, ΧΠΙ, p. 104. 
3 3 Bibi. Acad. R.S.R., ms. rom., 598, f. 195. 
3 9 Idem, ms. rom. 335, f. 290v—292v ; Documente privind Unirea Principatelor, I, p. 55. 
<° Bibi. Acad. R.S.R., ms. rom., 335, f. 290, 296v—297v ; P. Păltănea, Alexandru loan Cuza, 

pircălab al ţinutului Covurlui, p. 96. 
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Alte manifestări pentru Unire sînt prilejuite de sosirea comisarilor europeni, 
în legătură cu acest eveniment, Comitetul unionist gălăţean scria la Iaşi : „venirea 
domnilor comisari ai puterilor garante în capitala tării românilor au adus speranţa-
celor ce doresc a avea o Românie unită şi autonomă" 4 1 . L a Galaţi, comisarii Franţei 
şi Sardiniei sînt întîmpinaţi cu mult entuziasm. Comitetul unionist din Galaţi comu
nica la 8/20 mai că cei doi comisari „la felicitările ce li s-au adresat au răspuns în 
termeni plini de speranţe pentru cauza noastră" 4 2 . 

O delegaţie a locuitorilor a prezentat celor doi comisari „adrese" de felicitare 
în care se preciza că „publicul oraşului doreşte Unirea Principatelor" 4 3 

Caimacamul Vogoride, susţinut de Poartă, îşi continuă acţiunea de falsificare 
a alegerilor şi de a crea o opinie separatistă tot mai puternică. încercarea de a aduna 
semnături pe petiţii prin care se cerea păstrarea autonomiei rămîne fără rezultata 
Pe la sfîrşitul lunii mai, circula şi la Galaţi o astfel de petiţie, dar iscălită „de puţini 
şi dintr-aceea unii străini". Unioniştii răspund cu o „protestaţie colectivă", care 
după ce a fost semnată de orăşeni, a circulat şi prin ţinut. 

Pentru consolidarea colaborării dintre unioniştii munteni şi cei moldoveni, 
N. Golescu şi D. Brătianu scriu lui V. Alecsandri şi M. Kogălniceanu, la 12 iunie 
1857, să vie la Galaţi ca să se înţeleagă asupra cîtorva bune măsuri de luat în 
camun. Dar, din cauze, pe care nu le cunoaştem, cei doi conducători ai mişcării unio
niste moldovene n-au venit la Galaţi şi nici Golescu şi Brătianu n-au putut să-i mai 
aştepte, deoarece nu li s-a îngăduit să coboare de pe vaporul „Pest", cu care veni
seră de la Rusciuc 4 4 . Peste cîteva luni, la 24 octombrie/5 noiembrie, era la Galaţi şi. 
D. Bolintineanu. întî lnindu-se cu Costache Negri discută posibilitatea înfiinţării unei 
foi literare care să militeze pentru Unire ' i 5. Şi aceste întîlniri dovedesc că lupta 
unionistă a fost o cauză comună întregului popor român. 

în campania îndreptată împotriva ilegalităţilor făcute de Vogoride, o contri
buţie deosebită are demisia lui Alexandru I . Cuza din postul de pîrcălab de Galaţi,, 
înaintată caimacamului la 24 iunie/6 iulie 1857. Comitetul unionist din Iaşi trimite,, 
la 26 iunie 1857, o copie a demisiei tuturor comitetelor din Moldova, precizînd că 
demisia este motivată, ea aducînd un „însemnătoriu sprijin protestaţiei generale". L a 
rîndul lui, Cuza a înmînat copii ale demisiei lui V. Place şi consulului Sardiniei 
la Galaţi 4 β . 

Demisia lui Cuza are un mare răsunet, atît pe plan extern, unde beneficiază, 
şi de recomandarea lui V. Place, cît şi în interiorul ţării. L a Galaţi, are loc, imediat^ 
demisia lui Gh. Sălceanu, asesor la judecătorie şi demisia funcţionarilor de la Pîrcă-
lăbie. Constrînşi de jandarmi să-şi reia serviciul, au răspuns : „Ocîrmuirea cînd vra,. 
fără cauză, îi depărtează şi ei dar, reciproc, sînt slobozi a eşi cînd vor" 4 7 . Ţăranii 
din ocolul Prut, siliţi „prin bătăi, ameninţări şi alte urmări necuviincioase" să iscă
lească o „hîrtie", au reacţionat cu multă vehemenţă şi au trimis la Galaţi o delegaţie-
de 58 de persoane „să se jăluiască... pentru toate obijduirile lor făcute şi:., să-i lase 
a-şi alege ei aleşii satului". Sameşul ţinutului, speriat de această mişcare, a tele
graf iat la Iaşi că s-au revoltat toate satele „din invitările postelnicului Fote", i ar 
orăşenii s-au răsculat „din îndemnurile d. vorn. A. Cuza" 4 8 . 

4 1 Bibi. Acad. R.S.R., ms. rom., 598, f. 193. 
4 2 D. A. Sturdza, Acte şl documente, IV. p. 621—622. Pentru sosirea comisarului sardinez-

vezi P. Buonincontro, L'Unione del Principali Danubiani, p. 961. 
43 concordia, I , nr. 27, 11 mai 1857, p. 106. 
4 4 N. Bănescu, Scrierile politice ale lui Dumitru Brătianu, în Viaţa Românească, I I I , 

vol. X I , 1908, p. 345—346. Al. Cretzianu, Din arhiva lui Dumitru Brătianu, I I , p. 212—213. 
4 5 N. Cartojan, Scrisori ale lui D. Bolintineanu după întoarcerea din exil, în NeamuL 

românesc literar, I I I , 1911, p. 44—45. 
4 8 P. Păltănea. Alexandru loan Cuza, pircălab al ţinutului Covurlui, p. 97. 
4 7 Bibi. Acad. R.S.R., ms. rom., 335, f. 296—297v. 
48 Ibidem, f. 228—209. 
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în preajma alegerilor, măsurile represive se înmulţesc, unioniştii din Galaţi 
anunţau că „uliţele sînt cuprinse de soldaţi" / | ! ), cu ajutorul cărora administraţia gălă-
ţeană reuşi să măsluiască alegerile de la 16 iulie. 

Faţă de această gravă situaţie, opinia publică protestă printr-o nouă serie de 
memorii adresate Comisiei europene de la Bucureşti. Se demonstra că alegerile s-au 
făcut prin corupţii, falsificări şi fraude, prin violenţe şi nelegiuiri, cerîndu-se ime
diata lor anulare, pe care Turcia fu obligată să o accepte. 

Curentul unionist devenise atît de puternic, încît Poarta se văzu constrînsă să 
trimită caimacamului Vogoride, la 12/24 august, instrucţiuni pentru organizarea unor 
noi alegeri. Se pare că la Galaţi lupta unionistă a fost condusă de Costache Negri. 
Aşa s-ar explica faptul că el ajunsese „foarte iubit şi popular", după cum mărturi
seşte D. Bolintineanu într-o scrisoare trimisă, din Galaţi, lui Baligot de Beyne 5 0 . 
Poate, tot în această calitate, de conducător al luptelor unioniste, Costache Hurmu
zaki, „deputatul răzeşilor romaşcani", îi adresează Ia 16 septembrie 1857, o tele
gramă în care, printre altele, se spunea : „Perit-au neunirea ca fumul. Unirea s-a 
Înrădăcinat în inimile mulţimei. Vivat Unirea !... Mii de salutări tuturor fraţilor, 
aştept prin telegraf rezultatul alegerilor de mîine" 5 1 . 

Pe noile liste au fost înscrişi 303 alegători. Sînt aleşi ca deputaţi ai orăşenilor 
Alexandru I. Cuza cu 266 voturi şi Costache Negri cu 265 voturi 5 2 . Deputaţii pro
prietarilor mari sînt Lascăr Catargiu şi Iancu Fote, iar proprietarii mici au ales pe 
Gheorghe Vîrlan. Reprezentantul ţăranilor a fost Răducanu Sava din Tămăoani. 

în ziua deschiderii Divanului ad-hoc, 22 septembrie 1857, la Galaţi, ca şi în 
restul ţării, au loc mari serbări. Cu acest prilej, Sfatul comunica Departamentului 
din lăuntru că „iluminaţia oraşului s-a făcut cu cea ma marè linişte şi orînduialâ. 
Locuitorii au fost veseli, iar acum toţi s-au liniştit" ~'3. 

După o activitate de trei luni, Divanul ad-hoc votează Unirea sub un domn 
străin, neutralitatea Principatelor, puterea leguitoare încredinţată unei Adunări 
obşteşti , dar nu se ajunge la nici un rezultat în rezolvarea principalei probleme 
interne : Chestiunea ţărănească, din cauza opoziţiei creată de boierime şi de unii 
reprezentanţi ai burgheziei. 

în ţară au loc numeroase manifestaţii împotriva guvernului. Pîrcălăbia de 
Galaţi anunţa Departamentul, la 23 iunie 1858, că „publicul" este „pretutindeni în 
bună linişte" în schimb, reprezentarea piesei „Viitorul României" de M. Pascaly, 
la 27 august 1858, prilejuieşte gălăţenilor o nouă ocazie de a-şi manifesta adeziunea 
pentru Unirea celor două Principate. 

Abuzurile au continuat şi cu ocazia alegerilor pentru Adunarea electivă. Gălă-
ţeni i întocmesc un memoriu în care declarau că „în caz de neîndreptare a listelor 
făcute cu atîta părtinire, noi vom contesta atît alegerile ce s-ar face pe temeiul 
lor, cît şi regulamentul unor asămine alegeri care niciodată nu puteau fi conside
rate ca expresie adevărată, liberă şi legală a ţării" M . 

Cu toate presiunile făcute, separatiştii nu au putut obţine, la Galaţi şi în 
judeţul Galaţi, nici un deputat pentru Adunarea electivă. Toţi ce aleşi erau repre
zentanţi ai partidului n a ţ i o n a l m . 

4 9 D. A. sturdza, Acte şt documente, V, p. 201. 
50 Documente privind Unirea Principatelor, I I I , p. 334. 
5 1 Bibi. Acad. R.S.R., ms. rom., 4644, f. 39—39 v. 
» Arh. stat. Galaţi, Primărie, 1857, dos. 31, f. 295 ; Documente privtnd Unirea Princi

patelor, I , p. 222. 
53 Documente privind Unirea Principatelor, I , p. 247. 
« Arh. stat. Iaşi, Tr . 1772, op. 2020, dos. 31206, f. 102. 
5 5 N. Iorga, Studii şi documente, XVTII, p. 24—25. 
5 8 Bibi. Acad. R.S.R., ms. rom., 317, f. 196v, 241 ; Constitufionoriui nr. 19, 22 decem

brie 1858. 
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De concurenţa care exista între candidaţii separatişti au profitat unioniştii 
care, în şedinţa din 5 ianuarie 1859, aleg domn pe Alexandru I. Cuza. 

Vestea alegerii a ajuns la Galaţi în aceeaşi zi,,,pe la IV2 ceasuri după amiază". 
G. M. Balaban, locţiitorul pîrcălabului, mărturiseşte că „entuziasmul poporului au 
fost şi este mare, în seara trecută tot oraşul era iluminat. în astă seară va fi şi mai 
strălucit şi mîine seară asămine" 5 7 . „Timp de patru nopţi la şir, relatează cores
pondentul particular al ziarului l'Indépendance Belge — oraşul a fost iluminat, 
nu se auzea decît ura şi strigăte de bucurie, dansa bogatul ca şi săracul ; se felicita 
şi se îmbrăţişa pe străzi ; numele lui Cuza, bine cunoscut şi iubit pentru buna sa 
administraţie ca prefect al oraşului şi judeţului Galaţi, era pe toate buzele" δ β . 

Domnitorului i se trimit numeroase telegrame de felicitare. Dubla alegere de 
la 24 ianuarie este prvită de gălăţeni cu aceleaşi manifestări. Lt . Botez telegrafia 
domnului urarea : „Să trăiţi şi să stăpîniţi ţările ce s-au aruncat în braţele înălţi
mii voastre" 5 9 . Populaţia oraşului a petrecut „trei zile de-a rîndul în mare desfă
tare şi luminăţie, fără să se întîmple vreo necuviinţă" °°. 

Dorinţa realizării Unirii definitive a fost unanimă şi manifestaţiile organizate 
pentru înfăptuirea ei au fost impresionante. L a Galaţi, ca şi în restul ţării, se 
formează, la 9 iulie 1861, „Comitetul subscrierii petiţiunii din 11 iulie", care a 
redactat „Petiţiunea pentru Unirea definitivă a Moldo-României", iscălită de 949 
cetăţeni din toate categoriile sociale. Se declara că „Unirea desăvîrşită a Moldo-
României sub alesul lor din 24 ianuarie este singurul termin al suferinţelor noastre 
de tot feliul, şi numai această Unire poate aduce creditul, înciftderea, stabilirea şi 
autoritatea în stat şi tăria naţiunii". Petiţia a circulat şi în ţinutul Covurlui, fiind 
iscălită de 4.864 de familii G 1. 

Generalizarea acestor petiţii, expresie a voinţei maselor, a contribuit, alături 
de alţi factori, la formarea unui guvern unic care să se prezinte în faţa unei sin
gure Adunări legislative convocată de domnitorul Alexandru I. Cuza la 24 ianuarie 
1862. Unirea definitivă a celor două Principate s-a realizat, cum declarase Cuza 
Vodă în mesajul din 3/15 decembrie, „aşa precum România o va simţi şi o va dori" 
impunînd, peste clauzele limitative ale firmanului din 4 decembrie 1861, voinţa dîrză 
a poporului român de a-şi hotărî singur soarta, de-a înfăptui un ideal pentru care 
luptaseră generaţii şi generaţii de înaintaşi. 

INFORMATIONS INÉDITES SUR L E M O U V E M E N T UNIONISTE D E GALAŢI 

R é s u m é 

La nomination du prince Grégoire Alexandre Ghyka, mai 1849, qui soutenait 
le mouvement révolutionnaire de mars 1848, a donné un nouvel essor à la lutte 
unioniste, Galaţi devenant un centre de liaisons entre les Valaques et Moldaves, 
les présences trasyllvaines n'y manquaient pas non plus. 

5 1 Arh. stat. B u c , Ministerul de interne Moldova, 1859. dos. 8 bis, f. 29. 
ω Gh. Platon, Ecoul internaţional al Unirii Principatelor Romăne, in Cuza Vodă. In 

memoriam, p. 224. 
6 9 Const. C. Giurescu, Viaţa şi opera lut Cuza Vodă, Bucureşti, 1966, p. 72. 
• Arh. stat. B u c , Ministerul de interne. Moldova, 1859, dos. 8 bis, I. 101. 
6 1 Bibi. Acad. R.S.R., ms. rom., 962, f. 106. 
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Pour renforcer le développement de la propagande unioniste, le prince a 
nommé Alexandre I. Cuza pircălab (préfet) de Galaţi, par les soins duquel on fait 
•des souscriptions pour l'accomplissement de l'Union et on a rédigé, le 14 Juin 1856, 
un „acte de déclaration" par lequel on demandait ,,1'Union des Principautés de 
Moldavie et de Valachie". 

Le Comité de l'Union, constitué aussi à Galaţi, combat les actions sépara
tistes, en protestant avec véhémence contre les abus commis par le gouvernement 
•antiunioniste. La démission de Cuza du poste de préfet de district (pîrcălab), le 
24 Juin/6 Juillet 1857, a un grand retentissement, autant pour le plan externe, en 
bénéficiant de la recommandation de V. Place, qu'à l'intérieur du pays. Dans la 
circulaire envoyée par le Comité unioniste de Iassy, le 26 Juin, il est précisé que la 
dimission de Cuza apporte un „soutien important à la protestation générale". 

Il paraît qu'à Galaţi la lutte unioniste a été menée par C. Negri. C'est ainsi 
qu'on pourrait expliquer qu'il était „trés aimé et populaire" ainsi que D. Bolin
tineanu l'avoue dans une lettre inédite envoyée de Galaţi, à Baligot de Beyne. 
Peut-être en cette même qualité de chef des luttes unionistes, C. Hurmuzaki lui 
télégraphiait le 16 septembre ; „La non-union a disparu comme la fumée. L'Union 
s'est enracinée dans le coeur de la foule. Vive l'Union". 

Les députés de la ville pour le Divan Ad-hoc ont été Alexandre I. Cuza 
et C. Negri. 

Les abus ont continué aussi à l'occasion des élections pour l'Assemblée élec
tive, mais les séparatistes n'ont obtenu aucun député à Galaţi pour la même Assem
blée. Comme il était naturel la nouvelle de l'élection de Al. I. Cuza comme prince 

•régnant déchaîne à Galaţi un enthousiasme indescriptible. „Durant quatre nuits 
de suites la ville ,a été illuminée, on n'entendait que les „hourrah" et des 
cris de joie". 

Le désir de réaliser l'Union définitive a été unanime et les manifestations 
•organisées ont été impressionantes. ,,La pétition pour l'Union définitive de Moldo-
Valachie", dans laquelle on déclarait que ,,1'Union accomplie de la Moldo-Roumanie 
sous leur élu du 24 Janvier est le seul terme de nos souffrances", a été signé par 
des milliers de familles. 

Par la volonté du peuple roumain, Alexandre loan Cuza légifère, le 24 Janvier 
1S62, l'Union définitive, moment du changement dans l'évolution politique et sociale 

de l'histoire roumaine. 

www.mnir.ro



CU PRIVIRE L A LEGISLAŢIA ELABORATA DE COMISIA CENTRALA 
DE L A FOCŞANI ŞI LOCUL E I IN CONSOLIDAREA 

STATULUI NAŢIONAL ROMAN 

R A D U COROAMA 

Problema înfiinţării Comisiei Centrale apare pentru prima oară într-un 
proiect prezentat marilor puteri la 14/26 mai 1858 de contele Walewski '. Conform 
acestei propuneri Principatele căpătau garanţia colectivă a puterilor. Titulatura 
propusă era de Principatele Unite, iar Adunările luau măsuri de interes strict 
local. Comisia Centrală era instituţia cea mai importantă datorită sarcinilor ce-i 
reveneau, compusă din 18 membri, cîte 9 aleşi de fiecare Adunare. în atribuţiile 
ei intrau : toate legile de interes comun ; verifica legile date de Adunări şi le 
punea în concordanţă cu legile generale ; stabilea sursele veniturilor statului şi 
aproba impozitele ; organiza armata pe baze identice ; codifica legile ; trebuia să 
facă reforma monetară şi cea poştală. Tot în acest proiect se hotăra înfiinţarea unei 
Curţi de Casaţie comună. 

Formula prezentată de şeful delegaţiei franceze nu a convenit Austriei, care, 
prin conducătorul delegaţiei Hubner, a spus : face din unire o realitate nu sub 
un domnitor, e adevărat, însă într-o formă republicană..." 2. 

în urma opoziţiei Austriei, Turciei şi Angliei în şedinţa din 21 iunie/3 iulie 
contele Walewski a prezentat proiectul modificat în aşa fel încît Comisia Centrală 
era spoliată de aproape toate puterile sale 3 . Această a doua variantă, cu mici modi
ficări intervenite pe parcurs, a fost introdusă în textul final al Convenţiei de la 
Paris votat în 7/19 august 1858 ''. Conform celor stabilite atunci, Comisia Centrală 
avea dreptul ca alături de domnitori şi de Adunări să exercite puterea legislativă. 
In concepţia Marilor Puteri, Comisia Centrală reprezenta instituţia ce trebuia să dea 
impresie poporului român că Unirea s-a realizat pe cale legislativă şi că se pre
găteşte şi Unirea administrativă. 

Atribuţiile Comisiei Centrale fixate prin Convenţie erau : elaborarea legilor 
de interes general, codificarea legislaţiei .existente, revizuirea Regulamentelor orga
nice şi a codului civil, criminal, de comerţ şi de procedură. Procedura legislativă 
era foarte complicată. Proiectul de lege era alcătuit de Comisia Centrală, îl vota, 
după care mergea la Adunări pentru a fi amendat şi votat şi în cele din urmă să 
ajungă la domnitori care trebuiau să sancţioneze respectiva lege. 

1 T. W. Hiker, Cum s-a înfăptuit Romania — Studiul unei probleme internaţionale, 
1856—1866, p. 207—209. 

- Ibidem, p. 210. 
3 Ibidem, p. 216—317. 
4 Convenţia încheiată la Paris la 19 august 1858, intre Franţa, Austria, Marea Britanie, 

Prusia, Rusia, Sardinia si Turcia, atlngătoare la reorganizarea Principatelor Unite, Moldovei 
ţi Valahiei, urmată de protocoalele celor 19 şedinţe, ţinute spre acest sfirşlt, tipografia 
C. A. Rosetti, Bucureşti, 1859. 
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Dubla alegere a lui Al . I . Cuza a făcut ca importanta Comisiei Centrale să 
scadă şi rolul ei legislativ în timpul primilor ani de domnie ai domnitorului Unirii 
să se reducă la elaborarea de proiecte de legi de interes comun, din care doar 
cîteva au intrat în vigoare. 

Comisia Centrală a lucrat în trei sesiuni, ţinînd 88, 90 respectiv 48 de şedinţe. 
Preşedinţi au fost Radu Rosetti, Şt. Golescu şi N. Golescu. Au fost discutate şi 
votate 10 proiecte de legi în prima sesiune, 22 de proiecte în a doua sesiune şi 
6 în a treia. în afară de proiecte de legi s-au mai discutat : Regulamentul de func
ţionare al Comisiei Centrale, adresele venite de la ministere, adrese de la şi către 
domnitor, precum şi o serie de propuneri ale membrilor Comisiei, unele foarte 
interesante, dar care, nefiind discutate şi votate, nu au devenit proiecte de legi. 

Pe grupe de probleme, în cei aproape trei ani cît a funcţionat Comisia 
(10/22 mai 1859—12/24 februarie 1862) s-au discutat următoarele : Constituţia ; Legea 
electorală : Problema agrară ; Legea rurală ; Reforma puterii judecătoreşti ; Curtea 
de Casaţie şi Justiţie ; Reorganizarea finanţelor, a comerţului şi a transporturilor ; 
Organizarea administrativă ; Organizarea armatei ; Organizarea învăţămîntului. 

Cea mai importantă problemă legislativă era elaborarea unei Constituţii care 
să fixeze liniile directoare în domeniul economic, politic, social şi cultural al 
noului şi tînărului stat naţional. Necesitatea unei constituţii este arătată de Mihail 
Kogălniceanu în prima sesiune a Comisiei Centrale. E l spunea că nu este de acord 
cu articolul 35 al Convenţiei de la Paris, care hotăra revizuirea Regulamentului 
Organic de către Comisia de la Focşani 5 . Arăta Kogălniceanu că fiecare capitol 
în parte al Regulamentelor a fost schimbat fie de Convenţia de la Balta-Liman, 
fie de trecerea timpului, fie de însăşi Convenţia de la Paris, singur articolul privind 
paza contra incendiilor mai era de actualitate. în aceste condiţii Mihail Kogălni
ceanu, susţinut de C. Tell, Gr. Arghiropol, Şt. Golescu, L . Steege, Eug. Predescu 
şi V. Mălinescu, face îndreptăţite propuneri de a se elabora o Constituţie, ale cărei 
prevederi să plece de la propunerile din Adunările Ad-Hoc din 1857. în acest 
fel s-a văzut clar că marele om politic lupta în favoarea ideii ca România să se 
conducă după o Constituţie şi această constituţie să fie de tip burghez. 

în componenţa Comisiei Centrale la prima sesiune intrau 9 conservatori şi 
7 liberali. în atari condiţii este foarte probabil ca să se fi făcut doar o propunere 
de revizuire a Regulamentului Organic dacă nu s-ar fi văzut clar că domnitorul 
nu are de gînd să aplice Regulamentele. Se părea chiar că, în momentul depunerii 
jurămîntului, Cuza îndepărtase Regulamentul pe care urma să jure, spunînd că el 
are jurămîntul în inimă şi suflet °. Astfel membrii conservatori din Comisie se ho
tărăsc să colaboreze cu liberalii şi, după discuţii ce au durat din 8/20 iul ie 7 pînă în 
9/21 octombrie 18598, a fost elaborat un Proiect de constituţie care cuprindea atît 
articole care serveau dezvoltări^ statului, cît şi articole care reprezentau în mod 
categoric un pas înainte în dezvoltarea societăţii române. Acestea din urmă au fost 
introduse în proiect datorită marii bătălii oratorice purtate de Mihail Kogălni
ceanu cu membrii partidului „Dreptei" 9 . 

Cîteva din prevederile avansate ale acestui proiect, care, aşa cum se ştie, nu 
a intrat în vigoare decît în iunie 1864 sub numele de „Act adiţional la Convenţiu-
nea din 7/19 august 1858" şi avînd o serie de modificări, au fost : decretarea Unirii 

5 Protocoalele Comisiei Centrale a Principatelor Unite, Focşani, 1859—1862, ediţia tipărită 
la Bucureşti, Sesiunea I , Protocol XIV, 8 Iunie 1859, anexa I I I , p. 60—62. 

6 Al. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, ediţia I I I , vol. X I I , Revoluţia 
din 1848, Editura Cartea Românească, Bucureşti, p. 303. 

7 Protocoalele Comisiei Centrale, Sesiunea I , Protocol X X I V , 8 iulie 1859, p. 2—14. 
8 Ibidem, protocol L X I X , 9 octombrie 1859, p. 1—13. 
» Ibidem, protocol X X X V , 31 iulie 1859, p. 17—21. 
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depline şi definitive, egalitatea înaintea legii, desfiinţarea privilegiilor de clasă, 
garantarea libertăţii individuale, acordarea deplinei libertăţi religiei, învăţăturii, 
presei şi adunărilor, obligativitatea învăţămîntului primar, interzicerea pedepsei cu 
moartea, şi desfiinţarea morţii civile ; domnitorul numea miniştrii, iar aceştia erau 
răspunzători, cheltuielile statului erau controlate de o „Curte de control" şi, în 
sfîrşit, capitala ţării urma a fi oraşul Bucureşti. 

Următoarele două probleme de care ne vom ocupa au fost permanent într-o-
strînsă interdependenţă. Este vorba de legea electorală şi de cea agrară. Problema 
agrară, mai exact situaţia ţărănimii lipsită de pămînt sau avînd foarte puţin, trebuia 
rezolvată printr-o lege echitabilă. Or aceasta nu putea veni de la o Adunare domi
nată de boierime, aşa cum era cazul cu Adunările alese pe baza celor 23 de articole 
ale stipulaţiilor electorale ale Convenţiei de la Paris. Astfel, încă din prima sesiune, 
Comisia Centrală de la Focşani a elaborat un proiect de lege electorală, care, dato
rită conservatorilor aflaţi în majoritate, nu era decît o dezvoltare a prevederilor 
electorale hotărîte de Marile Puteri 1 0 . Problema a fost reluată în a treia 
sesiune, cînd a rezultat un nou proiect, tot cenzitar, care făcea şi el împăr
ţirea în alegători direcţi şi indirecţi, dar care datorită censului scăzut dădea drept 
de vot majorităţii populaţiei masculine a ţării şi unei părţi a celei feminine 
(acestea prin rude de gradul I sau I I ) . Acest proiect dădea posibilitatea de vot 
tuturor absolvenţilor de facultăţi şi tuturor învăţătorilor. De asemenea trebuie arătat 
faptul că ţărănimea urma a fi reprezentată în Adunări, e drept, nu proporţional 
cu numărul, dar totuşi reprezentată. Votat în Comisia Centrală la 19 iunie 1861 'V 
proiectul de lege electorală va intra în vigoare cu foarte mici modificări la 16/28-
iunie 1864, ca „Act adiţional la Convenţia de la Paris". 

Dacă în domeniul electoral comisarii de la Focşani au avut realizări impor
tante, nu acelaşi lucru se poate spune despre problema agrară. Singurul proiect de 
lege intrat în vigoare a fost cel pentru stîrpirea lăcustelor, elaborat ca urmare a 
invaziei din primăvara lui 1860 în Moldova 1 2 . 

Au urmat proiectul de lege rurală, proiectul de lege pentru întocmirea teri
toriilor comunelor rurale şi proiectul de lege „Prin care se dă autorizaţie guvernului 
şi aşezămintelor publice a înstrăina, prin vînzare, părţi de pămînt de pe domeniile 
sale". Aceste trei proiecte, unite într-unui singur în urma discutării în comisie,. 
au fost votate în Comisie sub numele de „Proiectul de Lege Rurală" la 30 iulie 
I860'3. Doi ani mai tîrziu, adică la 11 iunie 1862, Adunarea Generală a României a 
votat acest proiect reacţionar, dar, aşa cum este cunoscut, el nu a fost aplicat,, 
domnitorul refuzînd sancţionarea sa. 

Legat de situaţia ţărănimii s-au mai discutat două proiecte de legi : cel pri
vind desfiinţarea pedepsei cu bătaia, votat la 4/16 iulie 1860 1 4 şi aplicat de guvernul 
Kogălniceanu chiar în 1860 în Moldova şi proiectul de lege pentru suspendarea v î n -
zărilor silite, unde se vorbea şi despre înfiinţarea unei bănci de Credit Funciar 1 3 , 
Acest din urmă proiect a fost respins de Comisie. 

Precum se vede în ceea ce priveşte chestiunea rurală Comisia Centrală nu a 
făcut decît puţin, lucru explicabil prin puternica opoziţie conservatoare. 

Problema căreia Comisia Centrală i-a dat cea mai bună rezolvare, cu care ar 
contribuit cel mai mult la consolidarea statului naţional român, a fost reforma 
Puterii judecătoreşti. 

10 ibidem, protocol L X V I , 3 octombrie 1859, p. 1—12. 
» Ibidem, Sesiunea I I I , protocol X I , 19 Iunie 1861, p. 1—8. 
11 Ibidem, Sesiunea I I , protocol X I X , 12 iunie 1860, p. 1—3. 
« ibidem, protocol XLJJ, 2 august 1860, p. 12. 
" Ibidem, protocol X X X I I , 4 iulie I860, p. 13—16. 
, s ibidem, protocol X L I , 30 iulie 1860, p. 1—2. 
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Proiectele de legi juridice au fost numeroase. Astfel în prima sesiune : pro
iectul lui M. Kogălniceanu, referitor la pedepsirea penală a persoanelor care prin 
orice fel de acte ar fi provocat intervenţia Turciei în Principale 1 6 ; proiectul lui 
G. Arghiropol pentru unificarea proceselor pentru delicte de presă 1 7 ; proiectul de 
lege pentru înfiinţarea Curţii de Casaţie şi Justiţie, alcătuit de Comitetul I I I , for
mat din M. Kogălniceanu, C. Brăiloiu, V. Mălinescu, Şt. Golescu şi P. Rosetti i 8. 
In a doua sesiune : proiectul pentru aducerea unei misiuni civile din străinătate, 
misiune ce avea şi un funcţionar pentru reglementarea organizării j u s t i ţ i e i r e v i 
zuirea Curţii de Casaţie şi Jus t i ţ i e 2 0 , proiectul de lege pentru introducerea institu
ţiei procurorilor în Moldova 2 1 şi proiectul de a se despărţi juridicul de adminis
trativ prin numirea judecătorilor de pace la fiecare ocol 2 2 . 

în perioada cît a funcţionat Comisia Centrală, din toate proiectele de legi 
elaborate de comisari doar şase au fost aplicate şi dintre ele cel mai important 
a fost cel referitor la Curtea de Casaţie şi Justiţie, care — avînd în subordine 
toate tribunalele civile, comerciale, criminale şi pentru anumite cazuri şi cele biseri
ceşti şi militare — devenea cel mai înalt for judecătoresc, în competenţa căruia 
intrau procesele împotriva ministerelor, înalţilor funcţionari, membrilor părţii jude
cătoreşti şi ai ministerului public. 

Pentrucă, aşa cum arătam mai sus, puţine proiecte au intrat în vigoare în 
timpul funcţionării Comisiei, şi amintind că alte cîteva au intrat în vigoare după 
desfiinţarea acesteia, trebuie să menţionăm cauza care a generat această stare de 
lucruri, ducînd la încetinirea unificării legislative. 

Această cauză rezidă nu atît din faptul că unii membri ai Comisiei Centrale, 
nefiind jurişti, îngreuiau lucrările, cît mai ales din alte două cauze. Prima din ele 
a constituit-o sistemul greoi de lucru pentru legile de interes comun, sistem fixat 
de Convenţia de la Paris. Sistemul preconiza ca un proiect amendat diferit de 
cele două Adunări să se întoarcă la Comisie, care să elaboreze un nou proiect 
definitiv prin punerea de acord a amendamentelor. L a rîndul lui, acest proiect 
nu mai putea fi discutat de Adunări, ci doar aprobat sau respins. A doua cauză a 
constat în aproape permanenta amînare de a vota proiectele de legi din partea 
Adunării de la Iaşi. în acest fel legi importante, care ar fi dat un însemnat impuls 
consolidării statului naţional, nu au intrat în vigoare decît mai tîrziu, după des
fiinţarea Comisiei Centrale de la Focşani şi atunci au suferit o serie de modificări 
datorate trecerii timpului şi deci a schimbării condiţiilor şi cauzelor care le-au generat. 

în această situaţie s-au aflat proiectele de lege referitoare la reorganizarea 
finanţelor, comerţului, transporturilor şi administraţiei. Dintre toate proiectele de 
legi referitoare la vreuna din aceste probleme, unul singur a intrat în aplicare în 
timpul funcţionării Comisiei, şi anume cel referitor la veniturile statului prove
nite din veniturile vămilor şi salinelor, din importul şi exportul cerealelor, vitelor, 
seului şi cervişului şi din oieritul păstorilor ardeleni 2 3 . Se hotăra în această lege 
ca toate veniturile mai sus enumerate să nu mai fie arendate, ci exploatate în 
comun de Moldova şi Ţara Românească. Aruncînd o privire asupra celorlalte 
proiecte discutate de comisari, rezultă încercarea acestora de a pune ordine în 
domeniile susmenţionate. Printre cele mai importante încercări se află proiectul de 

« Ibidem, Sesiunea I , protocol X X X V I I , 4 august 1859, anexa, 1, p. 5. 
17 Ibidem, protocol X L V I , 31 august 1859, p. 1—2. 
« Ibidem, protocol L X X V I , 19 noiembrie 1859, p. 1—11. 
1S Ibidem, sesiunea Π, protocol X X X , 30 iunie 1860, p. 1—2. 
» Ibidem, protocol L X I I , 7 dec. 1860, p. 1. 
2' Ibidem, protocol L X X X , 22 febr. 1861, p. 1—2. 
22 Ibidem, protocol ΧΠΊ, 1 iunie 1860, p. 1—2. 
73 Ibidem, sesiunea I , protocol X L V I I I , 2 sept. 1859, p. 1—4. 
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lege pentru înfiinţarea unei Curţi de Control 2'' şi cel pentru serviciul şi contabili
tatea legislativă a finanţelor statului în Principatele Unite 2 3 , care încercau să înlă
ture controlul unilateral pe regiuni ce nu dădea rezultate şi introduceau un sistem 
centralizat de control al bugetului şi cheltuielilor, bazat pe dispoziţii financiare 
ferme. Celelalte proiecte de lege, grupate pe probleme şi în ordinea adoptării, au 
fost : pentru contribuţia personală ; pentru contribuţia funciară ; pentru impozite 
asupra patentelor cu tarifele lor ; pentru darea de spirtoase ; pentru modificarea 
legii timbrului ; pentru transformarea dării zilelor de drumuri în bani ; pentru 
introducerea Codului de Comerţ al Ţării Româneşti din 1850 şi în Moldova ; pentru 
pensie ; pentru aziluri pentru cei săraci şi invalizi ; pentru înfiinţarea monedei 
naţionale ; pentru înfiinţarea postului de comisar în Comisia Riverană a Dunării ; 
pentru unificarea autorităţilor oraşului Focşani ; pentru reorganizarea administraţiei 
ministerelor ; pentru organizarea poştelor, telegrafelor şi al serviciilor diligenţelor ; 
pentru înfiinţarea consiliilor generale în districtele României ; pentru înfiinţarea 
Consiliului de Stat ; pentru alegerea mitropoliţilor şi episcopilor şi pentru înfiin
ţarea Căilor Ferate 2 6 . 

După cum se observă din înşiruirea titlurilor de proiecte de legi, unele erau 
mai importante, altele mai puţin, dar toate elaborate cu intenţia de a întări statul 
naţional şi ordinea internă. După cum am mai arătat nici unul dintre ele nu a 
fost legiferat în timpul funcţionării Comisiei şi doar cîteva au intrat în vigoare 
în perioada 1862—1866. Totuşi rămîne ca un lucru remarcabil încercarea Comisiei 
Centrale de a elabora un întreg sistem administrativ şi financiar, sistem care nu 
a fost aplicat decît parţial, dar aceasta nu din cauza celor ce-1 concepuseră, ci mai 
ales din cauza dificultăţilor de ordin politic, adică problemei recunoaşterii depli
nei Uniri de către Marile Puteri. 

Un domeniu cu proiecte puţine a fost învăţămîntul, pentru care comisarii 
şi-au propus unificarea şcolilor şi înfiinţarea unei universităţi la Bucureşti. S-a 
ales un comitet, s-a discutat problema, dar nu s-a înfăptuit nimic. Astfel, singurul 
proiect care nominalizează învăţămîntul este cel privind oraşul Focşani, în care, la 
art. 15—16, se prevedea înfiinţarea unui gimnaziu şi a unei şcoli de fete 2 7. 

Ultima chestiune pe care o vom aborda este cea a armatei, singurul domeniu 
în care două din proiectele de lege votate de Comisie au fost legiferate de cele 
două adunări chiar în timpul primilor trei ani ai Unirii. Prima lege a fost cea 
pentru recrutarea armatei, prin care se hotăra recrutarea prin tragerea la sorţi şi 
abolirea scutirilor pe care le aveau clasele privilegiate 2 8. A doua se referea la 
instrucţia armatei Principatelor Unite, luîndu-se măsuri de instruire a unui corp 
ofiţeresc, capabil la rîndul lui să instruiască unităţile diferitelor arme. Acest corp 
de ofiţeri era ales din ambele ţări şi încadrat în detaşamente model 2 9 Au mai fost 
elaborate două proiecte referitoare la armată, unul privitor la acordarea unor re
compense soldaţilor răniţi şi văduvelor celor morţi în timpul luptei din Dealul 
Spirii de la 13 septembrie 1848 3 0 şi altul privind înaintarea în grad în armată 3 1 . 

Acum, în încheiere, putem aprecia Comisia Centrală ca o instituţie născută 
din lupta surdă a marilor puteri, care-şi măsurau forţele diplomatice, pentru a-şi 

Ibidem, protocol X V I I I , 12 Iunie 1859, p. 74—75. 
35 Ibidem, sesiunea Π, protocol L I X , 30 nov. 1860, p. 1—5. 
3 3 Aceste 18 proiecte au fost prezentate, discutate şi votate în cele 3 sesiuni cît a 

funcţionat Comisia Centrală, cea mal mare parte din ele fiind adoptate în sesiunea I I . 
2 7 Protocoaieie Comisiei Centrale, sesiunea I , protocol L X X V I I , 23 nov. 1859, p. 1. 
23 Ibidem, protocol X X I V , 8 iul. 1859, p. 12—13. 
2S Ibidem, protocol L I I , 9 sept. 1859, p. 1—13. 
30 Ibidem, protocol X X X I V , 30 iulie 1859, p. 1—7. 
" Ibidem, protocol L X X X V I I , 27 ianuarie 1860, p. 3—5. 
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da seama de cele militare, găsind un teren favorabil în confruntarea poziţiilor pri
vind rezolvarea problemei Principatelor. 

Privită strict din punct de vedere al activităţii ei legislative, poate fi apreciată 
ca un organism care şi-a îndeplinit doar parţial menirea. Dar dacă privim Comisia 
Centrală prin prisma situaţiei internaţionale şi a prevederilor limitate ale Conven
ţiei de la Paris, părerea noastră se schimbă, pentru că putem constata că de multe 
ori Comisia a depăşit prevederile cu care era îngrădită şi prin legislaţia elaborată 
a contribuit efectiv la consolidarea statului naţional romăn. în fond încă de la 
crearea acestui organism se ştia că nu va avea viaţă lungă. Compromisul trebuia 
înlăturat. Dar pînă atunci, Comisia Centrală a reprezentat, alături de Alexandru 
loan Cuza, factorul legal al Unirii. Menirea ei s-a încheiat în momentul cînd 
marile puteri nu s-au mai putut opune dorinţei fierbinţi a poporului român — 
Unirea deplină şi definitivă ! 

SUR L A LÉGISLATION ÉLABORÉE P A R L A COMMISSION C E N T R A L E 
D E FOCŞANI E T SON R O L E DANS L A C O N S O L I D A T I O N D E L'ÉTAT 

N A T I O N A L R O U M A I N 

R é s u m é 

La première partie de l'ouvrage présente les prémisses qui ont permis la 
fondation de la Commission Centrale de Focşani et le rôle que celle-ci devait jouer 
dans la politique intérieure des Principautés Unies. 

On présente, en ce qui suit, les multiples causes qui ont détermié la dimi
nution de l'importance de cette commission. Un autre objectif de l'ouvrage le con
stitue l'analyse des lois et des projets de lois élaborés pendant les trois sessions, 
par la Commission de Focşani. 

Ainsi, les plus importants aspects législatifs mis en discussion dans le cadre 
de la Commission ont été ceux liés à la Constitution, à la loi électorale, à la loi 
agraire, à la justice, à l'armée, à l'enseignement, aux finances et à l'administration. 
On analyse les réussites et les insuccès quant à la modification de la législation, 
de quelle manière chaque problème législatif a contribué à la consolidation de 
l'État national. 
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DECORAŢII STRĂINE CONFERITE DOMNITORULUI UNIRII, 
ALEXANDRU IOAN CUZA 

C O R N E L I A APOSTOL 

Privită în perspectiva timpului şi în contextul evenimentelor novatoare şi 
transformatoare ale epocii sale, personalitatea domnitorului Unirii, Alexandru loan 
Cuza, se conturează tot mai clar, dezvăluindu-se complexitatea şi în acelaşi timp 
marile sale calităţi. De numele şi epoca sa se leagă nu numai multitudinea măsu
rilor luate pe plan intern, care au dus la modernizarea statului naţional român, dar 
şi o politică externă pe cît de abilă pe atît de vastă, care urmărea să creeze pentru 
tînărul stat român o poziţie cît mai avantajoasă şi mai consolidată în cadrul sta
telor europene. De aceea, Cuza trebuie privit şi „...ca îndrumătorul, ce a fost, al 
conştiinţei de unitate, ca un făuritor al drepturilor şi demnităţii naţionale" '. 

încă de la constituirea statului român modern, domnitorul Al . I . Cuza, ca 
exponent al acestuia, a avut de făcut faţă unor probleme foarte dificile ; situaţia sa 
complicîndu-se, cu atît mai mult cu cît Principatele se găseau într-o anumită pozi
ţie în raporturile lor cu celelalte state europene. Dar, deşi se aflau sub suzerani
tatea Porţii şi sub garanţia celorlalte şase mari puteri, Principatele Unite şi-au 
afirmat, în relaţiile lor diplomatice cu diferitele state, o politică externă de sine 
stătătoare. Mai mult decît atît, Al . I . Cuza, avînd alături colaboratori destoinici, 
dintre care în mod deosebit Vasile Alecsandri şi Costache Negri, a dat politicii 
externe a Principatelor un caracter comun şi o unitate de acţiune ; acestea fiind 
asigurate, în primul rînd, prin persoana domnitorului şi apoi prin aparatul diplo
matic organizat unitar şi în afara administraţiilor celor două principate 2. 

în acelaşi timp, Alexandru loan Cuza a ştiut să imprime politicii externe a 
Principatelor o linie de prudenţă, dar şi de o dîrză hotărîre şi demnitate. Avînd 
în vedere aceste lucruri, Dimitrie Bolintineanu, unul din apropiaţii colaboratori, dar 
şi biograful lui Cuza, scria, încă la 1870, că în raporturile pe plan extern domni
torul Cuza „a ştiut în multe ocazii a ţine drapelul sus" 3. 

Astfel că, încă de la începutul domniei lui Al . I . Cuza, legăturile dintre tînă
rul stat român modern şi puterile europene au căutat să se înscrie pe linia rela
ţiilor de la egal la egal şi totodată să arate că diplomaţia românească poate să 
ducă o politică de echilibru şi de demnitate, impunînd respectul puterilor euro
pene ''. Toate aceste caracteristici ale politicii externe româneşti, al cărei iniţiator 
şi conducător a fost domnitorul Al . I. Cuza, se desprind din vasta activitate des
făşurată pentru recunoaşterea dublei alegeri a lui Cuza şi a Unirii Principatelor : 

< Gh. I . Brătianu, Politica externă a Iul Cuza Vodă şi dezvoltarea ideii de unitate 
naţională, în „Revista istorică română", I I , (1932), p. 149. 

2 D. Berindei, Din începuturile diplomaţiei româneşti moderne, Bucureşti, 1965, p. 133. 
3 D. Bolintineanu, Cuza Vodă şi oamenii sei, ed. IV, Bucureşti, 1870, p. 65. 
* D. Berindei, op. cit., p. 171. 
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din multiplele relaţii pe care le-au avut Principatele cu puterile favorabile şi spri
jinitoare Unirii, între care în primul rînd Franţa şi Sardinia ; din acea împre
jurare, din anul 1862, a transportului armelor sîrbeşti, care a însemnat „o victorie 
diplomatică a României şi Serbiei şi un spor de prestigiu... în special pentru Cuza" 5 . 
Mai pot fi amintite şi alte acţiuni, cum ar fi : problema paşapoartelor, încheierea 
primelor convenţii ale Principatelor Unite, extrădările, desfăşurarea acţiunilor judi
ciare ; ca şi legăturile şi politica de sprijinire a revoluţionarilor exilaţi ai emigraţiei 
maghiare şi polone. Un rol important în desfăşurarea acţiunilor diplomatice ale 
Principatelor l-au avut agenţiile diplomatice constituite la Paris, Belgrad şi repre
zentanţele diplomatice permanente de la Constantinopol şi Petersburg. între toate 
aceste aspecte ale politicii externe desfăşurate de statul român, de curînd constituit, 
un loc important îl ocupă relaţiile de prietenie, de sprijin şi de demnă preţuire pe 
care le-a întreţinut şi dezvoltat Alexandru loan Cuza cu statele europene şi 
îndeosebi cu Franţa şi Italia. Mărturie vie a acestor relaţii, dar şi a consideraţiei 
de care s-a bucurat domnitorul Principatelor Unite, Alexandru loan Cuza, sînt 
decoraţiile străine ce i-au fost conferite de o serie de state. între acestea se 
înscriu Italia, Turcia şi Grecia, unele din decoraţiile primite de Alexandru loan 
Cuza fiind expuse în Muzeul de Istorie al R. S. România, sala consacrată Unirii 
Principatelor. In studiul de faţă ne-am propus să ne ocupăm de cele ce i-au 
fost oferite lui Alexandru I. Cuza de către Italia şi Turcia. 

în anul 1861, Cuza a primit din partea regelui Sardiniei, Victor Emanuel, 
o nouă dovadă a atenţiei şi bunăvoinţei acestuia, fiind numit Cavaler al Marii 
Cruci şi decorîndu-1 cu marele cordon al ordinului Sf. Mauriciu şi Lazăr °. Cu 
acelaşi prilej au fost decoraţi cu ordinul Sf. Mauriciu şi Lazăr, alte grade, o serie 
de personalităţi politice româneşti, între care : cu gradul de mare ofiţer — Vasile 
Alecsandri, ministru de externe al Principatelor Unite şi reprezentant personal al 
domnitorului Cuza ; cu gradul de comandor — Ştefan Golescu, preşedinte al Comi
siei Centrale de la Focşani ; Mihail Kogălniceanu, preşedinte al Consiliului de 
Miniştri al Moldovei şi Emanoil Costache Epureanu, preşedinte al Consiliului de 
miniştri din Ţara Românească ş.a. 7 . în aceeaşi scrisoare, consulul Sardiniei, Anibal 
Strambio, ţine să-1 asigure pe domnitorul Alexandru loan Cuza de bunele senti
mente şi de simpatia frăţească a regelui Victor Emanuel şi a poporului italian faţă 
de poporul român şi de cauza pentru care lupta. 

Decoraţia constă într-o îmbinare a crucii Sf. Lazăr, plasată în diagonală şi 
avînd în cele patru vîrfuri cîte două mici sfere. Această cruce, din email verde, 
este trecută peste crucea din email alb a Sf. Mauriciu. Decoraţia are panglica 
de culoare verde, iar pentru marele cordon, decoraţia mai sus prezentată este 
aplicată pe o placă din argint diamantat, avînd forma unei stele în opt colţuri. L a 
primele patru clase decoraţia are deasupra coroana rega lă 8 . 

Acest ordin a fost creat în anul 1434, sub numele de ordinul Sf. Mauriciu, 
de către primul duce de Savoia, Amedeu al VHI-lea, care s-a declarat mare şef. 
în anul 1572, ducele Emanuel Philibert îl reia, iar Papa Grigore al X I I I - l e a îl va 
confirma şi va adăuga şi pe cel al Sf. Lazăr, reunind astfel crucea albă a Sf. Mau
riciu cu crucea verde a Sf. Lazăr. Ordinul va suferi o serie de modificări în 
cursul anilor 1816, 1831, 1837, 1857 şi 1868. Ordinul Sf. Mauriciu şi Lazăr este 

» C. C. Giurescu, Personalitatea lui Cuza, în Cuza Vodă in memoriam, laşi, 1973, p. 11. 
« Biblioteca Academiei R.S.R., Arh. Cuza, mapa ΧΠ, fost mss. rom. 4866, 46—47. 
' Ibidem. 
' In Muzeul de Istorie al R. S. România cu nr. de inv. 388S şl 9226. 
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destinat a recompensa meritele civile şi militare, iar membrii lui au fost divizaţi 
la început în trei clase : marea cruce, comandor şi cavaler ; iar prin decretul din 
14 decembrie 1855 au fost adăugate încă două : cavaler al marii cruci, schimbată în 
1857 în mare ofiţer şi cealaltă de simplu cavaler, cu titlul de ofiţer. Deci cele 
cinci clase ale ordinului, după 1857, sînt : marele cordon, mare ofiţer, comandor, 
ofiţer şi cavaler. Regele Sardiniei a rămas marele şef al ordinului pînă Ia for
marea regatului Italiei, după care regele Italiei devine marele şef, iar ordinul 
Sf. Mauriciu şi Lazăr devine ordinul naţional al Italiei 9 . 

Decoraţiile conferite domnitorului Cuza şi colaboratorilor săi de către statul 
italian, care a acordat un important sprijin poporului român în perioada luptei 
pentru realizarea Unirii şi în tot ce a urmat, sînt, odată în plus, o expresie a bu
nelor relaţii dintre cele două state în lupta pe care au desfăşurat-o pentru reali
zarea unor idealuri comune — formarea statelor naţionale. Merită a fi menţionate, 
în acest sens, cuvintele adresate lui Vasile Alecsandri, reprezentantul diplomatic 
al Principatelor Unite la Torino, de către contele Camillo Cavour, prim ministru 
al Sardiniei, cu prilejul întîlnirii lor din 1859 : „Unirea Principatelor şi consultarea 
votului poporului este începutul unei ere noi în sistemul politic al Europei. Ele vor 
pregăti, prin triumful lor, unirea tuturor italienilor într-un singur corp, căci astăzi 
nimeni nu se poate împotrivi, ca faptul minunat ce s-a îndeplinit la poalele Carpa
ţilor, să se realizeze şi la poalele Alpilor" 1 0 . 

Remarcabil în politica externă desfăşurată de Alexandru loan Cuza este 
faptul că el a ştiut să menţină bune relaţii şi cu statele care nu au avut atitudinea 
cea mai binevoitoare faţă de statul român, faţă de ţelurile pentru care acesta 
lupta. Cu toate greutăţile pe care le-au avut de întîmpinat domnitorul Alexandru 
loan Cuza şi statul -român abia constituit, in relaţiile cu Turcia, acestea încep să 
intre pe un nou făgaş ; iar Alexandru loan Cuza, deşi încă principe vasal, ajunge a 
avea o însemnătate aproape egală cu aceea a unui domnitor neat îrnat i l . Deosebit 
de semnificative, în acest sens, sînt vizitele pe care le-a făcut în Turcia domnitorul 
Principatelor Unite, Alexandru loan Cuza şi modul în care a fost primit şi tratat 
în 1860 şi apoi în 1864. Este evocator şi faptul că în cadrul celor două vizite i-au 
fost conferite lui Alexandru loan Cuza ordinele turceşti Medgidie şi Osmanie. 

Presa vremii şi o serie de lucrări de e p o c ă 1 2 comentează şi descriu pe larg 
prima vizită făcută de domnitorul Alexandru loan Cuza la Constantinopol. Suges
tive pentru a caracteriza modul în care s-a desfăşurat întîlnirea dintre Cuza şi 
Sultan sînt cuvintele lui D. Bolintineanu : „Visita M.S . . . . , are aerul unei între
vederi a doi suverani din care cel mai interesant în chestiune este imperatorul 
ottomanilor. Niciodată în caşuri de această natură, Poarta ottomană nu a esprimat 
atîta dorinţă de a vedea un Dmon român în Capitala Turciei ; nici odată nu au 
oferit mai multe onori aleşilor românilor ; însă nici odată Domn român nu a 
arătat mai multă demnitate, fiertate naţională şi mai puţină grabă de a face 
această vizită impusă de tractate" 1 3 . Mai mult decît atît, primirea ce i s-a făcut 

8 Pentru ordinul Sf. Mauriciu şi Lazăr vezi : A. Daguin, Ordres de chevalerie autorises 
en France. Notice sur ces ordres. Legislation les concernant, Paris, 1894, p. 122—123; H. Gou^don 
de GenouiUac, Dictionnaire historique des ordres de chevalerie, crées chez les differexis 
peuples depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours, Paris, 1860, p. 192, 223 ; idem, Supplé
ment au dictionnaire historique des ordres de chevalerie, crées chez les premiers siècles 
jusqu'à nos jours, Paris, 1869, p. 58 ; Dorling H. Taprell, Ribbons and medals, naval, military 
and civil, London, 1919—1920 ; vol. I , p. 83 ; vol. I I , p. 39 ; Auguste Wahlen, Histoire, costumes, 
decorations. Ordres des chevalerie et marques d'honneur, Bruxelles, 1844, p. 237—241, 327—329. 

1 0 V. Alecsandri, Trei convorbiri cu Napoleon I I I , Ploieşti, 1908, p. 23. 
1 1 T. W. Riker, Cum s-a înfăptuit Romănla, Bucureşti, [1944], p. 333. 
1 3 „Monitorul oficial al Ţării Româneşti", 1860, nr. 230, 232, 235 şi 237 ; D. Bolintineanu. 

Vizita domnitorului Principatelor Unite la Constantlnopole, Bucureşti, 1860; idem, Gestiunea Unirii 
la Constantlnopole, [1865]. 

1 3 D. Bolintineanu, Vizita domnitorului Principatelor Unite la Constantlnopole, p. 2. 
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domnitorului Cuza de către sultan s-a desfăşurat în condiţii demne de un suveran 
independent, el fiind tratat în acelaşi mod şi de reprezentanţii puterilor garante 
la Constantinopol, dintre care cei ai Angliei, Franţei şi Rusiei K . 

Cu prilejul vizitei la Constantinopol din toamna anului 1860, i-a fost conferit 
domnitorului Principatelor Unite, Alexandru loan Cuza, marele cordon al ordinului 
turcesc Medgidie ir'. Tot atunci a fost înmînată lui Cuza, ca simbol al învestiturii, 
o sabie frumos împodobită l t i . 

Decoraţia, cu panglică de culoare roşie, are forma unei stele cu şapte raze, 
avînd deasupra stema Turciei. Fiecare din cele şapte raze este formată dintr-un 
grupaj de trei conuri, două egale, încadrînd unul mai mare ; între cele şapte 
colţuri este stema Turciei. î n centru este un disc din email roşu, avînd pe el o 
legendă circulară în limba turcă, iar la mijloc cifrul sultanului 1 7 . 

Acest ordin a fost creat în august 1852 de către sultanul Abdul-Medjid şi se 
găseşte sub patronajul special al şefului statului. Ordinul este destinat a recom
pensa, printr-o dovadă distinctivă şi onorifică, serviciile aduse, în diverse funcţii, 
guvernului imperial. Ordinul este divizat în cinci clase şi numărul membrilor este 
limitat la : 50 pentru prima clasă : 150 pentru a doua ; 800 pentru a treia ; 
3 000 pentru a patra şi 6 000 pentru a cincea ; străinii nefiind cuprinşi în aceste 
limite 1 8 

Au mai fost decoraţi cu ordinul Medjidie, clasa a doua şi a treia, o serie de 
personalităţi ale vieţii politice româneşti, între care : Costache Negri, Ştefan şi 
Nicolae Golescu, cu clasa a doua ; Vasile Mălinescu şi maior Pisoscki, cu clasa 
a treia 1 9 . 

în orice caz, se poate afirma cu certitudine că vizita domnitorului Alexandru 
loan Cuza la Constantinopol, din toamna anului 1860, a fost un succes al domni
torului Principatelor Unite şi în acelaşi timp un pas înainte pe drumul noilor 
raporturi cu Turcia. 

Cea de-a doua vizită a lui Alexandru loan Cuza la Constantinopol a avut 
loc în vara anului 1864. E a se desfăşura după lovitura de stat de la 2/14 mai 1864. 
Trebuie subliniat că domnitorul nu a plecat spre Constantinopol decît după ce a 
avut rezultatul plebiscitului, care avea să exprime adeziunea poporului la acest 
act şi care avea să-i permită domnitorului să se înfăţişeze sultanului investit cu 
întreaga autoritate conferită de vot 2 0 . Vizita a avut drept scop dobîndirea unei noi 
recunoaşteri a autonomiei României şi s-a desfăşurat cu un succes deplin, ea 
întrecînd în fast şi strălucire pe cea din 1860. 

Domnitorul român a fost primit în audienţă de către sultanul Abdul-Aziz, 
întrevederea desfăşurîndu-se în cei mai buni termeni ; de asemenea Cuza a fost 
salutat şi de către secretarii de ambasade ai Franţei, Rusiei, Angliei şi Austriei 2 1 . 

Ca şi la prima vizită, Cuza s-a purtat cu o demnitate şi dirzenie deosebită, 
reuşind să obţină recunoaşterea statutului şi pentru noua lege electorală, cu foarte 
mici modificări. Mai mult, el a obţinut dreptul statului român de a-şi modifica 
legiuirile interne, fără nici o intervenţie dinafară. 

" G. G. Florescu, La procedure de l'investiture et le cérémonial de la réception du 
prince regnant Cuza à Constantinople, în „Studia et acta orientalla", 1959, nr. I I , p. 82—83. 

, s „Monitorul oficial al Ţării Româneşti", 1860, nr. 230 ; D. Bolintineanu, op. cit., p. 20. 
io jbidem. 

. " In Muzeul de Istorie al R S. România cu nr. de inv. 3885. 
, s Pentru ordinul Medjidie vezi : A. Daguin, op. cit., p. 167 ; H. Gourdon de Genouillac, 

Dictionnaire historique..., p. 104, 220 ; Dorling H. Taprell, op. cit., vol. I , p. 77—78 ; Der 
Crosse Brockhaus, vol. 13, Leipzig, 1932, p. 167. 

1 0 D. Bolintineanu, op. cit., p. 32. 
M C. C. Giurescu, Viaţa şl opera lui Cuza Vodă, Bucureşti, 1970, p. 267. 
2 1 G. G. Florescu, op. cit., p. 84. 
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Fig. 1. Scrisoarea adresa tă de consu
lul Sardiniei, A. Strambio, domni
torului A l . I. Cuza, pr in care îi 
aduce la cunoşt in ţă decorarea sa cu 
ordinul .,Sfîntul Mauriciu şi Lazăr ' : , 

în gradul de mare cruce. 

Fig. 3. Ordinul turcesc „Medjidie" , 
in gradul de mare cruce. 

Fig. 2. Ordinul italian ..Sfîntul Mau
riciu şi Lazăr" , în gradul de m i r e 

cruce. 

Fig. 4. Ordinul turcesc „Osmanie" , 
în gradul de mare cruce. 
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L a ultima vizită pe care Cuza i-a făcut-o sultanului, acesta i-a înmînat, în 
persoană, marele cordon al ordinului său Osmanie 2 3 Decoraţia cu panglica de 
culoare verde este din argint diamantat şi are forma unei stele cu şapte raze ; 
pe ea fiind aplicat un tambur din metal aurit, care susţine medalionul roşu. Pe 
medalion este o inscripţie cu caractere arabe, aurite, reprezentînd numele sultanu
lui şi o semilună din argint aurit2''. 

Ordinul Osmanie a fost creat în anul 1861 de către sultanul Abdul-Aziz-Khan 
şi a fost destinat să recompenseze toate genurile de servicii care se aduc Impe
riului otoman. Ordinul are cinci clase şi a fost denumit astfel în amintirea şi pentru 
cinstirea lui Osman I el-Ghazi (Victoriosul), fondatorul dinastiei şi sub a cărui 
domnie se pun bazele puterii turceşti K . 

Au mai primit decoraţii şi alte personalităţi ce s-au remarcat în viaţa poli
tică a Principatelor Unite din acea perioadă. Astfel, au fost decoraţi cu ordinul 
Medgidie, clasa întîia : Mihail Kogălniceanu, Nicolae Kretzulescu ; cu clasa a doua : 
N. Bălănescu, generalul Savel Manu, D. Bolintineanu, A. Papiu-Ilarian ; au mai 
primit decoraţii, clasa a treia, a patra şi a cincea şi alte persoane 2 6. 

Din toate acestea se poate conchide că relaţiile dintre tînărul stat român 
modern şi Turcia au intrat odată cu domnia lui Alexandru loan Cuza într-un 
nou stadiu. Se constată tot mai mult tendinţa statului român către autonomie, 
către o poziţie de sine stătătoare. Iar în ceea ce priveşte pe cel ce a luptat cu 
întreaga sa fiinţă pentru realizarea acestor deziderate, domnitorul Alexandru loan 
Cuza, desprindem din viguroasa şi măreaţa sa personalitate două trăsături caracte
ristice : conştiinţa vie a unităţii neamului românesc şi un sentiment de demnitate 
şi mîndrie 2 7 rar întîlnite pînă la el. E l a prefigurat, prin înţeleaptă şi dibace orien
tare politică, marile acte istorice de mai tîrziu, care vor aduce independenţa 
noastră de stat şi desăvîrşirea unităţii naţionale a poporului român. 

Ca mărturie a faptului că domnitorul Unirii, Alexandru loan Cuza, s-a 
bucurat de preţuirea şi stima marilor conducători ai Europei, de la mijlocul seco
lului trecut, stau şi aceste decoraţii prezentate, ca şi altele ce mai constituie încă 
obiectul nostru de studiu şi se află expuse în Muzeul de Istorie al R. S. România. 

DÉCORATIONS E T R A N G E R E S CONFÉRÉES A U 
P R I N C E A L E X A N D R U I O A N C U Z A 

R é s u m é 

Le communication révèle un aspect très important de la personnalité du 
prince régnant des Principautés Unies, Alexandru loan Cuza, celui du prestige dont 
il a joui dans ses relations politiques externes, l'appréciation qu'on lui accordée de 
remarcables dirigeants de l'Europe, de son temps. On présente, en ce sens, quelques 
décorations qui ont été conférées au prince Cuza et à d'autres personnalités de la 
vie politique roumaine à l'époque de l'Union. 

On souligne, à travers la présentation des conditions historiques générales où 
ces décorations ont été accordées, la signification de l'activité d'Alexandru loan 
Cuza, pour la promotion d'une nouvelle position de l'État roumain moderne dans 
la politique européenne. 

2 2 D. Berindei, op. cit., p. 162. 
2 3 „Monitorul oflcial", nr. 127, 9/21 iunie 1864. 
2 1 In Muzeul de Istorie al R. S. România cu nr. de inv. 9224. 
2 3 Pentru ordinul Osmanie vezi : A. Daguin, op. cit., p. 168 ; H . Gourdon de Genouillac, 

Supplement au dictionnaire historique..., p. 12. 46; Floricel Marinescu, Decoraţii rare din 
Colecţia Muzeului Militar Central, în „Studii şi materiale de muzeografie militară", nr. 2—3, 
1969—1970, p. 362—364 ; Dorling H. Taprell, op. cit., vol. I, p. 78. 

2 8 „Monitorul oflcial", nr. 221 din 3/15 oct. 1864. 
" Gh. I . Brătianu, op. cit., p. 147. 
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PARTICIPAREA LUI IOAN A X E N T E SEVER L A MIŞCAREA 
NAŢIONALA A ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA 

IN PERIOADA REGIMULUI L I B E R A L , 1860—1865 

A D R I A N T. P A S C U 

Promotor de idei inovatoare şi destoinic om de acţiune revoluţionară pe 
ambele laturi ale Carpaţilor la numai 27 ani, loan Axente Sever (1821—1906) a 
reprezentat o reală personalitate istorică a epocii moderne. Numele lui este legat 
în primul rînd de revoluţia de la 1848, a cărei figură de erou legendar a devenit 
încă în viaţă Aidoma acestei revoluţii, care a continuat — după cum releva 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu — să rămînă trează în epoca ce a urmat, pînă „la 
revoluţia socialistă care a adus adevărata libertate naţională şi socială pe pămîntul 
României" 2 , loan Axente Sever a continuat să lupte pentru ideile lui 1848 pînă 
la sfîrşitul vieţii sale. Imediat după revoluţie, în ciuda numeroaselor privaţiuni, 
anchetări şi condamnări fără temei, el s-a ridicat împotriva neoabsolutismului 
habsburgic. A activat din plin pentru realizarea dezideratelor naţionale în perioada 
de experienţe constituţionale inaugurată în imperiu după anul 1859. Apoi, după 
instaurarea dualismului austro-ungar la 1867, s-a ridicat împotriva încălcării brutale 
a drepturilor naţionale. Spre sfîrşitul vieţii a întocmit un temerar plan strategic 
în vederea eliberării naţionale a Transilvaniei şi unirea ei cu vechea Românie 3 . 

Din vasta activitate desfăşurată de loan Axente Sever după revoluţie — în 
general mai puţin analizată în istoriografia românească — ne vom opri asupra 
participării lui la mişcarea naţională a românilor transilvani în anii 1860—1965. 
Este perioada în care bravul prefect de oaste populară de la 1848—1849 s-a 
dovedit capabil a trece în prim planul acţiunii politice cu caracter militant, să 
desfăşoare o complexă activitate în coordonatele istorice ale epocii respective. 
Judecăţile de valoare le vom realiza în cea mai mare parte pe baza izvoarelor 
inedite, acte oficiale ale vremii — culese din Arhiva Centrală a Statului \ Filiala 
Arhivelor Statului Alba Iulia '' şi de la Biblioteca Academiei R . S . R . 6 şi corespon
denţă purtată de militant cu George Bariţ 7 , Simion Bărnuţiu 8 Dimitrie Moldovan ,J, 

1 Veri, între altele : A. T. Laurian, Die Romanen der osterrelchtschen Monarchie, t. Π, 
Wienn, 1850, p. 98—147 ; Gh. I . Biris, Ion Axente Sever şl timpul său, Clu), 1931 ; Liviu Maior, 
Activitatea lui Axente Sever in primăvara anului revoluţionar 1848, în „Studia...", 1966, nr. 1, 
p. 91—101 ; Adrian Pascu, loan Axente Sever şi revoluţia romănă de la 1848, în „studii", 
26 (1973), nr. 3, p. 475—495. 

2 Nicolae Ceauşescu, Romănia pe drumul făuririi societăţii socialiste multilateral dez
voltate, voi. 8, Edit, politică, Bucureşti, 1973, p. 398—399. 

3 Pentru toate aceste aspecte, amănunte cf. Adrian Pascu, loan Axente Sever, viata 
şl activitatea, X V I + 250 + 3 f. pl. (manuscris, lucrare pentru obţinerea gradului I In învă
ţămînt) . 

< Dir. Arh. Centr. St. Bucureşti, Microfilme, Austria, role 5, 77, 81. 
5 F i i . Arh. St. Alba Iulia, fond Comitat Alba Inferioară, dos. nr. 9/1859 şi 38/1861. 
' B. A. R. Bucureşti, Msse, Colecţia Bariţ. Documente Transilvania nr. 973, 989. 
' Ibidem, nr. 992, f. 285—303. 
» Ibidem, f. 339—352. 
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loan Micu Moldovan 1 0, Hie D ă i a n u l o a n Pamfilie 1 2 , Iosif H o d o ş l 3 , Amos 
F r î n c u u şi alţi fruntaşi ai vieţii politice şi culturale din Transilvania anilor 
respectivi. 

După cum se ştie 1 3 , înfrîngerea armatelor habsburgice în Italia — în condi
ţ i i le în care mişcările naţionale din imperiu cunoşteau o nouă perioadă de recru
descenţă, iar peste Carpaţi se puneau bazele statului naţional român prin unirea 
Moldovei şi Ţării Româneşti — a determinat o nouă orientare în politica cercu
rilor oficiale vieneze. începînd cu anul 1860, de teama pierderii teritoriilor unde-şi 
•exercita dominaţia, Francise Iosif a adoptat o politică „liberală" faţă de mişcările 
naţionale din imperiu. Deşi mişcarea de restructurare politică iniţiată de Viena nu 
va satisface nici de această dată speranţele naţiunilor din imperiu, totuşi expo
nenţii români transilvani au iniţiat ample acţiuni menite să ducă la recunoaşterea 
•drepturilor naţionale şi organizării lor politice 1 0. E i au trimis o delegaţie pentru 
a participa la lucrările Senatului imperial, deschise la finele lui mai 1860 1 1 , după 
ce cu cîteva zile în urmă solicitaseră guvernatorului Transilvaniei, prinţul Licht-
enstein, încuviinţarea organizării mişcării cultural-politice naţionale. Semnînd petiţia 
înaintată guvernatorului în mai 1860 loan Axente Sever revenea în prim planul 
acţiunii. Scăpat de supravegherea strictă la care fusese supus în deceniul ce se 
sfîrşea 1 9 , fostul prefect se alătură noii pleiade de conducători politici care se stră-
•duie să scoată mişcarea naţională de sub autoritatea capilor ec lez iaşt i 2 0 . Alături 
•de Bariţ şi Raţiu, Axente a iniţiat o amplă dezbatere pe marginea dezideratelor 
.românilor 2 1 , criticînd la momentul oportun poziţia unor vechi conducători ai 
mişcării , a episcopului Andrei Şaguna mai ales. Recomandă să nu se abandoneze 
cele 16 puncte adoptate la Blaj în mai 1848 ; să se ţină cont de învăţămintele 
desprinse din atitudinea dovedită de imperiali faţă de românii aflaţi la Viena în 
1849—185022. Consecvenţa şi vigilenţa vechiului tribun popular nu se desminţeau 
nici de această dată. 

După emiterea Diplomei imperiale din 20 octombrie 1860, românii transilvani 
:şi-au intensificat eforturile în vederea recunoaşterii oficiale a dreptului de orga
nizare. Axente activează cu elanul patriotic dovedit în vremea revoluţiei. Casa 
lui din Alba Iulia devenise o „adevărată Meccă a românilor", nota o tînără contem
porană ' a . Aici în noiembrie 1860, cu puţin timp înainte de plecarea la Viena, s-au 
organizat mai multe întîlniri între foştii luptători de la 1848 — Iancu, Balint şi 
Axente — şi tinerii care se înregimentau în mişcarea naţională. împreună, expo
nenţii celor două generaţii de luptători dezbăteau problemele viitoarei organizări 
politice. 

•J ibidem, nr. 999, f. 11—12, 106 ; Arhiva Istorică a B. A. Cluj, Arh. pers. D. Moldovan, 
•nr. 226—229, 34B. 

1 0 Arh. 1st. a B. A. Cluj, Corespondenţă, I. M. Moldovan, nr. 1697—1756. 
11 Ibidem, Corespondenţă Dr. Elle Dăianu, nr. 1051—1053. 
12 Ibidem, Corespondenţă loan Pamfilie, an 1863. 
1 3 Bibi. Univ. Cluj, Msse, Fond. Iosif Hodoş, sertar 333/7. 
14 Ibidem, Fond Amos Frîncu, sertar 331/15. 
1 5 Cf., între altele : Cornelia Bodea, Regimul „liberal" 1860—1867, în Din Istoria Tran

silvaniei, vol. I I , p. 176—186 ; Keith Hitchins, The Rumanians of Transylvania and Consti
tutional Experiment in the Habsburg Monarchy, 1860—1885, în „Balkan Studies", Thessalonlki, 
vol. V (1964), p. 89—108. 

1 0 George Bariţ, Părţi alese din istoria Transilvaniei..., vol. I I I , Sibiu, 1891, p. 64. 
505—511, 514 şi urm. 

, ; T. V. Păcăţian, Cartea de aur..., vol. I I , Sibiu, 1902, p. 9—88. 
1 8 Acfe privitoare la urzirea şl înfiinţarea Astrel, Sibiu, 1862, p. 9. 
« Fi i . Arh. Stat Alba Iulia, fond, cit., dos. 9/1859, f. 1. 
3 0 Keith Hitchins, Laic şt ecleziastic în mişcarea naţională românească din Transilvania 

•(1830—1869), în Cultură şl naţionalitate in Transilvania, Cluj, Edit. Dada, 1972, p. 62. 
2 1 B.A.R., Bucureşti, Msse, nr. 992, f. 277—278. 
22 Ibidem, f. 297. 
2 3 Iudita Secula, Arra?7i Iancu in societate, în „Gazeta Transilvaniei", Braşov, L X X X V I I 

<1924), nr. 106, p. 2. 
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Hotărît să contribuie la dinamizarea mişcării pentru emanciparea românilor 
transilvani, cum scrie lui Bariţ în 21 noiembrie 2 4, loan Axente Sever este ales 
printre purtătorii de mandat naţional trimişi la Viena în perioada discutării 
reorganizării imperiului. A făcut parte din delegaţia de 20 membri, condusă de-
mitropolitul Alexandru Sterca Suluţiu, care a mers la Viena în perioada noiembrie-
1860 — ianuarie 1861. In 9 decembrie, la două săptămîni după sosirea în capitala 
imperiului, fostul prefect îi scria lui Bariţ în legătură cu obiectivele luptei româ
nilor în noua etapă şi stadiul discuţiilor purtate. Recomanda explicarea nuanţată 
a particularităţilor naţionale ale românilor transilvani ; o mai justă reprezentare 
politică a acestora, eventual alegerea unui cancelar provizoriu român şi membrii-
de încredere „măcar propuşi" de un congres naţional al românilor — nota e l 2 6 — în 
cadrul cancelariei însărcinate cu elaborarea unei noi legi electorale. 

Două zile mai tîrziu, într-o altă scrisoare adresată lui B a r i ţ 2 7 , Axente-
descria atmosfera nefavorabilă în care se desfăşura activitatea delegaţiei române. 
Prezenţa lui la Viena, mai ales, era privită cu ostilitate de către reprezentanţii 
cercurilor aristocraţiei maghiare ce aveau o mare influenţă la Curte 2 8 . De fapt 
Axente nu a fost primit cu prilejul audienţei acordate în 11 decembrie 1860 de 
împărat numai lui Alexandru Sterca Suluţiu şi loan Popasu 2 9 . Probabil că nici 
cancelarul Schmerling nu era străin de acest aranjament. E l a fost primul pe care 
vorbele incandescente ale hotărîtului Axente l-au făcut să tresară. Cu prilejul 
audienţei acordate delegaţiei române, cancelarul îi învinuise pe transilvani de-
simpatie pentru Principatele Unite, demonstrîndu-le că oficialităţile vieneze erau 
la curent cu „ideile în care simpatizaţi şi după care alergaţi". Bravul prefect s-a 
considerat îndreptăţit să răspundă : „Bine că ştiţi Excelenţă. Ele sînt simpatii de 
sînge care nu vor apune niciodată" M . Rămas în afara „ceremonialului" imperial, 
Axente cîştiga teren pe tărîmul activităţii propagandistice, pentru popularizarea 
cauzei româneşti. Publică la Viena broşura Ein bruderlîch ernstes Wort an den 
„Peşti Naplo" und die Gleichgessinten im Ungarlande, prin care îşi exprima încre
derea în posibilitatea colaborării politice româno-maghiare în Transilvania, aşa cum-
dovediseră anterior cercurile realiste din jurul publicaţiei menţionate. Noua acţiune 
a militantului român a avut un larg ecou, lucru constatat de loan Raţiu, şase luni 
mai t î rz iu 3 1 . 

Revenit la Viena, de unde ultima scrisoare a expediat-o la 6 ianuarie 1861 32", 
loan Axente Sever a participat la Conferinţa naţională a românilor desfăşurată la 
Sibiu între 13—16 ianuarie 3 3 . S-a remarcat prin ardoarea cu care a sprijinit intro
ducerea limbii române în viaţa politică a Transilvaniei, precum şi necesitatea 
stimulării literaturii naţionale. „Cauza limbii este nedespărţită de cauza naţiunii", 
considera el, declarînd că „nici o naţiune din lume nu s-a putut ridica pe oarecare 
culme de cultură şi perfecţiune dacă nu ar fi avut o l imbă şi o. literatură proprie". 
In mod firesc este ales în Comisia permanentă, compusă din 20 membri, ce trebuia 

2 4 B.A.R., BucureşU, Msse, nr. 992, f. 283—284. 
25 Ibidem, f. 285—286. 
28 Ibidem, f. 285 v°. 
22 Ibidem, f. 287—288. 
28 Ibidem, f. 297. 
2 8 Arhiva Istorică, B . A. Cluj, Arh. pers. D. Moldovan, nr. 296. 
3 0 Cf. „Gazeta Transilvaniei", Braşov, X X V (1862), nr. 8. 27 ianuarie, p. 32. Vezi şr 

Liviu Maior, Intensificarea luptei pentru desăvirşlrea unităţii politice de stat după 24 Ianuarie-
185», in „Apulum", VII/2, Alba Iulia, 1969, p. 134. 

3 1 Keith HHchins, Liviu Maior, Corespondenţa Iul Ion Ratt-u cu George Bariţ, 1861—1892V 
Cluj, Edit, Dada, 1970, p. 60. 

3 3 Ibidem. 
3 3 B.A.R., msse, nr. 973, f. 69, 78; G. Barit, op. cit., vol. HI, ρ-. 70—84. 
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să reprezinte naţiunea română din Transilvania în perioada noului regim şi să asi
gure organizarea mişcării de emancipare culturală şi politică. 

Axente şi-a expus în perioada care a urmat punctul de vedere înaintat în 
legătură cu proiectul legii electorale, pe baze lărgite, şi a recunoaşterii dreptului 
de organizare a românilor. Spera să se obţină „o diplomă de naţiune politică" 
pentru români şi recunoaşterea dreptului imprescriptibil al l imbii y ' . Scotea în 
evidenţă necesitatea colaborării tuturor forţelor politice ale naţiunii, stabilirea unei 
platforme unitare de acţiune. Semnificativă este în acest sens corespondenţa purtată 
cu Alexandru Papiu Ilarian, aflat la Iaşi şi cu Dimitrie Moldovan, plecat între 
timp la V iena 3 6 . L u i Iosif Hodoş îi scria la 3 februarie 1861 3 7 despre activitatea 
desfăşurată la Sibiu, unde „la rugarea între patru ochi" îi determinase pe episcopul 
Andrei Şaguna să accepte publicarea şi popularizarea actelor necesare înfiinţării 
asociaţiei culturale. De fapt întreaga activitate desfăşurată de Axente în anul 
1861 a fost subordonată înfăptuirii acestui deziderat. îşi găseşte totodată prilejul 
să repună în discuţie şi probleme de ordin politic : organizarea unui „congres" al 
românilor, necesitatea unei noi împărţiri administrativ-teritoriale, alegerea organelor 
politice locale, prin respectarea principiilor naţionalităţii şi rec iproci tăţ i i x . Readuce 
în actualitate, prin coloanele „Gazetei Transilvaniei", aspecte asemănătoare revo
luţiei de la 1848 3 9 . 

în noiembrie 1861 devine membru fondator al „Astrei", figurînd printre con-
-ducătorii acesteia. După exprimarea voturilor pentru organele de conducere ale 
asociaţiei, Axente a obţinut 95 din cele 100 de mandate pentru a fi ales in „Comi
tetul statoriu" al Astrei, alături de Ilie Măcelariu şi alţi 10 militanţi ai epocii 4 0. 

Revenirea lui Axente Sever în prim planul acţiunii nu este trecută cu 
vederea de oficialităţile habsburgice şi maghiare. Acestea redeschid seria actelor 
arbitrare, cenzurîndu-i corespondenţa 4 1 , pentru ca apoi să-1 pună sub urmărire 4 2 . 
L a începutul anului 1862 Axente a fost judecat la Aiud, ca „un criminalist 
ordinar", cum scria el lui Dimitrie Moldovan în 12 aprilie 186243. Epistola adresată 
acestuia are o amplă semnificaţie, ilustrînd hotărîrea militantului transilvan de a 
continua lupta în ciuda incapacităţii noului regim de a asigura ordinea politică în 
principat. Axente îşi exprima încă o dată neîncrederea îri politica imperialilor, 
sesizînd incapacitatea Vienei de a rezolva corespunzător aspectele problemei 
naţionale din imperiu. Rămînea deci românilor să lupte şi să se asigure succesul 
luptei naţionale. „Mai mare lipsă are Austria de noi decît noi de ea", releva 
fostul prefect ce dovedea încredere în posibilităţile naţiunii române şi o netă poziţie 
-antihasburgică. 

Cu aceste ferme convingeri s-a angajat Axente în campania electorală desfă
şurată în primăvara şi vara anului 1863. A contribuit substanţial la realizarea 
tacticii electorale 4 4. A făcut utile propuneri pentru stabilirea candidaţilor români 
din comitate — între alţii, a propus pe Timotei Cipariu, Dimitrie Boer, loan Maior, 

31 Ibidem, nr. 992, f. 306. 
3 5 I . Pervain, I . Chlndrlş, Corespondenţă Papiu..., vol. I . p. 106, 109, I I , p. 198. 
3 3 Arh. 1st. Β. A. Cluj, Arh. pers. D. Moldovan, nr. 223 şl 348. 
8 7 Bibi. Univ. Cluj, Msse, fond Iosif Hodoş, sertar 333/7. 
» B.A.R. Bucureşti, Msse, nr. 992, f. 327—328. 
3 3 „Gazeta Transilvaniei", Braşov, X X I V (1861), nr. 85, 28/X, p. 352—353. 
, 0 Acte privitoare..., p. 68 ş l 70. 
4 1 B.A.R., Bucureşti, Msse, nr. 992, f. 359. 
4 1 F i i . Arh. St. Alba Iulia, fond. cit. dos. nr. 38/1861, f. 3—4 
4 3 In posesia prof. Nicolae Lazăr, directorul Şcolii generale din comuna Axente Sever. 

4 4 B . A. Cluj, Arh. pers. D. Moldovan, nr. 226—228. 
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loan Hodoş, Nicolae Găetan, George B a r i ţ 4 5 . Chema candidaţii români la o deplină 
„disciplină" electorală, în vederea asigurării succesului cauzei 4 6 . 

Propus candidat în primul cerc electoral din Comitatul Alba Inferioară 4', 
loan Axente Sever a participat la alegerile organizate la Bichiş (judeţul Mureş) 
în 7 iunie. Potrivit datelor conferite de izvoarele maghiare — depistate şi compe
tent comentate de cercetătorul clujan Simion Retegan 4 8 — Axente Sever a primit 
674 voturi, iar candidatul maghiar, I . Kemeny, 564 voturi. Fostul prefect a fost 
votat deopotrivă de alegători români şi maghiari. Edificatoare în acest sens a fost 
poziţia hotărîtă a celor 45 ţărani maghiari din Oşd care, în ciuda presiunilor 
autorităţilor, au votat pentru Iuen Fehervari 4 0 . Oficialităţile nu au ţinut însă cont 
de rezultatul alegerilor de la Bichiş, anulînd alegerea lui Axente pe motiv că 
acesta, cu un an în urmă, trebuia să fie anchetat pentru o problemă privind admi
nistrarea lăcaşelor de cult din Alba Iulia. 

Alături de alţi deputaţi maghiari, I . Kemeny a refuzat să participe la lucră
rile dietei de la Sibiu, deschise în 15 iulie 1863 cu o majoritate românească. Ca 
urmare s-au organizat noi alegeri în cercul unde candidase Axente Sever. în 
preajma evenimentului el şi-a exprimat în „Gazeta Transilvaniei" hotărîrea ne
strămutată de a lupta pentru rezolvarea completă a problemei agrare, cerînd 
libertatea ţăranului transilvan, indiferent de naţionalitate. Nu era vorba de o 
chestiune de tactică electorală, ci de o nouă dovadă a capacităţii revoluţiona
rului, care, încă din martie 1848, se pronunţase împotriva împilării sociale 5 0. 

Noile alegeri s-au organizat în 14—15 august 1863 la Salinele Uioara (Ocna 
Mureş). Cu toate piedicile puse de adversarii politici — preoţii declarau ţăranilor 
maghiari că dacă îl votează pe Axente nu vor mai fi spovediţi ! — loan Axente 
Sever a obţinut un succes net. Alegătorii săteni nu se speriaseră de faptul că 
Axente era acuzat de „comunism". E i acordă 713 din cele 1012 voturi exprimate în 
favoarea fostului prefect 5 1. Intră in joc acelaşi adversar : arbitrariul autorităţilor, 
care refuză să înmîneze lui Axente mandatul de deputat, în ciuda repetatelor 
cereri ale alegătorilor. 

Abia în toamna anului 1864, deci după mai bine de un an, fostul prefect 
obţine dreptul de a participa la dezbaterile Dietei de la Sibiu, aflată acum la a 
doua sesiune. A adoptat de la început o poziţie combativă, potrivit profilului său 
de revoluţionar plin de temperament. A intervenit în discuţiile purtate asupra 
problemelor fundamentale ale noii organizări politice şi economico-sociale în şedin
ţele din 17 şi 21 septembrie, 20 şi 28 octombrie 186453. Evidenţiind justeţea legilor 
echităţii naţionale adoptate în prima sesiune, Axente Sever preciza utilitatea discu
tării şi clarificării celor „6 mari idei", cum zicea el : libertatea şi despotismul, religia 
şi ateismul, contopirea popoarelor şi naţiunilor şi independenţa lor 3 4 Demonstra 
încă o dată faptul că rămînea acelaşi clar văzător propagator de idei înaintate, apt 
să-şi îmbogăţească permanent gîndirea inovatoare pe baza analizei temeinice a reali
tăţii social-istorice. Dovedea o mare capacitate de a analiza fenomene economice 
complexe, precum şi pe cele de ordin spiritual. Includea pe primul plan al acţiunii 
statornicirea unor norme juridice de deplină echitate naţională şi socială. Cu înte-

4 5 B.A.R., Bucureşti, Msse, nr. 992, f. 366. 
« „Gazeta Transilvaniei", Braşov X X V I , (1863), nr. 42, 1 iunie, p. 167. 
" Ibidem, nr. 43, 5 iunie 1863, p. 170. 
« Simion Retegan, Pregătirea Dietei de la Sibiu din 2863—1864, în An. I . I . Cluj, 12 

(1969), p. 67—68. 
« „Gazeta Transilvaniei", Braşov, X X V I (1863), nr. 62, 2 august, p. 247. 
3 0 Vezi Adrian Pascu, loan Axente Sever şi revoluţia romănă de la 1848, în Ioc. cit., p. 485. 
1 1 Simion Retegan, op. cit., p. 78. 
5 3 Β. A. Cluj, Arh. Personală D. Moldovan, nr. 229. 
5 3 T. V. Păcăţian, op. cit., vol. ΠΙ, Sibiu, 1905, p. 550—551, 566, 597—601, 612—616. 
5 4 Ibidem, p. 551. 

www.mnir.ro



432 ADRIAN T. PASCU 

meiate argumente a abordat problema lichidării raporturilor economice inechitabile 
dintre Transilvania şi Austria, precum şi necesitatea stimulării vieţii economice din 
principat. Şi poate ar fi contribuit într-o măsură şi mai mare la clarificarea altor 
probleme dacă nu intervenea o nouă măsură arbitrară. Sub presiunea burgheziei 
austriece şi nobilimii maghiare, interesate în realizarea imperiului dualist, împăra
tul a prorogat lucrările dietei de la Sibiu în octombrie 1864, iar la 1 septembrie 
1865 a dizolvat-o. 

loan Axente Sever şi ceilalţi militanţi români sînt împiedicaţi să acţioneze 
oficial în slujba cauzei româneşti. E l se afirmase deja ca un demn purtător de 
mandat naţional într-o perioadă în care intensificarea mişcării de emancipare a 
românilor transilvăneni coincidea cu înfăptuirea reformelor lui Cuza, creatoare ale 
României moderne peste Carpaţi. Fostul prefect revoluţionar de la Blaj acţiona 
în aceeaşi notă, dovedind receptivitate la ideile epocii şi, mai ales, statornică hotă-
rîre de a lupta pentru cauza socială şi naţională a românilor în a doua jumătate 
a secolului trecut, care — odată înfăptuite — au reale rezonanţe contemporane. 

L A P A R T I C I P A T I O N D E IO A N A X E N T E S E V E R A U M O U V E M E N T N A T I O N A L 
D E S ROUMAINS E N T R A N S Y L V A N I E , SOUS L E R E G I M E L I B E R A L D E S 

A N N E E S 1860—1865 

R é s u m é 

La personnalité et l'activité de loan Axente Sever, éminent révolutionnaire 
des années 1848—1849, en Transylvanie, y est amplement présentée, en base des 
recherches où l'auteur a utilisé plusieurs sources d'archivé — inédites pour la 
plupart. 

Ancien tribun des „Moft" , collaborateur et ami spirituel d'Avram Iancu, 
Axente Sever a développé une activité prodigieuse et soutenue, mise au service 
de la lutte pour l'indépendance nationale des Roumains transylvains, dans les con
ditions de la politique „liberale" menée par la Cour de Vienne et l'empreur Fran
cise Iosif. 

L'auteur présente, à partir de données et de faits historiques, les idées pro
mues par Axente Sever ainsi que certaines actions révolutionnaires auxquelles il a 
participé : l'organisation du mouvement culturel-politique national des Roumains 
transylvains, l'utilisation de la langue roumaine dans le vie politique de Transyl
vanie, l'encouragement de la littérature nationale, le projet pour une nouvelle loi 
électorale élargie, l'organisation d'un Congrès des Roumains, la nécessité d'une 
nouvelle répartition administrative-territoriale, et autres. 

La participation d'Axente Sever à la campagne électorale du 1863 lui a valu 
l'élection, comme représentant de la localité Bichiş, les votes lui étant accordés 
tant par les Roumains qu'Hongrois. Malgré ce succès son élection comme député fut 
annulée par les autorités. 

Axente Sever réussit à participer aux travaux de la Diète de Sibiu, à peine 
en 1864 l'automne, lorsqu'il laisse voir une particulière clairvoyance politique sur 
les problèmes essentiels de la nouvelle organisation politique et économique-sociale 
de la Transylvanie, dans les conditions du régime totalitaire „libéral" de la monar
chie des Habsbourgs. 

Esprit lucide, marqué par une attitude révolutionnaire et une position avancée 
patriotique, en voilà les traits spécifiques du profil d'Axente Sever, militant émi
nent du mouvement pour l'émancipation des Roumains transylvains, du milieu 
du ΧΙΧ-ème siècle. 
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VITEJIA ARMATEI ROMANE ÎN RĂZBOIUL DIN 1877—1878 
R E F L E C T A T A IN CREAŢII INEDITE A L E PICTORULUI 

OSCAR OBEDEANU 

M I R C E A DUMITRITJ 

Războiul pentru cucerirea independenţei naţionale a României a furnizat 
numeroase şi semnificative subiecte de inspiraţie multor creatori de artă şi cultură 
— printre aceştia înscriindu-se nume de prestigiu ale unor talentaţi pictori care 
au folosit penelul şi şevaletul spre a transpune în schiţe, desene, picturi cu ajuto
rul grafitului, cernelei, acuarelei şi uleiului scene din eroismul ostaşilor noştri 
participanţi la o aprigă confruntare militară, în urma căreia ţara noastră a obţinut, 
prin sacrificiile şi devotamentul fiilor ei, suveranitatea de stat — moment crucial 
cu urmări importante în dezvoltarea ulterioară a naţiunii române. 

Unul din artiştii plastici care a înscris în tematica creaţiei sale izbutite 
aspecte furnizate de războiul de independenţă a fost pictorul Oscar Obedeanu 2. 
Deşi nu a participat la campania de pe frontul operaţiunilor militare la sud de 
Dunăre pictorul, puternic impresionat de eroismul şi vitejia ostaşilor noştri, a des
coperit un bogat filon de inspiraţie artistică în evenimentele anilor 1877—1878, 
reuşind să releve într-o manieră veridică şi expresivă scene care reflectă diferite 
ipostaze de pe cîmpul de luptă, în momente ale încleştărilor dintre români şi 
turci sau în situaţii înainte sau după bătălii. 

Subiectul comunicării se referă la şapte desene executate în creion şi peniţă 
de către Oscar Obedeanu, denumite astfel de autorul lor : „îmbrăţişarea triumfală", 
„Patrulă de cercetare", „Ultimul salut", „Căderea eroică a maiorului George Şonţu", 
„Atacul de la Griviţa", „Atacul", „Pe poziţie de atac" 3 . 

Desenele care sînt inedite au fost executate de pictor în anul 1905 sau în 
anii următori, între 1906 şi 1911. Ele urmau să figureze într-un album de pro
porţii mari ilustrat de Obedeanu şi însoţit de text bilingv român-francez, reprodus 
după capitole din lucrarea lui T. C. Văcărescu : Luptele românilor în resbelul din 
1S77—1878. 

•Nicolae Grigorescu (183ft—1907), George Demetrescu Mirea (1852—1934), Sava Henţia 
(1848—1904) au fost ataşaţi pe lîngă Cartierul general al armatei române pe toată durata 
războiului de independenţă, reuşind astfel să cunoască nemijlocit şi să transpună fiecare in 
maniera sa proprie momente şi aspecte desprinse din campania militară a anilor 1877—1378. 

1 Oscar Obedeanu, s-a născut în luna iunie 1867 şi a decedat la 15 ianuarie 1915 la 
Bucureşti. Studiază între anii 1886—1888 la Şcoala de Belle-Arte din Capitală şi participă la 
vîrstă de 22 ani, cu prilejul Expoziţiei universale organizată la Paris, cu două tablouri 
intitulate „Şarja călăreţilor de Gorj la Vidin" şi „Vedete de călăraşi", piese executate de 
artist sub influenţa evenimentelor din anii 1877—1878. Apreciate de juriu, picturile au fost 
premiate cu distincţia „Prima menţiune onorabilă". Cf. „Calendarul Minerva", Bucureşti, 
1905, p. 194, articolul Piciorul Oscar Obedeanu, nesemnat. 

3 Desenele au fost achiziţionate de la tovarăşul Murgu Radu prin oferta nr. 365 din 
22 decembrie 1971. 
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Obedeanu intenţiona să folosească pentru lucrarea respectivă o gamă largă 
de procedee de lucru şi anume pictura în ulei, acuarela, desenul în cărbune şi cel 
în peniţă' 1 . 

In „Calendarul Minerva" din anul 1911 există mai multe reproduceri după 
desene 5 semnate de Oscar Obedeanu, dintre care unele tratează subiecte similare, 

Fig. 1 — „Căderea eroică la Griviţa a maiorului Şonţu, 30 august 77". 

dar nu şi identice sub raportul execuţiei cu cele achiziţionate de Muzeul de Istorie 
al R. S. România. 

Grupate tematic cele şapte desene din patrimoniul 6 instituţiei se încadrează 
în următoarele categorii : a) referitoare la luptele dintre trupele române şi turci ; 
b) privind momente premergătoare încleştărilor armate pe cîmpurile de bătălii ; 
c) la terminarea acţiunilor militare, cu prezentarea unor aspecte ce · decurg după 
astfel de momente de intensă tensiune fizică şi psihică. 

Tema ciocnirilor militare este tratată în desenele : „Căderea eroică a maio
rului George Şonţu" 7 , „Atacul de la Griviţa" 8 , „Atacul" 9 . 

* „Calendarul Minerva", anul 1905, Bucureşti, p. 195. 
5 Pictorul Obedeanu, articol cu iniţialele Ν. P. (Nicolae Pora) apărut în „Calendarul 

Minerva", 1911, este însoţit de mal multe desene Întitulate : „Asaltul de la Griviţa", p. 108 ; 
„Lupta de la Smirdan", p. 109 ; „La pîndă", p. 189, „Patrula", p. 205 ş.a. 

9 Două din aceste desene şi anume : „Căderea eroică la Griviţa a maiorului George 
Şonţu" şi „Atacul de la Griviţa" sînt expuse în sala „Cucerirea Independenţei naţionale a 
Romăniei" — Secţia istorie modernă, din Muzeul de Istorie al R. S. România. 

7 Nr. inv. 18308, dimensiuni : 10X14 cm ; desen în creion. 
8 Nr. Înv. 18309, dimensiuni : 10X15 cm ; desen in creion. 
9 Nr. inv. 18310, dimensiuni : 7X17 cm ; desen în creion. 
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Primul desen are scris în partea dreaptă a laturii de jos textul : „Căderea 
eroică la Griviţa a maiorului Şonţu, 30 August 77" urmat de semnătura numelui 
pictorului : „Obedeanu". 

Viteazul maior este înfăţişat de autorul desenului în prim plan, grav rănit 
de explozia din apropierea sa a unui proiectil ; se sprijină în sabie înainte de a se 
prăbuşi pe pămîntul scormonit de căderea obuzelor şi stropit de sîngele bravilor 

Fig. 2 — „Atacul". 

ostaşi români din batalionul 1 al regimentului 10 dorobanţi. Moartea maiorului 
Şonţu, căzut cu eroism la datorie în faţa puternicei redute Griviţa 1, a produs o 
impresie puternică în inimile şi conştiinţa contemporanilor săi, fapt explicabil şi 
pentru orizontul artistic al pictorului Obedeanu. 

Un autentic dinamism se degajă din cel de-al doilea desen, în care scena de 
masă a atacului trupelor române asupra redutei Griviţa 1 este surprinsă în amploa
rea sa, reliefînd îndrăzneala ostaşilor încrezători în dreptatea cauzei lor. Militarul 
român din centrul compoziţiei ţine strîns în mîna stingă un drapel, iar în cea 
dreaptă are puşca la baionetă. E l încurajează pe camarazii săi de arme pentru 
a înainta în direcţia poziţiilor inamice. Atmosfera de elan ostăşesc este întregită 
de scena atacului, pe care românii îl întreprind într-un avîntat iureş cu armele 
pregătite în poziţie de luptă. 

In „Atacul" Obedeanu realizează o scenă de luptă plasată în faţa unei case 
şi la intrarea acesteia. Clădirea este luată cu asalt de ostaşii români hotărîţi să în-
frîngă rezistenţa turcilor baricadaţi în locuinţa cu pridvor. Vigoarea atacului este sub
liniată şi prin ciocnirile corp la corp la care s-au angajat militarii din cele două 
armate. Ca şi în desenul precedent, un ostaş român cu sabia înălţată oferă un 
exemplu de avîntat elan, însufleţind pe tovarăşii săi de luptă, chemîndu-i prin 
gestul său mobilizator la cucerirea clădirii. 

Pictorul Obedeanu creionează cu pricepere şi momente ale vieţii de pe front, 
care se integrează în nota atmosferei de încordare şi tensiune provocată de even
tualitatea sau iminenţa contactului cu inamicul. 
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„Patrula de cercetare" 1 0 , alcătuită din trei călăraşi care discută cu un băiat 
ce pare să cunoască direcţia unde se găseşte inamicul, este o compoziţie în care 
tipologia personajelor exprimă prin înfăţişarea şi poziţia lor stări de spirit nuan
ţate : asprimea şi gravitatea unui călăraş, atitudinea de' înţelegere a altuia, spaima 
întipărită pe chipul adolescentului intimidat de grupul de ostaşi ce-1 înconjoară. 

Jt :Î:: 

• • • • • • ' 

Fig. 3 — „Patrula de cercetare". 

Desenul „Pe poziţie de atac" 1 1 — executat în peniţă — înfăţişează o misiune 
pe care doi ostaşi o au de îndeplinit : observarea inamicului. Creatorul schiţei a 
tratat cu atenţie fizionomia eroilor săi care scrutează cu vigilenţă terenul intrat în 
cîmpul lor vizual. 

Desenele din cea de-a treia grupă tematică pe care le descriem se intitu
lează : „îmbrăţişarea triumfală de la..." 1 2 (ultimul cuvînt indică o localitate, dar 
grafia este indescifrabilă) şi „Ultimul salut al amicului. Rahova 1877" a . 

Primul redă prin maniera tratării expresia bucuriei şi entuziasmului colectiv 
al unui grup de militari români şi ruşi în urma unei victorii care este salutată 
printr-o caldă îmbrăţişare camaraderească a celor doi comandanţi, cavalerişti, în
soţită de onorul acordat regulamentar, cu mîinile la chipie, de către ostaşii din uni
tăţi ale armatelor aliate, aflaţi în primul plan al desenului, la stînga şi la dreapta 
superiorilor lor. 

1 0 Nr. inv. 18306, dimensiuni 12,2X20,2 cm. Fe partea din dreapta a desenului, jos, figu
rează semnătura pictorului. 

1 1 Nr. inv. 18311, dimensiuni 10X14 cm ; desen în peniţă. 
1 2 Nr. inv. 18305, dimensiuni 12X20 cm ; desen în creion. 
1 3 Nr. Înv. 18307, dimensiuni 11,5X25,5 cm ; desen în creion. 
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Cel de-al doilea surprinde adînca durere împărtăşită de un militar care pri
veşte pentru ultima oară pe camaradul său de arme, căzut la datorie după o luptă 
ale cărei urme sînt adînc vizibile pe terenul unde se observă ostaşi răniţi şi de
cedaţi, o ambulanţă a Crucii Roşii. Pictorul a reuşit să exprime prin atitudinea 

Fig. 4 — „Pe poziţie de atac". 

personajelor şi atmosfera ce se degajă din desen dramatismul războiului, suferin
ţele şi durerile umane generate de distrugerile acestuia. 

După aproape trei decenii de la evenimentele războiului de independenţă 
Oscar Obedeanu, în plină maturitate a potenţialului său artistic, crează în jurul 
vîrstei de 40 de ani, concomitent cu picturi în care reînvie pe pînză chipurile ma
rilor noştri domnitori Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare, luptele de la Călugăreni, 
Racova, Baia, Codrul Cosminului, Dumbrava Roşie şi o suită de lucrări în care 
lupta pentru neatîrnarea ţării noastre din anii 1877—1878 ocupă un loc central. 

Alături de „Atacul de la Vidin", „Smîrdanul", „După drapel, copii", „In tran
şee", se înscriu ca piese de factură realistă şi schiţele pe care le-a achiziţionat 
Muzeul Naţional. Aceste lucrări demonstrează că în materie de „...compoziţie pic
torul se lămureşte ca un mare stăpîn al desenului" 

" Nicolae Pora. Pictorul Obedeanu, „Calendarul Minerva", 1911, p. 18R. 
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Preocupat asiduu de pictura cu tematică inspirată din istoria R o m â n i e i a , 
Oscar Obedeanu a tratat şi subiecte din istoria universală 1 6 , remarcindu-se printre 
artiştii generaţiei sale ca un bun cunoscător al trecutului poporului nostru. 

Mărturiile unui critic plastic contemporan cu pictorul definesc sugestiv pasiu
nea lui Oscar Obedeanu pentru cunoaşterea istoriei patriei sale : Ştia pînă în 

Fig. 5 — „îmbrăţişarea triumfală de la...". 

cele mai infime amănunte istoria noastră pentru care avusese de altfel, după pro
priile sale mărturisiri, o dragoste nemărginită încă de pe vremea studiilor" 1 7 . 

Fără să se ridice la valoarea artistică a operei iluştrilor săi predecesori şi 
contemporani, spre exemplu un Nicolae Grigorescu, Theodor Aman sau Ion An-
dreescu, Oscar Obedeanu a excelat în pictura istorică mi l i tară 1 8 , spre care s-a 
simţit atras după studiile de la Academia regală din Munchen făcute între anii 
1889—1893. Avid pentru a cunoaşte arta unor mari maeştri specializaţi în acest gen 
de pictură, el vizitează muzee din Germania, Franţa, Italia, Austria şi Polonia. 

Ultimii săi ani de viaţă i-a consacrat prezentării artistice a temelor istorice 
din domeniul militar. 

Cîteva limite din creaţia lui Obedeanu au constat din imitarea manierei de 
lucru a unor artişti specializaţi în pictura cu caracter militar, o anumită ezitare 

" Un tablou de mari dimensiuni realizat de Oscar Obedeanu rămine „ştefan cel Mare 
in bătălia de la Racova", pictură care are scăderi datorită convenţionalismului manierei de 
tratare. Cf. „Noua revistă romană", nr. 9, vol. x v n , 1915, p. 112. 

" In anul 1890 Oscar Obedeanu a executat tabloul : „Retragerea armatelor aliate de la 
Berezina in iarna Iul 1812", considerat la un mare concurs din Munchen printre pinzele de 
valoare. Cf. „Calendarul Minerva*', 1906, Bucureşti, p. 185. 

1 7 Nicolae Fora, Un pictor naţional — Oscar Obedeanu, „Flacăra", an. IV, nr. 18, 
14 februarie 1915, p. 146. 

1 8 Alecsandru Naum, Schiţă despre pictura istorică-militară, Bucureşti, 1916, p. 31. 
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în prezentarea costumaţiei corespunzătoare personajelor descrise, lipsa unei anu
mite atmosfere în cadrul tratat de autor. 

Astfel de scăderi nu ştirbesc din calităţile sale de îndemînatec artist al 
penelului, întrucît „...prin ştiinţa compoziţiei, prin desenul corect şi prin însufle-

Fig. 6 — „Ultimul salut al amicului. Rahova 1877". 

ţirea ce-o dă ostaşilor" a relevat „...calităţi care l-au consacrat ca un preţuit pictor 
de istorie militară" 1 9 . 

L a cîteva luni după moartea lui Oscar Obedeanu o cronică artistică semnala' 
în revista „Flacăra" faptul că pictorii naţionali, departe de a se bucura de toată 
dragostea şi de tot interesul cuvenit, sînt osîndiţi să dureze viaţa din greu, izo-
lîndu-se ca nişte schimnici şi recunoscîndu-li-se, după ce mor bineînţeles,, valoarea; 
grandioasei lor opere. De această soartă s-au bucurat şi Grigorescu, Andreescur 
şi Obedeanu" 2 0 . 

Cumpănită în spiritul judecăţii critice şi drepte a istoriei plasticii româneşti,, 
acea parte din opera artistică a pictorului Oscar Obedeanu care se referă la războ
iul din 1877—1878 are meritul de a reflecta realist-desenele prezentate atestă In? 
mod convingător această idee — o glorioasă pagină din lupta poporului nostru pen
tru cucerirea independenţei sale naţionale. 

» Ibidem. 
" Nicolae Pora, Expoziţia pictorului Marinescu-Vdlsan, „Flacăra", an. VI , nr. 35, 13 Iunie: 

1815, p. 355. 
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L'HÉROÏSME D E L'ARMÉE R O U M A I N E DANS L A G U E R R E D E 1877—1878 — 
REFLÉTÉ DANS L E S C R E A T I O N S I N E D I T E S D U P E I N T R E OSCAR OBEDEANU 

R é s u m é 

Evénement à de profondes significations pour l'histoire de la Roumanie, la 
guerre de 1877—J878 a attiré l'attention de nombreux créateurs, de divers domaines 
de la culture nationale. 

Parmi les plasticiens roumains s'inspirant de la participation héroïque de 
l'armée roumaine aux combats avec les Turcs, à côté des maîtres de préstige, 
comme Nicolae Grigorescu, Sava Henţia et George Demetrescu-Mirea, il est aussi 
à remarquer la création du peintre Oscar Obedeanu (1867—1915), dont le Musée 
d'Histoire de la R. S. de Roumanie a récemment fait l'acquisition de plusieurs dessins. 

Spécialiste reconnu de la peinture historique roumaine à caractère militaire, 
Oscar Obedeanu a illustré dans ses dessins, d'une manière véridique, réaliste et 
suggestive, maintes scènes des combats menés par les Roumains pour l'indépen
dance. Les dessins laissent voir non seulement une documentation attentive de 
l'auteur sur des faits historiques militaires mais, en égale mesure, son talent à 
bats, l'héroïsme des soldats roumains en des scènes individuelles ou collectives. 
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CITEVA ASPECTE A L E RELAŢIILOR DINTRE AUREL VLAICU 
ŞI MINISTERUL DE RĂZBOI IN ANII 1909—1910 

ŞI 1912—1913 

P A U L B A L T A G I 

Deşi viaţa şi opera lui Aurel Vlaicu au constituit, în decurs de şase decenii 
(1913—1973), obiectul unui număr apreciabil de scrieri — beletristice, memoria
listice şi de popularizare —, încă nu au fost evidenţiate toate nuanţele soluţiilor ori
ginale ale concepţiei sale tehnice, precum şi toate valenţele iscusinţei sale în arta 
pilotajului, ceea ce impune o riguroasă cercetare şi analiză a realizărilor acestui 
talentat constructor de avioane şi zburător român. 

Există lacune şi în filmul desfăşurării activităţii lui Aurel Vlaicu — unele 
aspecte încă nu se cunosc, iar altele au fost şi continuă să fie prezentate într-o 
lumină ce nu corespunde adevărului istoric. Printre acestea din urmă se înscrie şi 
problema relaţiilor dintre Aurel Vlaicu şi Ministerul de Război, care face obiectul 
comunicării de faţă. 

Cu unele excepţii \ în diverse lucrări — de la cele mai vechi (apărute însă 
după moartea lui Vlaicu) şi pînă la cele mai recente — au fost lansate sau reluate, 
în multiple versiuni, unele acuzaţii la adresa Ministerului de Război în legătură cu 
atitudinea acestuia faţă de Aurel Vlaicu. Astfel, pe de o parte, Ministerul de 
Război a fost învinuit că nu 1-a sprijinit pe Vlaicu cînd acesta şi-a construit primul 
aeroplan la Arsenalul armatei şi că, prin reprezentanţii săi, în special prin direc
torul Arsenalului, i-a făcut constructorului numai greutăţi şi i-a pus mereu piedici 
cu scopul de a zădărnici realizarea avionului. Pe de altă parte i s-a reproşat Mi
nisterului de Război că nu a cumpărat de la Aurel Vlaicu şi nu i-a comandat 
nici un avion, refuzîndu-i sprijinul şi în această privinţă. Prin extindere, s-a afir
mat că, în general, relaţiile dintre Aurel Vlaicu şi reprezentanţi ai Ministerului 
de Război au fost dominate de atitudinea ostilă a acestora. 

Pentru a elucida în ce măsură aceste acuzaţii sînt conforme cu realitatea 
istorică, le vom concretiza prin cîteva citate din unele lucrări mai reprezentative 
sub aspectul modului de abordare a problemei, confruntindu-le apoi cu unele 
documente de arhivă. 

I. In ceea ce priveşte relaţiile dintre Ministerul de Război şi Aurel Vlaicu 
în perioada cînd acesta a construit primul său avion la Arsenalul armatei (din 
Bucureşti), într-o povestire dintr-un volum de proză umorist ică 2 publicat în anul 
1913 (povestire citată în prezent de unii autori ca sursă documentară), Dimitrie 

1 Dintre acestea menţionăm lucrarea generalului-maior inginer aviator (în retragere) 
Gheorghe Negrescu, Aurel Vlaicu văzut de un zburător contemporan. Editura militară, Bucu
reşti, 1973. 

2 Dimitrie Pătrăşcanu, Tribulaţiile unui aviator, în volumul Timotheiu Mucenicul, Viaţa 
Românească, Iaşi, 1913. 
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Pătrăşcanu, prezentînd „faptele" într-un mod cu totul neangajant — fără a da 
vreun nume şi cu menţiunea că cele relatate s-au petrecut într-o ţară străină —, 
afirma, printre altele, că : „De multe ori, de foarte multe ori, tînărul inginer a 
venit la un cunoscut al lui [„cunoscutul" fiind chiar autorul povestirii — n.n.], 
galben la faţă şi surescitat, declarînd că nu se mai duce la arsenal, că el nu se 
pricepe [sic !] ce are cu dînsul şi că... — trebuie să spunem lucrul — se teme să 
nu i se taie vreo sîrmă sau să i se strice motorul [la data aceea motorul nici nu 
sosise din Franţa — n.n.], pentru ca să nu izbutească" (p. 188). 

Altă dată „nenorocitul inventator a venit desperat la cunoscutul lui, deputat 
din majoritate [tot autorul povestirii — n.n.], cu lacrămi în ochi [...], spunîndu-i 
că el voieşte să plece acasă, fiindcă «nu inspiră nici un respect»-... Dar prietenul 
său nu 1-a lăsat să facă una ca asta şi ducîndu-se la ministerul de război, a adus 
încă o dată la cunoştinţa marilor demnitari cum e tratat inginerul în arsenal, [...] " 
(p. 188—189). 

Ion Rusu-Abrudeanu, într-o lucrare 3 publicată în anul 1921, scria urmă
toarele : 

„Ceea ce ţin să accentuez este că nefericitul Vlaicu [...] a trecut peste multe 
mizerii şi piedici făcute tocmai de către oameni care aveau sarcina şi ordinul de 
a-i da tot concursul material şi moral [...]" (p. 158). 

Asemenea acuzaţii şi-au găsit loc şi în lucrări mai recente \ fiind însă extinse 
şi completate cu amănunte aparţinînd autorilor respectivi. 

Ce i-a determinat pe primii doi autori (D. Pătrăşcanu şi I. Rusu-Abrudeanu), 
contemporani ai evenimentelor, să prezinte lucrurile în modul exemplificat prin 
citatele de mai sus ? 

E i , ca şi alţii dealtfel, au exagerat intenţionat unele dificultăţi şi fricţiuni, 
în bună măsură inerente, ce s-au manifestat, îndeosebi la început, între Vlaicu şi 
conducerea Arsenalului, cu scopul de a amplifica meritele proprii în înlăturarea 
diverselor „piedici" ce i s-ar fi pus lui Vlaicu — merite ce creşteau proporţional 
cu piedicile —, atribuindu-şi chiar un rol decisiv în reuşita realizării avionului. 
Astfel, Ion Rusu-Abrudeanu scria în cartea sa : „Fără îndoială, reuşita înfăptuirii 
aparatului Vlaicu se datoreşte în bună măsură concursului inimos ce personal 
l-am acordat zi de zi prin coloanele «Adevărului» şi prin diferite intervenţii pentru 
înlăturarea piedicilor ce i se puneau în cale. Graţie acestui concurs persistent, au 
fost spulberate toate îndoielile şi toate obstacolele", subliniind în continuare „par
tea largă pe care am luat-o personal la realizarea aeroplanului mult regretatului 
Vlaicu" (p. 158—159). 

Dimitrie Pătrăşcanu, la rîndul său, în afară de afirmaţiile foarte transpa
rente despre meritele sale evidenţiate în Tribulaţiile unui aviator, declara, la 
2 ianuarie 1931, mai scurt, dar mai categoric : „fără ajutorul, meu Vlaicu nu 
izbutea" 5 

Care a fost însă realitatea ? O lumină în această privinţă o aduc unele do
cumente şi anume chiar declaraţiile lui Aurel Vlaicu. 

Se ştie că în octombrie 1909, la îndemnul lui Octavian Goga, Vlaicu a venit, 
împreună cu acesta, la Bucureşti, unde spera să obţină ajutorul necesar pentru 
a construi avionul conceput de el. 

3 Ion Rusu-Abrudeanu, România şl războiul mondial, Editura Socec, 1921. 
4 Constantin C. Gheorghlu, Aurel Vîalcu un precursor al aviaţiei româneşti, Editura 

'ehnică (reeditată în 1973 sub titlul Aurel Vlaicu, Viaţa şl opera) ; Sergiu Mllorian, Aurel 
Vlaicu, Editura tineretului, [Bucureşti, 1962]. 

5 loan Massoff, Despre el şl despre alţii, Editura Minerva, Bucureşti, 1973, p. 342. 
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L a Bucureşti, ca urmare a rezultatelor pe deplin satisfăcătoare ale demonstra
ţiilor în cadrul cărora Vlaicu şi-a prezentat aeromodelele (confirmate de conclu
ziile comisiei numite în acest scop), datorită influenţei şi prestigiului de care se 
bucura Octavian Goga, care 1-a introdus în cercul unor personalităţi de vază, pre-
zentîndu-1 chiar şi familiei regale cu prilejul zborurilor lui Bleriot, precum şi 
datorită intervenţiilor poetului şi sprijinului din partea lui Spiru Haret, ministrul 
Instrucţiunii publice, preşedintele Consiliului de Miniştri, Ion I . C. Brătianu, a dat 
dispoziţii ministrului de război, generalul Crăiniceanu, ca aeroplanul să fie construit 
în atelierele Arsenalului armatei, aprobîndu,-se şi fondurile necesare. 

Iniţial, cînd Vlaicu, înarmat cu ordin „de sus", a început lucrul la Arsenal, 
în relaţiile dintre el şi conducerea acestuia au existat unele asperităţi, din motive 
în cea mai mare parte inerente. Astfel, trebuie avut în vedere faptul că în pe
rioada aceea Vlaicu, pentru cei ce nu-1 cunoşteau, nu era decît un anonim care 
pretindea că „inventase" un aeroplan şi care nu vroia să prezinte nici planurile 
(proiectul) aparatului său, ceea ce, de altfel, nu i se putea imputa, deoarece, ca 
orice inventator, păstra secretul invenţiei sale, iar în plus era şi foarte suspicios 
din fire. Mai trebuie subliniat şi faptul că pe vremea aceea în ţara noastră, ca şi 
în multe alte ţări, erau foarte puţini cei care nu considerau realizarea unei maşini 
zburătoare drept o utopie, iar sarcina suplimentară de a asigura construirea unei 
asemenea maşini, fără să fi fost prezentat proiectul ei, nu putea entuziasma con
ducerea Arsenalului. 

Starea aceasta de tensiune a fost însă depăşită destul de repede (dovadă fiind 
faptul că în circa o lună şi jumătate avionul se afla într-o fază avansată) deoarece, 
pe de o parte, Vlaicu a ştiut să se impună, adresîndu-se la nevoie direct minis
trului de război, la care avea acces oricînd fără intermediari, iar pe de altă parte,, 
cînd aeroplanul a început să se contureze, conducerea Arsenalului, constatînd că 
nu are de-a face cu un impostor, nu a mai avut rezerve faţă de concepţia 
constructorului. 

L a Arsenal lui Aurel Vlaicu i s-au creat condiţii de lucru corespunzătoare, 
inclusiv în ceea ce priveşte păstrarea secretului. într-o carte poştală ilustrată (ne
datată, dar purtînd ştampila poştei cu data de 26 noiembrie 1909), adresată lui 
Romul Boca, Vlaicu scria : „la arsenal lucru fain, nu mă conturbă nime, cătana 
stă la uşă şi nu lasă pe nime înlăuntru". 

Despre relaţiile sale cu directorul Arsenalului şi cu ceilalţi ofiţeri Aurel 
Vlaicu amintea într-o carte poştală ilustrată (cu data pe ştampila poştei — 2 de
cembrie 1909), expediată aceluiaşi Romul Boca : „merge tot bine, sum denumit şi 
am putere extraordinară în arsenal [,] nici de director nu am să mai ascult 
că m-a primit cam ş o d G şi spunîndu-i ministrului mi-a dat plenipotenţă. Acum 
o duc bine [...]. Peste două săptămîni plec la Paris după motor, chiar azi vorbiu 
cu ministrul. L a ofiţeri li-e cam ciudă pe mine că nu le spun cum fac toate". 

Deci, în pofida unor fricţiuni ce au existat o bucată de timp în relaţiile dintre 
personalul Arsenalului şi Vlaicu, acesta aprecia că o duce bine şi, avînd sprijinul 
direct al ministrului de război, el nu se consuma prea mult. „La mulţi li-e ciudă 
tare pe mine, dar la cei de frunte le place, apoi ce-mi pasă" — scria la 9 decem
brie 1910 Aurel Vlaicu părinţilor săi. Nu se poate spune nici că Vlaicu, „desperat" 
fiind, a continuat de nevoie să-şi construiască aeroplanul la Arsenalul armatei. î n 
aceeaşi scrisoare el menţiona : „mai am vreo 4 oameni care mă îmbie cu bani, însă 
mie îmi mai place în arsenal, totuşi e bine că am mai mult sprijin". 

* Ciudat, curios. 
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II . Afirmaţiile privind cel de-al doilea aspect şi anume că Ministerul de Răz
boi nu ar fi comandat lui Aurel Vlaicu şi nu ar fi cumpărat de la acesta nici un 
avion, ce şi-au găsit loc în multe din lucrările despre Vlaicu publicate pînă în 
prezent, le vom ilustra prin cîteva citate din două lucrări mai recente. 

într-una din ele 7 , autorul, după ce scoate în evidenţă dificultăţile pe care 
le-ar fi întîmpinat Vlaicu în ţară din cauză că nu i s-ar fi acordat fonduri pentru 
construirea avioanelor sale, în urma cărui fapt ar fi fost nevoit să ducă tratative 
cu reprezentantul unei firme engleze, imaginează un dialog între acesta din urmă 
şi Vlaicu, din care cităm (sublinierile ne aparţin) : 

— „Aţi vîndut licenţa ? A cumpărat-o guvernul ţării dumneavoastră ? 
— Nu. 

t ·] 

— Vă dă sprijin statul dumneavoastră ? Există aici o iniţiativă particulară, 
un trust, în sfîrşit vi se dau bani să construiţi avioane româneşti ? 

— Nu", (p. 224—225). 
într-o altă lucrare 8 se fac afirmaţii şi mai categorice asupra faptului că sta

tul român nu ar fi încheiat nici un contract cu Aurel Vlaicu pentru a comanda 
acestuia un avion. Spre sfîrşitul anului 1911, „Necăjit că Ministerul de Război nu 
i-a comandat nici un aeroplan, [Vlaicu — n.n.] a vrut să mai demonstreze o dată 
superioritatea aeroplanului său" (p. 135/199). L a finele anului 1912, „Cu toate 
succesele obţinute atît în ţară cît şi în străinătate statul tot nu i-a comandat nici 
un aparat, [...]" (p. 135/223). „Guvernanţii vremei n-au vrut să-1 înţeleagă şi mai 
ales să-1 aprecieze [pe Vlaicu — n.n.] cum ar fi trebuit. Mai mult a fost apreciat 
de unii capitalişti străini" (p. 154/223). „[...] Vlaicu urmărea mai mult realizarea 
tipului «A. Vlaicu nr. III»- [în Anglia — n.n.] decît obţinerea unei comenzi, fiind 
încredinţat că, prezentîndu-1 oficialităţilor române, va putea să le convingă, în sfîr
şit, de a le [sic] comanda în ţară la noi, în serie mare, pentru nevoile ţării. Astfel, 
-«A. Vlaicu nr. III»· luă [sic] fiinţă departe de ţară, [...]" (p. 154—155/224). Drept 
concluzie poate servi următoarea afirmaţie a autorului referitoare la decorarea 
post-mortem a lui Aurel Vlaicu cu Virtutea militară : „După moarte -«Virtutea 
Militară»-, dar în viaţă numai dificultăţi materiale din partea Ministerului de 
Război !" n. 

Documentele de arhivă nu confirmă însă nici această versiune şi, în con
tinuare, ne vom referi la unele din ele. 

în ce a constat, deci, ajutorul acordat lui Aurel Vlaicu de Ministerul 
de Război ? 

A. în primul rînd, pe lîngă faptul că în anul 1909 lui Vlaicu i s-au pus la 
dispoziţie atelierele Arsenalului armatei, Ministerul de Război, după cum am ară
tat mai sus, a afectat şi fondurile necesare pentru realizarea avionului şi pentru 
plata unei indemnizaţii lunare constructorului. Dimensiunea acestor fonduri este 
menţionată într-un document, înregistrat de Secretariatul general al Ministerului 
de Război la nr. 468 din 24 mai 1913, document în care se arată că „aeroplanul 
Vlaicu, construit de Arsenal, a costat în total lei 18 802 bani 90", specificîndu-se în 
-continuare că motorul Gnôme (inclusiv transportul şi taxele de vamă) a costat 
12.252,35 lei, iar materialele pentru construirea celulei avionului (plus mîna de 

7 Sergiu Mllorlan, Aurel Vlaicu, Editura tineretului, (Bucureşti, 1962). 
» Constantin C. Gheorghiu, op. cit. (paginile sint indicate din ambele ediţii). 
9 Constantin C. Gheorghiu, Aurel Vlaicu un precursor al aviaţiei româneşti, Editura 

tehnică, p. 169. 
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lucru) s-au ridicat la suma de 5.648,60 lei. în document se mai menţionează că, 
pe lîngă suma indicată mai sus (18.802,90 lei) „s-a mai plătit D-lui Vlaicu plata 
lunară şi alte sume în valoare de lei 4.078 bani 10". Suma totală a constituit deci 
22.881 lei. 

Dar relaţiile dintre Aurel Vlaicu şi Ministerul de Război în anii 1909—1910 
nu s-au limitat numai la acest aspect. 

După zborurile din luna august 1910 executate de Aurel Vlaicu cu aeroplanul 
său, zboruri ce au fost considerate concludente pentru faza de experimentare a 
avionului, Ministerul de Război a luat hotărîrea să cumpere licenţa aparatului 
(construit de altfel din fondurile ministerului). Ministerul de Război a înaintat o 
cerere în acest sens Consiliului de Miniştri, care a aprobat-o „prin jurnalul 
nr. 1369 din 23 septembrie 1910". Aceasta s-a întîmplat deci cu mult înainte de 
zborul, la sfîrşitul lunii septembrie, în cadrul manevrelor armatei române, cînd 
Vlaicu a transportat pe calea aerului un mesaj operativ de la Slatina la Piatra-Olt, 
cu care ocazie ministrul de război a cerut, printr-un raport special, Consiliului de 
Miniştri, suma de 50.000 lei, ca recompensă pentru Vlaicu. 

L a 15 octombrie 1910 Aurel Vlaicu a depus la Serviciul industriei şi breve
telor de invenţiuni din Ministerul Industriei şi Comerţului un memoriu, pe baza 
căruia a obţinut brevetul de invenţie pentru „Maşina de sburat cu corp în formă 
de săgeată". 

După obţinerea brevetului de invenţie şi discutarea condiţiilor respective, 
între Ministerul de Război şi Aurel Vlaicu a fost încheiat un contract (nr. 8.537 
din 2 decembrie 1910), în care, printre altele, se prevedea că „Inginerul Vlaicu 
Aurel cedează Ministerului de Război dreptul de a construi, atît pentru armată, 
cît şi pentru orice alt minister, aeroplanul său după modelul existent, construit 
în Arsenalul de construcţii al armatei, precum şi după orice alte modele ar mai 
construi în viitor inginerul Vlaicu, sau după orice îmbunătăţiri ar mai aduce 
pentru desăvîrşirea perfecţionării aparatului". Pe de altă parte, se stipula că „Mi
nisterul de Război se obligă în schimb a plăti d-lui inginer Vlaicu Aurel : 

a) După semnarea prezentului contract, 50.000 lei indemnitate. 
b) Cheltuielile ce se vor face cu transportul modelelor şi cu copierea pla

nurilor [...]". 
De remarcat că Ministerul de Război a acceptat includerea în contract a unei 

clauze mai puţin obişnuite în asemenea tranzacţii şi anume că „Inginerul Vlaicu 
este liber a-şi exploata invenţia în străinătate şi a o vinde oricărui guvern străin, 
fără nici o obligaţiune către statul Român". 

Contractul a fost semnat pe de o parte de ministrul de război, generalul 
de divizie Crăiniceanu, şi de directorul artileriei, colonelul T. Ghenea, iar pe de 
altă parte, de inginerul Aurel Vlaicu. 

Suma de 50.000 lei a fost plătită lui Aurel Vlaicu după data de 21 decem
brie 1910. 

în total, deci, în anii 1909—1910 Aurel Vlaicu a beneficiat din partea Minis
terului de Război de suma de 72 881 lei. 

B. în anul 1912, la 12 octombrie, Aurel Vlaicu a adresat o o f e r t ă 1 0 minis
trului de război, în care, printre altele, scria : „atît din motive de patriotism [...], 
cît şi din motive de reală recunoştinţă către statul şi armata română care m-au 

, c înregistrată la Direcţia IV-a Geniu sub numărul 08351 din 15 octombrie 1912. 
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ajutat atît de mult în începuturile mele, viu cu profund respect a vă face pre
zenta ofertă : 

t ] 
Subsemnatul inginer A. Vlaicu mă oblig a furniza armatei române, în timp 

de maximum cinci luni, zece aeroplane sistem Vlaicu tip No. 3, cu două locuri 
ţ . . . ]". Preţul menţionat în ofertă pentru un avion era de 28 000 lei. 

Desigur oferta era exagerată în ceea ce priveşte numărul de avioane şi ter
menul de livrare — 10 avioane în 5 luni, respectiv 2 avioane pe lună. Explicabilă 
prin avîntul caracteristic lui Vlaicu, oferta, sub aspectul realizării practice, depăşea 
posibilităţile reale, întrucît era foarte puţin probabil ca o firmă din străinătate să 
livreze zece motoare într-un interval de timp atît de scurt ; de asemenea, trebuiau 
comandate în străinătate diverse piese şi materiale pentru avioane. Pe de altă 
parte lui Vlaicu i-ar fi venit foarte greu să dirijeze construirea concomitentă a 
zece avioane, avînd în vedere că el nu încredinţa nimănui planurile avionului său. 

Ca urmare, la 30 octombrie 1912, Aurel Vlaicu a revenit cu o nouă ofertă 
pentru un singur avion, pe care, prin scrisoarea din 29 noiembrie, adresată minis
trului de război, se angaja să-1 predea în circa patru luni de la primirea comenzii. 

Oferta a fost acceptată şi, în baza referatului nr. 1368 din 20 noiembrie 1912 
al Direcţiei Geniului (în care se menţiona „opiniunea favorabilă a D-lui General 
Inspector al Geniului asupra acestui aparat"), ministrul de război a prezentat 
Consiliului de Miniştri un raport (nr. 9988 din 23 noiembrie 1912) în care se 
propunea „cumpărarea pentru armată a unui aparat tip «Vlaicu» cu 2 locuri, [...], 
cu preţul de 27 000 lei" (de menţionat că tot atît — 27 000 lei — costa un avion 
Bristol-Coandă comandat în Anglia). 

în şedinţa sa din 3 decembrie 1912, Consiliul de Miniştri a autorizat să se 
contracteze, „prin bunaînvoială cu D-l Aurel Vlaicu", construirea unui avion cu 
două locuri, la preţul de 27 000 lei, iar Ia 8 decembrie a fost încheiat contractul 
cu nr. 10 552, semnat pe de o parte de secretarul general al Ministerului de Război, 
generalul G. Vălleanu (pentru ministrul de război) şi de directorul Geniului, loco-
tenent-colonelul Şoltis, iar pe de altă parte de Aurel Vlaicu, ca furnizor. 

în contract se prevedea că avionul „va fi predat în termen de circa patru 
luni de la data contractului", iar în cazul cînd „întîrzierea în predarea aeroplanului 
va fi mai mare ca 30 de zile, administraţia Războiului este în drept a rezilia 
contractul". Se menţiona însă că, dacă întîrzierile se vor produce din cauze de 
forţă majoră, se vor putea acorda prelungiri de termen. 

în art. 10 din contract se menţiona că : „Plata aeroplanului se va face în 
moneda ţării româneşti, conform legii contabilităţii publice şi după conturi ce se 
vor prezenta de către d-l inginer Aurel Vlaicu, astfel : 9 000 (nouă mii) lei după 
semnarea contractului, iar restul de 18 000 lei după predarea aparatului şi apro
barea procesului verbal de recepţie". 

L a contract era anexat un caiet de sarcini semnat de directorul Geniului şi 
de Aurel Vlaicu. 

După semnarea contractului, Aurel Vlaicu a luat hotărîrea să plece în Anglia 
spre a comanda piesele şi materialele necesare pentru construirea avionului. In 
vederea acestei călătorii el a cerut ca avansul de 9 000 lei să-i fie plătit în valută. 
Deşi în contract se prevedea că plata aeroplanului se va face în bani româneşti, 
Ministerul de Război a intervenit imediat (prin adresa nr. 12516 din 13 decembrie 
1912, semnată de secretarul general al ministerului, generalul Vălleanu) la Banca 
Naţională pentru ca suma respectivă să fie plătită în „franci aur (napoleoni) sau 
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lire sterline". In aceeaşi zi Banca Naţională a răspuns (cu adresa nr. 86822/13X11 
1912) că a remis inginerului Vlaicu suma de 356,17 lire sterline. 

Cum era de aşteptat, materialele comandate în străinătate nu au putut fi 
livrate în termenul cerut. L a 2 mai 1913, în cererea sa, adresată ministrului de 
război, Vlaicu scria : „Cu onoare viu a vă ruga să binevoiţi a-mi prelungi ter
menul pentru predarea aeroplanului, fixat pe 1 mai 1913 — cu 2 luni, din cauză 
că piesele comandate în Anglia nu mi-au sosit la timp şi nu a fost posibil să le 
fac în ţară". Prelungirea termenului de predare a aeroplanului a fost acceptată 
de Ministerul de Război, aprobarea fiindu-i comunicată constructorului cu nr. 1405 
din 8 mai 1913. Din aceleaşi motive însă, Aurel Vlaicu nu a reuşit să termine avio
nul nici pînă la noul termen solicitat de el. In plus a intervenit şi o situaţie 
neprevăzută, în urma căreia s-au creat condiţiile pentru o nouă colaborare pe plan 
militar între Aurel Vlaicu şi armata română. 

L a 27 iunie/10 iulie 1913 România a intrat în cel de-al doilea război bal
canic. Aurel Vlaicu, care participase la manevrele din 1910 şi 1912, a considerat 
de datoria sa să-şi ofere serviciile armatei române, adresînd o cerere în acest 
sens Ministerului de Război. In referatul respectiv al Direcţiei Geniului (nr. 488 
din 6 iulie 1913) se menţiona : 

„Dl. Aurel Vlaicu, prin petiţiunea înregistrată la nr. 4842/913, cere ca pe 
tot timpul războiului să ia parte, atît D-sa cît şi mecanicul său Miron Maieraş, 
cu aparatul şi automobilul proprietatea sa, — ca aviator. 

Pentru acest serviciu cere a i se acorda leafa echivalentă gradului de căpitan, 
mecanicului 200 lei lunar, precum şi reparaţiuni şi întreţinerea maşinilor, iar în 
caz de rănire, întreţinerea în spital a ambilor. 

Avînd în vedere că serviciile ce poate aduce aviaţiunii sunt de mare folo", 
fiind un aviator cu reputaţiune stabilită, Direcţiunea roagă să binevoiţi a aproba 
cererea D-sale". 

Cererea a fost aprobată şi între Ministerul de Război şi Aurel Vlaicu a fost 
încheiat un contract, menţionat într-un alt referat (nr. 634 din 19 august 1913) : 
„Prin contractul No. 4573 din 9 iulie a.c, Dl. inginer Vlaicu a fost angajat de minis
ter, ca aviator, pe tot timpul războiului actual, cu automobilul şi aparatul său 
de zburat". 

După încheierea campaniei din Bulgaria, Vlaicu a adresat, la 12 august 
1913, ministrului de război o nouă cerere de prelungire a termenului de predare 
a aeroplanului „pînă la 15 oct. 1913", motivînd-o astfel : „din cauză că piesele 
venind din străinătate au fost oprite în drum din cauza mobilizării şi eu am fost 
angajat de Minister să zbor la război". In continuare Vlaicu menţiona : „Acum 
mi-au sosit toate piesele şi motorul şi le montez cît mai repede". 

Pe cerere a fost pusă următoarea rezoluţie, aparţinînd directorului Geniu
lui : „f. urgent 12/8/1913 S I Referat arătînd termenul de predare şi motivul invocat 
de Dl. Vlaicu, cerînd a se aproba. Col. Şoltis". 

Din nefericire această nouă prelungire a termenului de predare a aeropla
nului a fost inutilă, întrucît, după cum se ştie, Vlaicu nu a reuşit să termine cel 
de-al treilea avion al său, deoarece şi-a găsit moartea în accidentul din ziua de 
31 august/13 septembrie 1913 

In comunicarea de faţă sînt prezentate doar cîteva aspecte, desprinse din 
unele documente de arhivă, care ilustrează conţinutul relaţiilor dintre Aurel Vlaicu 

" Asupra cauzelor accidentului în urma căruia şi-a pierdut viaţa Aurel Vlaicu ne-am 
exprimat părerea în Magazin istoric nr. 9 (76) din septembrie 1973. 
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şi Ministerul de Război şi în lumina cărora caracterul acestor relaţii capătă o cu 
totul altă nuanţă decît cea prezentată pînă acum în multe lucrări. Deşi aceste 
aspecte nu epuizează întregul spectru al problemei, considerăm totuşi că ele sînt 
suficiente pentru a se argumenta concluzia că dominanta relaţiilor dintre cele 
două părţi menţionate s-a situat în planul unor coordonate reale şi pozitive, con
cretizate prin solicitudinea manifestată de Ministerul de Război faţă de Aurel 
Vlaicu, precum şi prin sprijinul efectiv ce i 1-a acordat. 

Q U E L Q U E S A S P E C T S D E S R E L A T I O N S D ' A U R E L V L A I C U A V E C 
L E MINISTÈRE D E L A G U E R R E DANS L E S ANNÉES 

1909—1910 E T 1912—1913 

R é s u m é 

Grâce à ses performances, dans le domaine de la construction d'avions et 
dans celui du vol — illustrées sur le plan international par les succès remportés 
au concours d'Aspern (Vienne) en 191Σ, à côté de quelques pilotes célèbres — Aurel 
Vlaicu occupe une place d'honneur parmi les pionniers de l'aviation roumaine 
et mondiale. 

Dans la communication, sont mis en évidence, en base des documents d'ar
chives, certains aspects concrets des relations d'Aurel Vlaicu avec le Ministère de 
la Guerre de Roumanie, à la lumière desquels le caractère de ces relations recouvre 
une nuance tout à fait différente de celle présentée jusqu'à présent dans nombre 
d'ouvrages. Certains éléments nouveaux sont mis à jour, concernant les conditions 
dans lesquelles Aurel Vlaicu a construit sont premier aéroplane à l'Arsenal de 
l'armée (dans la période 1909—1910), ainsi que les résultats des pourparlers de Vlaicu 
avec le ministère de la Guerre se rapportant à l'acquisition par ce dernier de la 
licence de l'avion de respectif. Il y sont présentés aussi certains documents con
cernant l'offre faite par Aurel Vlaicu au ministère mentionné pour la construction 
de son trisième avion et le contrat conclut à cet effet, ainsi que certaines situa
tions qui avaient entravé la réalisation de l'avion. 
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UNELE ASPECTE A L E ACTIVITĂŢII CONSILIILOR NAŢIONALE 
ROMANE ÎN BAIA MARE ŞI ÎMPREJURIMI 

(noiembrie 1918—februarie 1919) 

B L A G A MIHOC 

După mai bine de 4 ani de război puterile Antantei zdrobeau ultima rezis
tenţă a Germaniei şi a aliaţilor ei. Monarhia austro-ungară, stat clădit prin forţă 
şi matrimoniu, şubrezită decenii de-a rîndul de lupta naţională a popoarelor înro
bite îşi trăia ultimele zile. 

Principiile wilsoniene, privind dreptul la autonomie al tuturor popoarelor 
din Austro-Ungaria l , erau în acele zile temelia atitudinii forurilor de conducere 
politică a popoarelor asuprite din monarhie. în numele Comitetului executiv al 
Partidului Naţional Român, în faţa parlamentarilor din Budapesta, deputatul român 
Alexandru Vaida-Voievod citea, la 18 octombrie 1918, cunoscuta declaraţie care 
proclama dreptul naţiunii române din Transilvania la independenţă naţ ională 2 . 

In virtutea acestei declaraţii, Comitetul Central al Partidului Naţional Român, 
de comun acord cu Consiliul Naţional Român din Arad, dispunea, la 3 noiembrie 
1918, tuturor filialelor sale comitatense să convoace, în cel mai scurt timp, consfă
tuiri în care să se constituie consilii naţionale locale comitatense, cercuale şi comu
nale. De aceea, dr. Theofil Dragoş, vicepreşedinte al Comitetului comitatens sătmă-
rean al Partidului Naţional Român, a lansat, la 6 noiembrie 1918, un manifest către 
toţi intelectualii români din Baia Mare şi împrejurimi, în care îi invita să participe 
„la consfătuirea Partidului Naţional Român, secţia comitatul Sătmar, ce va avea 
loc în Baia Mare, la 12 n(oiembrie) a.c, la 12 oare din zi", în cancelaria sa avoca
ţială, aflată pe atunci în actuala clădire a Muzeului judeţean Maramureş 3 . 

Cu ocazia aceasta s-a constituit Consiliul Naţional Comitatens Sătmar şi 
Cercual Baia Mare (cercul electoral Baia Mare era cel de la alegerile dietale din 
1910), precum şi garda naţională loca lă 4 . 

Consiliul Naţional Comitatens Sătmar se compunea din 44 membri şi avea 
ca preşedinte pe dr. I . Savaniu şi vicepreşedinţi pe dr. Theofil Dragoş şi Al . Breban. 

Consiliul Naţional Român Cercual Baia Mare — constituit la 12 noiembrie 
1918 — se compunea între alţii din următorii membri : Theofil Dragoş, avocat în 
Baia Mare, preşedinte, dr. loan Selegeanu, medic în Baia Mare, vicepreşedinte, 
dr. Aurel Nistor, avocat, comandant al gărzii naţionale locale, dr. Coriolan Bohăţiel, 
avocat, comandant locţiitor al gărzii naţionale, Traian Pop, notar la judecătoria 

1 Cele 14 puncte asupra autonomiei popoarelor din Austro-Ungaria, lansate de W. Wilson, 
preşedintele S.U.A., arătau că reglementarea situaţiei naţiunilor asuprite „nu poate să consiste 
decit în crearea statelor naţionale libere şi unitare, în frontierele lor etnografice" (Unirea 
Transilvaniei cu România, 1 decembrie 1918, ed. I I , Bucureşti, 1972, p. 623). 

2 Arhivele statului Baia Mare, fond Consiliul Nofional Romăn, Baia Mare, act. 3, 
6 noiembrie 1918. 

3 Ibidem, act. 42, 6 noiembrie 1918. 
4 Ibidem, act. 1, 12 noiembrie 1918. 
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locală, Alexiu Pocol, proprietar al minelor din Valea Borcutului, Andrei Pop, pro
fesor în Baia Mare. Sediul său se găsea în aşa numita casă Platy de pe strada 
Baia Sprie, nr. 1 (sediul actual al bibliotecii din Baia Mare). Garda naţională 
din Baia Mare se compunea din 300 de membri, dar poseda numai 150 de arme ·'. 

Manifestul Consiliului Naţional Central Român, dat din Arad în 15 noiem
brie 1918, indică necesitatea alegerii prin vot universal, în termen de cel mult 
12 zile, a cîte 5 delegaţi din partea fiecărui consiliu naţional cercual din comita
tele locuite de români care să participe la Marea Adunare Naţională de la 
Alba Iulia. 

In acelaşi timp se dispunea organizarea, pe lîngă consiliile comitatense şi 
cercuale, a unor servicii permanente (de zi şi de noapte) pentru legătura tele
grafică şi telefonică cu Consiliul Central şi cu consiliile locale subordonate, pre
cum şi constituirea unor echipe de curieri 6 care să ducă corespondenţa şi ordi
nele pe cale ierarhică de la un organ politic la altul. 

Pe temeiul acesta, în Baia Mare s-a ţinut la 26 noiembrie 1918 „o adunare 
electorală cercuală, prezidată de dr. loan Selegeanu, v icepreşedinte al) c(onsiliului) 
n(aţional) cercual ajutat de notariu Alexandru Schiller şi Traian Pop, în care 
alegătorii români au votat numirea a 5 delegaţi în Marea Adunare Naţională 
Română care va fi convocată în scurt timp 7". 

Votarea a decurs sub supravegherea lui Gheorghe Dipşa şi Gavril Florian, 
ca bărbaţi de încredere, şi a desemnat ca delegaţi ai cercului Baia Mare pe 
Theofil Dragoş, Alexiu Pocol, Nicolae Barbul, Demetriu Cînţa, dr. Vasile Sele
geanu, „...pentru a lua parte cu vot decisiv la Marea Adunare Naţională Română, 
care se va convoca din partea Consiliului Naţional Român încă în decursul acestui 
an şi la adunările cari eventual le va convoca în decursul anului următor" 8 . Cos
tul deplasării tuturor delegaţilor acestui cerc la Alba Iulia, cu ocazia măreţei 
adunări de la 1 decembrie 1918, s-a ridicat la 238 coroane 50 fi leri 9 . 

In următoarele cîteva luni ale existenţei sale Consiliul Naţional Cercual s-a 
dovedit un organ politic autoritar, ocupat de buna aprovizionare a orăşenilor şi a 
sătenilor din apropiere, de combaterea speculei, de desfăşurarea procesului in-
structiv-educativ şi de convieţuirea paşnică între români şi naţionalităţile con
locuitoare 1 0 . 

In Sătmar exista un Comisariat de alimentare comitatens creat de Consi
liul Naţional Comitatens şi condus de Nicolae Barbul. Prin intermediul unui 

5 Ibidem, act. 44, 12 noiembrie 1918. 
6 Reproducem mai jos adresa din 22 decembrie 1918 trimisă de Consiliul Naţional 

Român, Cercul Baia Mare, consiliilor naţionale comunale aflate în subordinea sa : „Consiliul 
Naţional Român Bala Mare către Consiliul Naţional Român Comunal din... Pentru ca toate 
consiliile române comunale să poată fi în curent cu situaţia politică ş l cu starea cauzei 
neamului românesc, subsemnatul consiliu a decis ca în fiecare zi de marţi, între orele 12—13 
din zi, să coadune cite un delegat a (1) C.N.R. comunal în Bala Mare pentru a primi 
informaţii despre cele intîmplate în decursul săptămînil. Delegatul ales să aducă, cu ocazia 
convenirii dintîi, credenţlonalul alăturat la 22.aXII-a" (Arhivele statului Bala Mare, fond 
Consiliul Naţional Romăn Baia Mare, act. 29, 22 decembrie 1918). 

7 Arhivele statului Baia Mare, fond. Consiliui Naţional Romăn Baia Mare, act. 15, 
26 noiembrie 1918. 

9 Procesul verbal luat cu ocazia votării poartă următoarele semnături : dr. loan Sele
geanu, prezidentul adunării electorale (trăieşte şi astăzi, 1975), Alexandru Schiller, Traian Pop, 
notarii adunării electorale, dr. Coriolan Bohăţiel, dr. Alexandru Turcu, loan Paşca, Anton 
Babiciu, Andrei Pop, Georgiu Abriham, Vasile Dumitru, Cherecheş loan, Vasile Hoban, 
loan Havas, loan Cherecheş tînăru, loan Cherecheş bătrînu, Sabău Vasile, George Pop, 
Grigorie Farcaş, Gheorghe Dipşa, Dumitru Cînţa, Filip Talpoş, Toma Cînţa, Gavril Deac, 
Marcu Herţeg, Dumitru Lupşa, Iacob Săsăran, Mihai Mada, Aurel Demian, Vasile Demian. 
Pop Nuţu, Mihalca Mihai, Goaje Gheorghe, Argilă Nicolae, Hulber Filip, Halas loan, Halas 
Vasile şi Argilă Gheorghe (Arhivele Statului Baia Mare, fond Consiliul Naţional Romăn 
Baia Mare, act. 15, 26 noiembrie 1918). 

• Ibidem, act. 19, 14 decembrie 1918. 
19 îndrumătorul Arhivelor Statului judeţul Maramureş, Bucureşti, 1974, p. 105—111. 
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reprezentant al său la Baia Mare acest organ se ocupa atît de aprovizionarea pieţii 
locale, cît şi de rechiziţii pentru armata română u . 

In aceste zile de foamete şi mizerie, unii funcţionari ai Direcţiei minelor 
şi pădurilor dispuneau, prin falsificarea listelor cu numărul celor în drept de a 
primi alimente, de importante cantităţi de zahăr şi făină, cu care făceau o sus
ţinută speculă. L a 4 februarie 1919 Consiliul Naţional Român a trimis jandarme
riei din localitate chiar o listă nominală cu speculanţii, indicînd ca aceştia să fie 
aspru pedepsiţi. In listă figurează numele a trei dintre cei mai mari speculanţi, cu 
înşirarea faptelor lor reprobabile 1 2 . 

Informat prin Direcţia minelor despre faptul că „locuitorii români din 
Lăpuşul Românesc nu le dă voie lucrătorilor erariali din Strîmbu şi Băiuţ ca să 
între în comunele lor pentru a cumpăra articole de alimentare (ouă, lapte etc.)", 
Consiliul Naţional Cercual Baia Mare cere, la 18 decembrie 1918, Consiliului Na
ţional Cercual Lăpuşul Unguresc (Tîrgu Lăpuş — n.n.) să dispună, prin consiliile 
locale din subordinea sa, ca „locuitorii români din comunele Lăpuşul Românesc 
etc... să nu împiedice pe lucrătorii erariali... din comunele Strîmbu şi Băiuţ, din 
contră să înlesnească cumpărarea şi vînzarea articolelor de alimentare" a . 

Acelaşi consiliu cercual din Baia Mare, împreună cu cel din Baia Sprie, 
preluînd administraţia oraşului Baia Sprie, dispunea Oficiului minelor din locali
tate să repună în drepturi (primirea alimentelor, reprimirea la lucru) pe minerii 
români, membri ai Consiliului Naţional Român loca l M . 

Grija pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ s-a concre
tizat în insistenţa Consiliului Naţional Român Cercual de a se redeschide gim
naziul statal, frecventat în acea vreme şi de elevii români. Astfel, Consiliul Na
ţional Român Cercual a cerut şi a obţinut mutarea comenduirii batalionului I al 
regimentului 14 român, instalat în clădirea gimnaziului de stat (actuala clădire 
a liceului Gheorghe Şincai), în clădirea şcolii primare de pe strada Baia Sprie 
/.actuala şcoală nr. 2 din Baia Mare) 1 5 . 

L a sfîrşitul lunii decembrie 1918, o preocupare importantă a Consiliului Na
ţional Român Cercual a fost şi aceea de a organiza întîmpinarea onorabilă, la 
Baia Mare, a generalului Berthelot. L a 29 decembrie 1918 Theofil Dragoş este 
înştiinţat, printr-o telegramă a şefului armatei şi siguranţei publice din Consiliul 
Dirigent, de vizita pe care generalul Berthelot, „sincer prieten al neamului româ
nesc", o face în comitatele Satu Mare, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud. Scopul acestei 
vizite este, se arată în telegramă, de a cunoaşte ţinuturile unite cu România şi pe 
români. Partea de itinerar care interesează ţinuturile Sătmarului, ale Băii Mari, 
Dejului şi Bistriţei este următoarea : „luni, 30 deţembrie, ora 8, arată telegrama, 
sosirea la Debreţin. Oprire 2 ore. De aici va trece cam pe la 10—11 ziua prin 
Careii Mari, apoi va merge la Sătmar, de acolo la Baia Mare şi se va reîntoarce 
către Dej spre Bistriţa. Oprire în fiecare localitate o oră... trenul cu care călăto
reşte va fi mereu în mişcare ziua, noaptea, ca în 31 decembrie, la 8 ore dimi
neaţa, să fie în Bistriţa. 

Vă rog cu insistenţă ca să faceţi tot posibilul ca la toate gările... să fie 
primit de poporul din sate în mod demn. De aceea, să dispuneţi ca poporul să 

1 1 Prin apelul din 9 Ianuarie 1919 comisariatul cerea populaţiei din Baia Mare să 
ofere benevol vin şl alimente necesare armatei române pentru sărbătorirea zilei de 24 ianuarie 
— Unirea principatelor (Arhivele statului Baia Mare, fond Consiliul Naţional Romăn Baia 
Mare, act 93, 13 februarie 1919). 

" Arhivele statului Baia Mare, fond Consiliui Naţional Romăn Baia Mare, act 86, 
februarie 1919. 

« ibidem, act. 22, 19 decembrie 1918. 
14 Ibidem, act 49, 2 februarie 1919. 
15 Ibidem, act 90, 10 februarie 1919. 
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fie avizat şi să se adune la gări, sub steaguri naţionale. Să cînte corul, să fie 
grupuri în frumoasele noastre porturi naţionale, care să defileze înaintea trenului. 
Să se facă ovaţii Marei Franţe şi Excelenţei sale D-lui General Berthelot pentru 
sincera promovare a intereselor poporului românesc. 

Faceţi, deci, totul ca aranjarea festivalurilor de primire să succeadă cît mai 
bine. Să exprimaţi apoi, în caz de întreţinere, şi doleanţele şi suferinţele noas
tre de veacuri" 1 β . 

Sosirea regimentului 14 infanterie român la Dej a dat speranţe întregii popu
laţii româneşti din Baia Mare şi împrejurimi. 

Oficialităţile vechi ale oraşului se temeau însă că venirea la Baia Mare a 
armatei române şi prin urmare instituirea administraţiei româneşti va atrage după 
sine şi represiuni şi va dăuna bunei desfăşurări a vieţii culturale locale. Din 
acest motiv s-a dispus transportarea rapidă la Budapesta a unor documente sla-
voneşti aflate, după cît se pare, în posesia muzeului orăşenesc sau a primărie i 1 7 . 
Conţinutul documentelor se referea la vechile relaţii ale locuitorilor acestor locuri 
cu cei de peste munţi, cu moldovenii l s. 

După intrarea în oraş a armatei române, Comandantul Pieţii, căpitanul S i 
mion Vartolomeu, dispune controlarea arhivei orăşeneşti şi a colecţiilor muzeului 
băimărean şi constată că „nu se găseşte nimeni aici în oraş care să ştie a ceti 
documente slavone şi nici nu sunt asemenea documente care să intereseze istoria 
neamului nostru. Aceste documente au fost transportate, cu mult înainte de a veni 
armata noastră, la Budapesta" l e . Constantin Mărgăritescu informează, referitor la 
transportul documentelor slavone la Budapesta, Marele Sfat Naţional „spre cerce
tare şi intervenire la guvernul român din Bucureşti, care cu sprijinul Franţei să 
le reia din Budapesta, aducîndu-le înapoi. Prădarea muzeelor trebuie restabilită 
şi pedepsită" M . 

L a 25 decembrie 1918 (6 ianuarie 1919 stil nou), în entuziasmul populaţiei 
româneşti din împrejurimi, armata română soseşte la Baia Mare şi-şi stabileşte 
comandamentul în clădirea gimnaziului statal (actualul liceu Gheorghe Şincai). 
Pentru păstrarea ordinei, după ocuparea oraşului, pe străzi patrulau militari români 
înarmaţi ; portul armelor şi circulaţia după o anumită oră, fără permise speciale, 
erau interzise. 

Chiar în ziua de 25 decembrie, preşedintele Clubului Popular din Baia Mare, 
Carol Szabad 2 1 , dă un anunţ prin care informează opinia publică băimăreană că 
organizaţia pe care o conduce recunoaşte autoritatea Consiliului Naţional Român 
Cercual. Propune, în acelaşi timp, să se formeze, ca organ de conducere adminis
trativă, un consiliu alcătuit din reprezentanţi ai consiliilor naţionale maghiar şi 
român, ai sindicatului muncitorilor mineri şi ai clubului popular  Ά . 

ie Ibidem, act 49, 29 decembrie 1918. 
" Ibidem, act SO, 3 Ianuarie 1919. 
1 8 Comandantul batalionului 1 din regimentul 14 român, maiorul Constantin Mărgăritescu, 

scria. în acest sens, din Dej, la 3 Ianuarie 1919, Consiliului Naţional Cercual Baia Mare urmă
toarele : „Am onoare a vă comunica că fiind informat de dl. dr. Amos Frîncu despre un 
ordin secret şi intenţia de a se duce în ascuns la Budapesta n iş te documente slavone relativ 
la raporturile acestei regiuni cu Moldova şi că aceste documente se află acum fie la muzeu 
fie la primăria oraşului ; Am onoare a vă ruga să binevoiţi a aproba să se facă o grabnică 
cercetare discretă şi a se interveni pentru a se lua măsurile de asigurare a acestor docu
mente, luîndu-le şi trimiţîndu-le, eventual cu pază militară, la Academia Română din Bucu
reşti. Se pot cere relaţii de la dl. dr. Frîncu şi mai amănunţite telefonice etc." (Arhivele 
statului Baia Mare, fond Consiliul Naţional Romăn Cercul Bala Mare act SO, 3 ianuarie 1919). 

19 ibidem. 
20 Ibidem. 
2 1 Vezi şi I . Iacoş, Mişcarea muncitorească din judeţul Maramureş in anii avîntului 

revoluţionar (1918—1921) în Lupta maselor populare maramureşene împotriva exploatării, pentru 
edificarea, sub conducerea P.C.R., a societăţii socialiste, Baia Mare, 1972, p. 80. 

2 2 Arhivele statului Baia Mare, fond Consiliui Naţional Romăn Baia Mare, act 54» 
6 ianuarie 1919. 
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Consiliul Naţional Român Cercual, de comun acord cu maiorul C. Mărgări
tescu, hotărăşte arborarea drapelului tricolor pentru următoarele clădiri din oraşul 
Baia Mare : Poşta, Primăria, Poliţia, Capitanatul minelor, Judecătoria de Ocol, 
Direcţiunea minelor şi a pădurilor, Oficiul de dare, Hotelul oraşului, Oficiul mine
lor din Valea Roşie, Oficiul minelor de la Dealul Crucii, Pretura cercuală, Gim
naziul statal, gara, trei şcoli elementare ale statului, Şcoala civilă de fete 2 3. Pentru 
acest scop s-au luat măsuri ca pe lîngă cele 5 steaguri de cîte dispunea consi-
siliul, să fie confecţionate şi altele în culori naţionale M . 

Arborarea tricolorului întîrzia însă şi consiliul cere sprijinul ordinatoriu al 
comandamentului Brigăzii 14 româneşti (regimentul 14). Cu toate acestea nici 
pînă la 21 februarie 1919 în Baia Mare tricolorul românesc nu fusese arborat. 
De aceea, locotenentul Nicolae Cerbuerescu din armata română aflată în localitate 
transmitea, la 21 februarie 1919, prin Alexandru Breban, Consiliului Naţional Ro
mân Cercual următoarea patetică dispoziţie : „Am onoarea a Vă face cunoscut 
următoarele: ne exprimăm via dorinţă ca pe toate edificiile publice să fie arborat 
tricolorul naţional român. Trebuie să fîlfîie tricolorul nostru drag şi scump peste 
tot locul unde bate o inimă de români, în cuget şi simţiri ; aşezarea adevărată a 
culorilor este (la fel cu cele de pe) steagul de pe poarta gimnaziului din lo
calitate" M . 

De astă dată tricolorul a fost arborat pe clădirile importante din oraş şi pe 
biserici. O copie de pe adresa privind arborarea tricolorului a fost trimisă con
siliilor naţionale române comunale care au procedat în consecinţă. 

Pînă în primăvara lui 1919 armata română a rămas la Baia Mare. In acele 
condiţii, de teama persecuţiilor, mulţi intelectuali 2 0 români din teritoriile în care 
nu ajunseseră trupele române s-au refugiat la Baia Mare, unde prin grija Consi
liului Naţional Cercual li s-au repartizat locuinţe corespunzătoare 2 7 . 

Este demn de semnalat că armata română din Baia Mare a primit impor
tante informaţii din partea unor localnici, cu privire la intenţiile de ordin militar 
ale autorităţilor maghiare din teritoriile neeliberate. 

Pentru cheltuieli ocazionate de aniversarea Unirii Principatelor, comandantul 
brigade! 14 române solicita şi obţinea de la Consiliul Naţional Român Cercual 
Baia Mare suma de 500 coroane cu care să poată face faţă diferitelor cheltuieli 
necesitate de menţinerea ordinei şi siguranţei sectoruluiM . 

• 

în cele cîteva zile care au urmat de la 12 noiembrie la 1 decembrie 1918 
s-au format consilii şi gărzi naţionale în comunele Săsar (16 noiembrie), Sişeşti 
(22 noiembrie), Satu Nou de Jos (21 noiembrie), Tăuţii de Jos (21 noiembrie), Tăuţii 
de Sus (24 noiembrie), Rus (24 noiembrie), Dumbrăviţa (24 noiembrie), Cicîrlău 
(25 noiembrie), Firiza, Chiuzbaia 2 0 , Ferneziu şi Cavnic. 

23 Ibidem, act 62, 25 lanualre 1919. 
24 Ibidem, act 81, 21 februarie 1919. 
23 Ibidem, 
26 Ibidem, act 85, 27 februarie 1919. 
2 7 Amintim mai jos numele cîtorva dintre Intelectualii refugiaţi la Baia Mare din teri

toriile necontrolate de armata română : dr. Artemiu Caba, dr. Ilie Barbul, Romul Buzilă, 
dr. Augustin Sllaghe, Mihai Gherman, Ionel Pelle, Vasile Barbul, dr. Andrei Doboşl, Cornel 
Pop, Traian Erdei. Unul dintre refugiaţi, Săucan Ilie din comitatul Sălaj, a făcut serviciu 
benevol armatei române din Bala Mare fiind răsplătit pentru aceasta cu 40 coroane (Arhivele 
statului Baia Mare, fond Consiliul Naţional Romăn Bala Mare, act. 80, 25 ianuarie 1919). 

2 8 Arhivele statului Baia Mare, fond Consiliul Naţional Romăn Seini, act. 96, 22 ianuarie 1919. 
2 9 In Chiuzbaia localnicii erau nemulţumiţi de abuzurile administraţiei comunale, care 

se adăugau la mizeria de pe urma războiului, foamea, şomajul printre mineri, slaba aprovi
zionare alimentată a comunei (Arhivele statului Baia Mare, fond Consiliul Naţional Roman 
Cercul Baia Mare, act 50, 3 ianuarie 1919). 
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Activitatea lor s-a înscris în general pe aceleaşi coordonate cu cea a Con
siliului Naţional Român Cercual Baia Mare, căruia i se subordonau. 

Astfel, Consiliul Naţional local din Dumbrăviţa s-a îngrijit de îmbunătă
ţirea aprovizionării comunei ; în şedinţele din 12 şi 21 decembrie 1918 s-a desem
nat o comisie compusă din 6 membri, cu atribuţia de a interveni la Consiliul 
Naţional Român Cercual Baia Mare, ca acesta să întreprindă măsuri pentru dis
tribuirea ajutorului de stat al minerilor şi pentru aprovizionarea sătenilor cu săpun, 
petrol şi făină. De asemenea, Consiliului Naţional Cercual Baia Mare i se cere, 
de astă dată cu o intenţie moral-educativă, „să intervină la locul competent ca 
circiumele de aici să fie închise, din cauză că mulţi dintre poporeni se îmbată 
şi Consiliul (local — n.n.) e expus numai la insulte" *. 

Din ordinul Consiliului Naţional Român din Cicîrlău în administraţia comu
nei au fost introduşi funcţionari români, „însă pentru aceea limba de conducere 
a oficiului pînă acuma e cea maghiară ; altcum toţi aşteaptă, cu dor, aprobarea 
supremă a Consiliului European, a deciziunii Marei Adunări de la Alba Iulia" 3 1 . 
Grija principală a acestor funcţionari era îmbunătăţirea aprovizionării alimentare, 
faţă de care „antistia comunală (primăria — n.n.) la timpul său nu s-a îngrijit de 
loc, deşi în comuna aceasta cea mai mare parte a locuitorilor sunt lipsiţi de 
celea a(le) traiului de toate zilele" 3 1 . 

Consiliul naţional local din Firiza a înreţinut o strînsă legătură cu Con
siliul Naţional Român Cercual din Baia Mare ; adresele trimise la Baia Mare în 
luna decembrie 1918 evidenţiază strădania Consiliului Naţional român din Firiza 
de a îmbunătăţi aprovizionarea locuitorilor din Firiza cu alimentele de bază, strict 
trebuincioase, precum şi grija pentru organizarea unei bune primiri a armatei 
române ce se apropia dinspre D e j 8 2 . 

Este demn de semnalat faptul că membrii Consiliului Naţional Român Cer
cual Baia Mare, căruia i s-au subordonat după cum am arătat Consiliile locale 
comunale din împrejurimi, au avut o atitudine justă faţă de situaţia care se crease 
după formarea consiliilor naţionale maghiare. E i au temperat ori de cîte ori era 
cazul exagerările care ar fi putut dăuna cauzei naţionale a românilor, prezen-
tîndu-i pe cei în cauză opiniei publice internaţionale ca anarhişti şi „incapabili 
de guvernare" 3 3 . 

In localitatea Cavnic, consiliul s-a ales abia la 6 decembrie 1918 şi se com
punea din următorii patru membri : Adrian Lupan ca preşedinte, Simion Marcu 
ca vicepreşedinte, Silvestru Moldovan ca secretar şi Mihai Danci ca membru. Ne-
avînd sediu propriu funcţiona în localul şcolii confesionale din parohia de j o s M . 

Intre consiliu şi forul „central", Consiliul Naţional Cercual Baia Mare, s-a 
purtat, în perioada decembrie 1918—ianuarie 1919, în ciuda greutăţilor cauzate 

30 Ibidem, act. 25, 19 decembrie 1918. 
31 Ibidem. 
3 3 In adresa din 15 decembrie 1918 trimisă lui dr. Theofil Dragoş, se arată : „Sub

semnaţii, membri ai comitetului sfatului naţional român din Firiza şi subscrişil reprezen
tanţi ai poporului român de acolo, cu toată stima ne rugăm să binevoiţi a face dlspoziţiunile 
necesare ca locuUorii din Firiza să dobindlm măcar acum, înaintea S. sărbători a(le) Crăciu
nului făină nulaşe, căci de aceasta nici măcar un kilogram nu am dobîndit de astă dată, deşi 
cei mai mulţi cari s-a<u) întors acum de pe fronturi în familiile lor şi dinşil ar dori să 
aibă măcar de un coc ori doi — restanţe de sărbători. Apoi petrolen de loc nu avem şi 
poftim, ca să nu fim în întuneric, barem în noaptea naşterii domnului. Zahăr încă ne 
trebuie In cantitate mai mare decît ne este menit, căci mulţi din cei cari a<u) fost lucrători 
la oraş la erariu, acum s-a<u) lăsat din lucru de acolo, care 1-a ţinut sub război, şi acum 
trebuie să fie Indestuliţi din partea comunei. Avem lipsă apoi de cată, de săpun şi de 
rum... Notariul cercual Pop Z. Slgmund... să nu aibă amestec în treaba fărinei şi alimentărei 
noastră, ci să fie isprăvite aceste pentru noi de-a dreptul prin protopretoriat, iar petrolen sâ 
doblndim" (Arhivele statului Baia Mare, fond Consiliul National Cercual Baia Mare, act. 20. 
15 dec. 1918). 

3 3 Ibidem, act 32, 24 decembrie 1918. 
34 Ibidem, act 45, 1 ianuarie 1919. 
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de dezorganizarea căilor de comunicaţie, o regulată corespondenţă. Astfel, la 
1 ianuarie 1919, preşedintele Andrei Lupan informa, prin patru adrese, Consiliul 
Naţional Cercual asupra componenţei, activităţii şi a relaţiilor Consiliului Naţional 
din Cavnic cu funcţionarii din aparatul local de stat, asupra situaţiei materiale 
a lucrătorilor din industria minieră, precum şi asupra stării de spirit, în general, 
a locuitorilor acestei zone. „Consiliul Naţional Român, arăta Lupan, ...a decis, în 
principiu, formarea gardei... ; a şi solicitat, în această privinţă... consiliul cercual, 
însă fără rezultat. Gardă naţională maghiară a fost... Aceasta însă, la dorinţa 
nea nu o susţine, sunt destul de bune. Ar fi de dorit, la tot cazul formarea gardei ; 
nea nu o susţine, sunt destul de bune. A r fi dorit, la tot cazul, formarea gardei; 
Celea 7 arme care le-am primit spre acest scop pentru o comună aşa de mare 
nicicum nu sunt deajuns. Resurse pentru provederea şi remunerarea gardiştilor 
n-avem ; rog de a se îngriji şi în această privinţă cu atît mai vîrtos că fiind 
toţi lucrători săraci şi avizaţi numai la munca lor nu se poate aştepta de la ei să 
facă serviciul de gardă gratuit" K . 

Pentru primirea festivă a generalului francez Berthelot, care „se va face în 
Baia Mare, la gară, la 2 oare din zi" (30 decembrie — n.n.) şi pentru a culege 
date „despre înaintarea armatei române, precum şi orice ştire mai nouă referitor 
la cauza n a ţ i o n a l ă " x , Consiliul Naţional Român din Cavnic a trimis la Baia 
Mare o delegaţie condusă de Alexandru Medan. L a 10 ianuarie 1919 Silvestru 
Moldovan este trimis la Tăuţii de Sus pentru a procura alimente necesare mine
rilor şi pentru a afla veşti despre armata română, sosită încă din 25 decembrie 
la Baia Mare. 

Stările de fapt din Cavnic reclamau, după opinia Consiliului naţional, inter
venţia promptă a armatei. „în Cavnic, arată la 9 ianuarie 1919 acelaşi Adrian 
Lupan, nu stau chiar bine lucrurile ; lucrătorii toţi sunt socialişti şi acuma aple
caţi spre bolşevism, nu respectă pe nimenea şi fac multă zarvă, mai cu seamă 
românii. Am avut mult de furcă cu ei. M-am fost chiar decis să-mi dau abzicerea 
de la postul de prezident al consiliului, fiind că ungurii m-au ameninţat cu moar
tea, iar pe români i-au îmbătat de cap că o să dizolve consiliul naţional român 
şi (o) să facă un consiliu muncitoresc comun. L a insistenţa românilor de seamă 
însă am rămas la post ; ca să se facă ordine, însă, e absolută lipsă de forţa 
armată" 3 7 

Redactorul ziarului băimărean „Renaşterea", în care Consiliul Naţional Cer
cual Baia Mare şi Consiliile naţionale locale din comunele din apropiere publicau 
scurte informări asupra activităţii lor, este rugat insistent de către Adrian Lupan 
să intervină ca din trupele române ce au sosit la Baia Mare să se trimită şi la 
Cavnic „vre-o 30 de flăcăi, cu comandant cu tot, şi aceştia să-şi aducă de-ale 
hranei, fiind că aicea nimenea îi poate alimenta şi nici remunera" ^ 

Trebuie să menţionăm că, în ciuda acestei temeri faţă de „aplecarea" mun
citorilor spre bolşevism, îmbunătăţirea situaţiei lucrătorilor mineri a stat tot timpul 
în atenţia consiliului naţional român din Cavnic. Astfel, în adresa din 12 ianuarie 
1919 către Consiliul Naţional Român Cercual Baia Mare se menţiona că „în 
Cavnic sunt mulţi feciori români pe care oficiul erarial din ioc nu vrea să-i 
primească în lucru, din motivul că sunt din cele cinci contingente tinere care 
au fost chemate sub drapel de guvernul maghiar. Aceştia au stat pe acasă, dintre 

35 Ibidem. 
36 Ibidem, act 40, 20 decembrie 1918. 
37 Ibidem, act 58, 10 ianuaire 1919. 
3 3 Ibidem. 
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ei şi de şase săptămîni deja fără lucru, fără plată, fără pîine, în cea mai neagră 
mizerie, pînă ce ceilalţi lucrători aveau pe zi cîte 30—40 coroane ; afară de aceea 
li s-au oprit şi bucatele din magazinul erarial. In timpul din urmă apoi au mai 
oprit pe mulţi din lucru, din motivul că respectivii, cînd au intrat la miliţie, n-au 
fost chiar în lucru erarial, au avut concediu. Ε timpul suprem acuma, se arată în 
adresă, să se curme această nedreptate". Adresa informează consiliul că aceşti 
şomeri, pentru că în situaţia aceasta se găseau cei despre care se discuta, nu au 
nici o avere sau alt mijloc de susţinere ; ei sunt expuşi celei mai negre mizerii 
dacă nu se va interveni „chiar prin comanda trupelor române pe lîngă direcţia 
de băi, ca numiţii, momentan să fie aplicaţi în lucru" 3 9 . 

în lista nominală care însoţeşte adresa citată mai sus figurează numele a 
34 de şomeri , cărora l i se precizează vîrstă, timpul de cînd sînt şomeri, timpul 
cît au fost în armată sau pe front, precum şi motivul pentru care au fost con
cediaţi de către direcţia minelor. Astfel, toţi aceşti mineri şomeri, avînd în majo
ritatea lor la activ între 9 luni — 4 ani de front, fuseseră daţi afară de către 
conducerea direcţiei minelor pentru diverse motive formale şi prin urmare expuşi 
celei mai grele mizerii. Tocmai de aceea preşedintele Consiliului Naţional Român 
din Cavnic, Andrei Lupan, a cerut Consiliului Naţional Cercual Baia Mare, în 
ianuarie 1919, ca din porumbul destinat minerilor de la exploatările din Baia 
Mare o parte să fie împărţit acestor nenorociţi ; cererea sa a fost însă refuzată *°. 
Rezolvarea problemelor sociale, în această vreme de înfăptuire a statului unitar 
român, era pusă, prin urmare, şi la acest nivel, pe planul doi. In acele condiţii 
nici nu se putea altfel, căci structura de clasă a celor care alcătuiau consiliile 
naţionale locale era eterogenă. Cu toţii, însă, au luptat pentru un ţel comun, îm
plinit după o îndelungată vreme de lupte, la 1 Decembrie 1918, şi acest lucru nu 
ni se pare a fi tocmai puţin. 

Q U E L Q U E S A S P E C T S D E L'ACTIVITÉ D E S C O N S E I L S N A T I O N A U X ROUMAINS 
E N BAÏA M A R E E T L E S E N V I R O N S (NOVEMBRE 1918—FÉVRIER 1919) 

R é s u m é 

L'auteur présente les événements politiques qui ont au lieu à Baïa Mare et 
dans les localités environnantes pendant la période où l'État national roumain 
regagnait son unité nationale. 

Le 12 novembre 1918, on a créé le Conseil National „Roumain Comitatens" de 
Sătmar, réunissant 44 membres ainsi que le conseil et la garde nationale ayant 7 et 
respectivement 300 membres. 

Des conseils et des gardes nationaux locaux ont été également formés dans 
les communes avoisinantes (Baïa Sprie, Chiuzbaia, Chechiş, Cavnic, Dumbrăviţa, 
Ferneziu, Firiza, Unguraţ, etc). 

Du 12 novembre 1918 au 7 janvier 1919, cette dernière étant la date où les 
armées roumaines ont entré dans la ville de Baïa Mare, le Conseil National Rou-

M Ibidem, act 61, 12 Ianuarie 1919. 
Ibidem, act 83, 31 ianuarie 1919. 
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main Territorial a pris en charge de maintenir l'ordre (désarmer les civils, accueil
lir le général Berthelot qui allait visiter ces contrées), de mettre fin aux mouve
ments anti-roumains provoqués par des éléments hostiles locaux, d'assurer le 
ravitaillement de la population civile de Baïa Mare et des villages avoisinants 
(on a créé en ce but un comité et un commissariat de l'alimentation territoriale), 
de veiller sur le bon fonctionnement de l'enseignement lycéal (à la demande du 
Conseil National Roumain Territorial, le commendament de l'armée roumaine a 
libéré le siège du lycée où il s'était installé, le 6 janvier 1919), de liquider le 
commerce illicite (on a infligé des punitions sévères à tous ceux qui spéculaient 
avec des produits alimentaires de base) etc. 

Le Conseil National Roumain Territorial aussi bien que les conseils nationaux 
locaux ont pris des mesures visant l'amélioration de la situation matérielle des 
travailleurs. On a demandé aux entreprises minières de réglementer la distribution 
des aides alimentaires (Baïa Sprie) et de liquider le chômage (à Cavnic, parmi les 
mineurs les plus jeunes de 18—25 ans il y avait 34 chômeurs). Aux côtés de 
l'armée roumaine, le Conseil National Roumain Territorial de Baïa Mare a eu 
une contribution incontestabile à la libération de la ville et à l'instauration de 
l'administration roumaine locale ; à ses appels chaleurex de nombreux paysans et 
ouvriers ont donné des renseignements précieux sur les troupes de l'ennemi et se 
sont enrôlés comme volontaires dans l'armée roumaine. 

Par l'intermédiaire de ses délégués à Alba Iulia (Theofil Dragoş, Alexiu 
Pocol, Nicolae Barbul, Demetriu Cînţa) la population roumaine de la contrée a pu 
connaître le contenu de la déclaration qui stipulait l'union de la Transylvanie avec 
la Roumanie, où l'on inscrivait des points d'une grande importance, tels la démo
cratisation de la vie politique et l'accomplissement de la réforme agraire. 
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REZUMATUL DISCUŢIILOR 

Pe marginea comunicărilor prezentate la secţia „Investigaţia istorico-orheo-
logică, sursa fundamentală de îmbogăţire a patrimoniului muzeal", în subsecţia cu 
tema : „Procesul formării poporului român — premise", au luat cuvîntul tovarăşii : 
Hadrian Daicoviciu, directorul Muzeului de Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca ; 
Mircea Babeş, de la Institutul de Arheologie ; Gheorghe Bichir, de la Institutul de 
Arheologie ; Tiberiu Bader, de la Muzeul Judeţean Satu Mare ; Liviu Petculescu, de la 
Muzeul de Istorie al R. S. România ; Ştefan Constantinescu, Caracal ; Virgil Mihăi
lescu-Bîrliba, de la Muzeul de Istorie Piatra Neamţ ; Constantin Petolescu, de Ia 
Muzeul de Istorie al R. S. România ; Gheorghe Poenaru-Bordea, de la Institutul 
de Arheologie ; Carmen Maria Petolescu, de la Muzeul de Istorie al R. S. România ; 
Alexandru Vulpe, de la Institutul de Arheologie ; Dardu Nicolăescu-Plopşor, de la 
Institutul de Antropologie Bucureşti ; Eugen Comşa, de la Institutul de Arheologie ; 
Mihai Brudiu, de la Muzeul de Istorie Galaţi ; Ion T. Dragomir, directorul Muzeului 
de Istorie Galaţi ; Valeriu Leahu, de la Muzeul de Istorie al R. S. România ; Ion 
Chicideanu, de la Muzeul Judeţean Dîmboviţa ; Simion Ştefan, de la Institutul de 
Arheologie ; Victor Teodorescu, de la Muzeul de Istorie al judeţului Prahova, Plo
ieşti ; Vasile Dupoi, de la Facultatea de Istorie Bucureşti ; Mariana Marcu, de la 
Muzeul de Istorie Braşov. 

în cele două zile de dezbateri (13—14 dec. 1974), numeroasele luări de cuvînt 
au relevat importanţa deosebită a comunicărilor prezentate de participanţi la rezol
varea unor probleme ştiinţifice actuale, prin punerea în circuitul ştiinţific a rezul
tatelor cercetării arheologice desfăşurate atît în institutele de cercetări, cît şi 
în muzee. 

Ample discuţii s-au purtat asupra terminologiei arheologice, subltnitndu-se 
necesitatea de a renunţa la unele concepte învechite şi imprecise, ca, de exemplu, 
cel de „cultură a ocromanilor". De asemenea s-a relevat valoarea şi semnificaţia 
unor comunicări care depăşesc stadiul de simplă prezentare a materialului arheo
logic şi intervin în problemele de istorie a societăţii primitive. Un interes deosebit 
a suscitat şi descoperirea unei faze mai vechi a culturii Tei, ca şi a legăturilor 
dintre aceasta şi cultura Coţofeni. 

Pentru epoca daco-romană, discuţiile au abordat subiecte de importanţă ma
joră, ca acela al asimilării creatoare a influenţelor străine de către cultura mate
rială a populaţiei autohtone. în acest context s-a discutat despre prezenţa sarma
ţilor pe teritoriul din preajma şi chiar din interiorul provinciei romane Dacia, ca 
şi cronologia stabilirii lor, în aceste regiuni. S-a reliefat unitatea şi deversitatea 
diferitelor părţi ale provinciei Dacia, importanţa relativ redusă a factorului oriental 
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în Dacia sau semnificaţia activităţii politico-militare a Imperiului roman la nordul 
Dunării în sec. IV—V. 

In ceea ce priveşte epoca formării poporului român, s-a abordat problema 
recunoaşterii pe cale arheologică a prezenţei populaţiei autohtone în cadrul cultu
rilor eterogene, atribuite pînă în prezent numai populaţiilor străine (gepizi). 

Intervenţiile referitoare la numismatică s-au axat pe sublinierea conclu
ziilor istorice ale unora din comunicările susţinute. Astfel, pe baza prezenţei unor 
anumite tipuri monetare s-a formulat ipoteza posibilei locuiri a bastarnilor în 
Banat. De asemenea, s-a discutat asupra valorii de criteriu cronologic a tezaurelor 
monetare romane avînd ultimele monede emise la sfîrşitul sec. al II-lea, subli-
niindu-se importanţa factorului economic în compunerea acestor tezaure, care se 
pot data în regiunile din afara Imperiului roman din epoci mult ulterioare. 

Un loc important l-au ocupat dezbaterile asupra introducerii metodelor mo
derne in arheologia românească. în acest cadru s-a subliniat utilitatea fotografiei 
aeriene în cercetarea vestigiilor arheologice din diverse epoci istorice, ca şi aceea 
a analizelor chimice cantitative şi calitative în rezolvarea unor probleme de is
torie economică. 

• 

La discuţiile pe marginea comunicărilor prezentate la subsecţia cu tema : 
^Procesul formării poporului român-cristalizare", au luat cuvîntul următorii tova
răşi : Petre Diaconu, de la Institutul de Arheologie ; Răzvan Teodorescu, de la In
stitutul de Istoria Artei ; Eugenia Zaharia, de la Institutul de Arheologie ; Liviu 
:Ştefănescu, de la Muzeul de Istorie al R. S. România ; Nicolae Stoicescu, de la 
Institutul de Istorie „N. Iorga" ; Ştefan Olteanu, director adjunct la Muzeul de 
Istorie al R. S. România ; Maria Comşa, de la Institutul de Arheologie ; Nicolae 
Dunăre, de la Institutul de Etnografie şi Dialectologie ; I . Constantinescu, pensionar. 

în cuvîntul lor, vorbitorii s-au referit la cîteva probleme fundamentale puse 
în discuţie de comunicările prezentate. 

O primă problemă a constituit-o contribuţia Bizanţului la dezvoltarea civi
lizaţiei româneşti, problemă abordată în trei din comunicările prezentate. Din ce 
în ce mai multe materiale descoperite în săpăturile arheologice îndeosebi ilustrează 
rolul însemnat pe care l-a jucat Bizanţul în cristalizarea şi dezvoltarea culturii 
româneşti, mai ales la începuturile dezvoltării acesteia. 

Obştea sătească teritorială a reţinut şi ea atenţia unora dintre vorbitori, ca 
celulă fundamentală social-politică a organizării comunităţilor de viaţă omenească 
de pe teritoriul României în epoca cuprinsă între sec. IV—XIV. 

In acest context de istorie românească referitoare la aşa numitul „mileniu 
al tăcerii" s-au adus în discuţie şi unele chestiuni de terminologie, ca de exemplu 
perimarea termenilor de „prefeudal" sau „prestatal", care, în urma cercetărilor 
recente, nu-şi mai justifică utilizarea. 

Unii vorbitori au căutat în intervenţiile lor să lărgească semnificaţia procesului 
•continuităţii, demonstrînd capacitatea unor meşteşuguri de a constitui argumente 
neîndoielnice în ce priveşte permanenţa îndeletnicirilor locuitorilor de pe teritoriul 
Romăniei în sec. III—XIII în domeniul economiei de transformare. 

De o mare atenţie s-a bucurat problema rotondelor, cea de la Alba Iulia mai 
cu seamă, ca dovadă a capacităţii populaţiei autohtone din Transilvania de a se 
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organiza din punct de vedere politic şi religios în sec. IX—X, înainte de pătrun
derea ungurilor pe teritoriul transilvănean. 

In fine, circulaţia monetară în sec. al XVI-lea şi conceputul de societate-
feudală au constituit, de asemenea, punct de atracţie spre care s-au concentrat 
luările de cuvînt pe marginea comunicărilor prezentate la această temă. 

• 

In cadrul dezbaterilor care au avut loc pe marginea comunicărilor susţinute-
la subsecţia cu tema : „Formarea naţiunii române ; lupta pentru unitate şi inde
pendenţă", au luat cuvîntul tovarăşii : Mircea Dumitriu, de la Muzeul de Istorie 
al R. S. România ; Paul Păltănea, de la Biblioteca orăşenească Galaţi ; Marian 
Stroia, redactor la „Revista de istorie" ; Paraschiv Marcu, de la Muzeul de Istorie 
al R. S. România ; Maria Ioniţă, de la Muzeul de Istorie al R. S. România ; Ion 
Ilincioiu, de la Muzeul de Istorie al R. S. România ; Şerban Constantinescu, de la 
Muzeul de Istorie al R. S. România. 

Din aprecierile făcute în timpul discuţiilor a reieşit faptul că materialele-
prezentate pot fi grupate în trei categorii : prima categorie este formată din comu
nicările care s-au ocupat de valorificarea unor piese muzeistice şi prezentarea lor 
în contextul istoric ; a doua categorie cuprinde comunicările care au semnalat unele-
documente inedite, posibile a deveni exponate de muzeu ; a treia categorie este 
reprezentată de comunicările cu caracter de sinteză a unor probleme mai puţin 
tratate şi care şi-au propus să prezinte contribuţia pe care problema respectivă a 
adus-o în procesul general al constituirii şi consolidării statului naţional român. 

O altă remarcă, cu caracter general, care a reieşit din discuţii, o constituie-
necesitatea de o prezenta ascultătorilor şi imaginea materialelor la care se referă 
comunicările, fie prin proiecţii, fie prin facsimile sau fotografii. 

Referitor la comunicarea tovarăşei Elena Pălănceanu, s-a reliefat în discuţie-
necesitatea ca şi pe viitor să fie prezentate materiale despre aportul adus de dife
rite personalităţi femenine în viaţa socială, culturală şi ideologică a ţării. 

In cadrul luărilor de cuvînt pe marginea materialului elaborat de tovarăşa 
Maria Ioniţă, s-a evidenţiat ideea de a se cerceta activitatea unor foşti elevi ai 
Gimnaziului Vasilian, care mai apoi, în perioada 1856—1859, au devenit unionişti 
convinşi. De aici ar putea rezulta concluzia că educaţia în spiritul ideii de unire¬
a acestora s-a făcut încă din şcoală, ilustrînd implicit şi vederile politice înaintate 
ale dascălilor. La activitatea cadrelor didactice s-au referit şi discuţiile în legătură 
cu comunicarea tovarăşului Paraschiv Marcu, subliniindu-se faptul că printre comi
sarii de propagandă s-au aflat mulţi învăţători. Totodată s-a emis părerea că rolul 
comisarilor de propagandă era chiar mai important decît al presei în răspîndirea 
ideologiei revoluţionare, deoarece o bună parte a ţărănimii fiind analfabetă, pentru 
ea propaganda orală, iar nu cea scrisă, era cu adevărat importantă. S-a mai arătat 
faptul că şi Nicolae Bălcescu a susţinut această părere. 

Referirile participanţilor la discuţii în legătură cu comunicarea tovarăşului 
Paul Baltagi au subliniat că aceasta prezintă o latură inedită a activităţii lui Aurel 
Vlaicu şi a relaţiilor acestuia cu Ministerul de Război, de la care, contrar părerilor 
de pînă acum, se arată că în fapt a primit sprijinul în construirea avioanelor sale.. 
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în cadrul dezbaterilor purtate, cei mai mulţi dintre vorbitori au apreciat 
calitatea comunicărilor prezentate, atît sub aspectul temelor la care s-au referit, 
cît şi al modului corespunzător în care au fost tratate, aducînd o serie de informaţii 
noi sau introducînd în circuitul ştiinţific valori deosebite aflate în patrimoniul 
muzeelor. 

Concluziile care s-a impus în finalul discuţiilor au subliniat faptul că şi-a 
atins scopul, atît prin calitatea comunicărilor prezentate, cît şi prin nivelul dezba
terilor purtate. 
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CONCEPŢII MUZEOGRAFICE DE R E F L E C T A R E A ROLULUI P.CR. 
DE FORŢA POLITICA CONDUCĂTOARE A NAŢIUNII SOCIALISTE 

ÎN EXPOZIŢIA JUBILIARA 
„30 DE ANI DE L A E L I B E R A R E A ROMÂNIEI 

DE SUB DOMINAŢIA FASCISTA" 

IORDANA L U N G U şi E L I S A B E T A SIMION 

Expoziţia jubiliară „30 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia 
fascistă", inaugurată la 10 august 1974 în holul Muzeului de Istorie al R. S. Româ
nia, a fost organizată în cadrul amplului program de manifestări consacrate săr
bătoririi unuia dintre cele mai remarcabile evenimente din istoria ţării — insu
recţia naţională armată antifascistă şi antiimperialistă. 

Realizare muzeistică modernă, de înaltă ţinută ştiinţifică, expoziţia jubi
liară a reflectat o largă problematică istorică, axată pe : lupta antifascistă şi anti
războinică a poporului român ; pregătirea şi desfăşurarea insurecţiei naţionale 
armate antifasciste şi antiimperialiste din august 1944 ; contribuţia României la 
războiul antihitlerist ; transformările revoluţionare înfăptuite sub conducerea parti
dului comunist, în viaţa social-politică şi economică a ţării ; edificarea societăţii 
socialiste multilateral dezvoltate — etapă pe care o parcurgem în prezent. 

în cadrul acestei structuri tematice un loc important 1-a ocupat secţiunea 
consacrată ilustrării rolului Partidului Comunist Român de forţă politică condu
cătoare a naţiunii noastre socialiste — idee ce a străbătut de altfel, ca un fir roşu, 
întreaga expunere. 

Teoria şi practica revoluţionară a construcţiei socialiste a confirmat cu eloc
venţă faptul că este o necesitate obiectivă conducerea de către partidul comunist 
a procesului de edificare şi dezvoltare a noii orînduiri. Aceasta decurgînd din 
caracterul conştient al procesului de transformare revoluţionară a societăţii, din 
particularităţile legilor obiective care acţionează în condiţiile socialismului. 

Dobîndirea de către Partidul Comunist Român a rolului de forţă politică 
conducătoare a societăţii a constituit — după cum se ştie — un proces ce s-a 
realizat treptat şi s-a intensificat de-a lungul întregii sale existenţe. Caracterul, 
ideologia şi structura sa, ţelurile pe care şi le-a propus, lupta plină de abnegaţie 
dusă împotriva claselor exploatatoare, pentru eliberare naţională şi socială, pentru 
construcţia socialismului, pentru apărarea independenţei şi suveranităţii naţionale 
au situat partidul clasei muncitoare, în toate etapele revoluţiei şi construcţiei 
noii societăţi, ca avangardă a luptei pentru progres 

Iată de ce era imperios necesar ca într-o expoziţie de o asemenea anvergură 
să fie bine precizat, fundamentat şi ilustrat rolul şi locul Partidului Comunist 
Român în viaţa societăţii româneşti, acela de „nucleu în jurul căruia gravitează 
întreaga societate..., de centru vital al întregului nostru sistem social" 2 . Aşa 

1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral 
dezvoltate, voi. 4, Editura Politică, BucureşU, 1970, p. 313. 

a Ibidem, p. 314. 
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încît, în întreaga activitate de organizare a expoziţiei, s-a stăruit ca prin mijloace 
specifice, muzeografice, să se evidenţieze cîteva idei esenţiale, care să direcţioneze 
atenţia vizitatorului spre cunoaşterea şi înţelegerea rolului P . C R . de forţă politică 
conducătoare, idei cum sînt : necesitatea obiectivă a conducerii revoluţiei şi 
construcţiei socialiste de către partidul comunist ; politica marxist-leninistă a 
P . C R . de edificare a socialismului în România ; caracterul său creator, realist-
ştiinţific ; căile, formele şi metodele originale de rezolvare a sarcinilor con
strucţiei noii orînduiri ; contribuţia teoretică şi practică a partidului nostru 
la îmbogăţirea teoriei revoluţionare. 

Pornind de la această concepţie, expunerea în cadrul secţiunii a început 
— după cum era şi firesc — cu momentul făuririi partidului unic al clasei mun
citoare, februarie 1948, fapt ce a asigurat forţa politică şi organizatorică necesară 
conducerii operei complexe de transformare socialistă a ţării, a creat condiţii înde
plinirii misiunii istorice ce revenea proletariatului în calitate de clasă conducă
toare a societăţ i i 3 . 

Coerent, pe cîteva panouri au fost ilustrate principalele transformări şi 
procese revoluţionare desfăşurate sub conducerea P.C.R., pe linia făuririi economiei 
socialiste unitare. Documente importante ca : Hotărîrea Plenarei C C al P . C R . din 
iunie 1948 ; Legea naţionalizării principalelor mijloace de producţie ; Decretul 
de înfiinţare a Comisiei de Stat a Planificării ; Primul plan cincinal (1951—1955), 
însoţite de fotografii, texte şi grafice, au îngăduit înţelegerea însemnătăţii actului 
revoluţionar al naţionalizării şi făuririi proprietăţii socialiste în industrie, care 
„au deschis calea trecerii la conducerea planificată a economiei, la folosirea con
ştientă a legităţilor economice, au creat premisele aplicării politice de industria
lizare socialistă, condiţie esenţială a lichidării într-un termen scurt a înapoierii 
moştenite, a întăririi independenţei naţionale, a ridicării nivelului de bunăstare 
şi civilizaţie al întregului nostru popor" *. 

O serie de alte exponate au prezentat politica agrară a partidului, experienţa 
sa în organizarea pe baze socialiste a agriculturii. Deosebit de utile pentru relevarea 
conţinutului revoluţiei agrare socialiste în România au fost textele şi graficele 
expuse, care au demonstrat că partidul nostru a conceput organizarea socialistă 
a agriculturii ca un proces continuu, treptat, condiţionat de crearea bazei tehnico-
materiale şi de convingere a ţărănimii asupra superiorităţii agriculturii socialiste. 

Ca o concluzie asupra transformărilor revoluţionare produse, cîteva expo
nate au subliniat ideea că schimbările structurale de ordin economic, social şi 
politic, ce au avut loc în România, sînt o confirmare a capacităţii partidului 
nostru comunist de a organiza şi conduce poporul român în marea operă de edifi
care a orînduirii socialiste şi comuniste, o expresie a aplicării creatoare a adevăru
rilor generale ale socialismului la condiţiile concrete ale ţării, la particularităţile 
fiecărei etape de dezvoltare a societăţii româneşt i 5 . 

Ca termen de referinţă pentru demonstrarea ideii a fost luat Congresul al 
IX- lea al P . C R . (iulie 1965), eveniment ce a marcat o cotitură în viaţa partidului 
şi a ţării, deschizînd curs larg afirmării unui puternic suflu înnoitor în toate 
sferele vieţii social-politice. Documente şi fotografii, complementate cu texte şi o 
grafică adecvată, au evidenţiat astfel locul deosebit al acestui eveniment istoric în 

:1 Programul P.CR. de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare 
a Romăniei spre comunism, Editura Politică, Bucureşti, 1975, p. 56. 

* Nicolae Ceauşescu, op. cit., vol. 8, Editura Politică, BucureşU, 1973, p. 598. 
:> Nicolae Ceauşescu. Cuvintare la adunarea festivă consacrată aniversării a 80 de ani 

de la crearea partidului politic al clasei muncitoare din România, Editura Politică, Bucureşti, 
1973. p. 3G. 
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elaborarea politicii partidului de consolidare a societăţii socialiste, a bazei sale 
tehnico-materiale, prin accelerarea procesului de industrializare şi de dezvoltare 
complexă şi echilibrată a Întregii economii naţionale, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii contemporane. 

Ilustrarea muzeografică a reliefat, totodată, puternicul impuls pe care 1-a 
dat Congresul al IX- lea gîndirii marxist-leniniste vii, creatoare, stimulînd elabo
rarea frontală şi îndrăzneaţă a problemelor vieţii interne şi internaţionale. 

In strînsă corelaţie cu Congresul al IX- lea al partidului, o serie de alte 
exponate au oglindit momentul proclamării Republicii Socialiste România şi adop
tarea noii Constituţii (august 1965) — Legea fundamentală a naţiunii noastre 
socialiste, care a creat cadrul constituţional desfăşurării cu succes a construcţiei 
socialiste în noua etapă de dezvoltare a ţării, consfinţind în acelaşi timp că în 
„Republica Socialistă România forţa politică conducătoare este Partidul Comunist 
Român" e . Aceasta semnifica recunoaşterea la nivelul întregii societăţi a rolului 
partidului de forţă conducătoare şi organizatoare a întregului popor. 

In vastul proces de dinamizare şi perfecţionare a vieţii social-politice a fost 
înscrisă şi Conferinţa Naţională a P . C R . din decembrie 1967, ale cărei măsuri 
au fost sintetic dar suficient de clar exprimate. In plus, o hartă a României a 
reţinut atenţia asupra noii împărţiri administrativ-teritoriale a ţării, adoptată în 
contextul politicii generale de dezvoltare rapidă şi armonioasă a tuturor zonelor 
patriei. 

Intr-o structură tematică şi grafică ce s-a detaşat, a fost ilustrat Congresul 
al X- lea al P . C R . (august 1969). Analizînd drumul parcurs şi stadiul atins în 
construcţia noii orînduiri, Congresul al X-lea „a apreciat că s-au creat condiţiile 
necesare pentru trecerea la o etapă nouă a dezvoltării socialiste a ţării, etapa 
făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate" 7 . Dat fiind însemnătatea acestui 
obiectiv strategic stabilit de Congresul al X-lea, prin materialul expus s-a urmărit 
nu atît ilustrarea evenimentului, cît mai ales explicarea concepţiei P . C R . şi a coor
donatelor fundamentale ale noii etape, calitativ superioare — socialismul multi
lateral dezvoltat. In acest scop, s-au investigat mai multe formule, singura însă 
apreciată ca eficientă a fost un text detaliat care sintetiza direcţiile în care va 
acţiona partidul pentru dezvoltarea multilaterală a României socialiste. 

O soluţie proprie a fost adoptată şi în ilustrarea Conferinţei Naţionale din 
iulie 1972. Pornind de la concepţia potrivit căreia această Conferinţă Naţională a 
însemnat un nou şi important pas înainte pe linia traducerii în viaţă a măsurilor 
stabilite de Congresul al X-lea, ambele evenimente istorice au fost prezentate 
într-o strînsă unitate, vrînd să demonstreze şi în acest mod perseverenţa şi înalta 
responsabilitate cu care partidul nostru abordează şi realizează politica sa de 
înflorire a naţiunii noastre. 

Intr-o sinteză sugestivă, expoziţia jubiliară a oglindit vasta activitate politico-
organizatorică şi ideologică a partidului — mijloace esenţiale de exercitare a 
rolului său de forţă conducătoare. Imagini reflectînd consfătuiri de lucru cu activul 
de partid şi de stat din diferite sectoare, prezenţa conducătorilor de partid, a 
secretarului general în mijlocul oamenilor muncii, compoziţia socială şi naţională 
a membrilor P.C.R., diferite texte, toate laolaltă vorbeau despre strînsă legătură a 
partidului cu masele, unitatea şi coeziunea rîndurilor sale, preocuparea stăruitoare 
pentru perfecţionarea structurii sale organizatorice, aplicarea consecventă a prin-

' Constituţia Republicii Socialiste România, Editura Politică, I960, p. 3. 
7 Programul P.CR. p. 61. 

www.mnir.ro



468 IORDANA LUNGU ŞI ELISABETA SIMION 

cipiului conducerii şi muncii colective, menţinerea unui permanent dialog cu 
poporul. 

Un instrument cu mare putere de convingere asupra dialogului permanent 
cu masele, a practicii statornicite de partidul nostru de a se consulta neîntrerupt 
cu oamenii muncii şi care s-a bucurat de mult interes în rîndul vizitatorilor a 
fost un extras din agenda de lucru a secretarului general al partidului, care ilustra 
prodigioasa sa activitate desfăşurată în perioada iulie 1965—august 1974. Cifrele 
cuprinse în retrospectivă vorbeau despre faptul că, în acest răstimp, tovarăşul 
Nicolae Ceauşescu a făcut : 166 de vizite de lucru în toate judeţele ţării, oprindu-se 
în 141 localităţi, 255 întreprinderi industriale şi şantiere de construcţii, 144 unităţi 
agricole, 206 unităţi social-culturale şi de învăţămînt, 21 unităţi de cercetare 
ştiinţifică, 37 expoziţii, la care se adaugă 69 întîlniri de lucru cu reprezentanţii 
tuturor sectoarelor de activitate şi 42 întîlniri cu activul de partid din judeţele 
ţării. Elocvenţa datelor exprimă o neobosită activitate pusă în slujba înfăptuirii 
Programului partidului de edificare a unei Românii moderne, multilateral dez
voltate. 

Cîteva exponate, între care : Propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea 
activităţii politico-ideologice din 6 iulie 1971 ; Documentele Plenarei C C . al P . C R . 
din noiembrie 1971 ; Rezoluţia Conferinţei Naţionale din iulie 1972, referitoare la 
perfecţionarea activităţii ideologice a partidului, au demonstrat existenţa unui 
program ideologic al partidului, concepţia sa potrivit căreia activitatea politico-
ideologică reprezintă o necesitate obiectivă, o componentă esenţială a procesului 
de făurire a noii societăţi. 

Un panou special a fost consacrat contribuţiei P . C R . la îmbogăţirea tezau
rului teoriei şi practicii revoluţionare mondiale, la dezvoltarea socialismului şt i in
ţific. Definirea etapelor de dezvoltare istorică a României ; noile forme de mani
festare a rolului conducător al partidului prin integrarea sa tot mai profundă în 
ansamblul vieţii sociale ; rolul statului socialist şi evoluţia funcţiilor sale ; rolul 
naţiunii în lumea de astăzi şi căile ele înflorire a naţiunii socialiste ; căile adîncirii 
democraţiei socialiste, prin accentuarea continuă a democraţiei directe ; caracterul 
contradicţiilor în socialism ; elaborarea teoretică şi promovarea practică a noilor 
forme ale relaţiilor internaţionale ; cristalizarea principiilor marxist-leniniste ale 
relaţiilor dintre statele socialiste, dintre partidele comuniste şi muncitoreşti etc., 
sînt doar cîteva aspecte ridicate de practica construcţiei socialiste în România, 
rezolvate cu competenţă şi într-un mod creator de către P . C R . şi care şi-au găsit 
reflectarea în expoziţia jubiliară. 

Rod al bogatei activităţi teoretice desfăşurate de partidul nostru şi al exerci
tării rolului său de forţă politică conducătoare a naţiunii este însăşi elaborarea 
„Programului P . C R . — Carta fundamentală ideologică, teoretică şi politică a parti
dului, care deschide perspectiva unei epoci noi în dezvoltarea economico-socială a 
României, trasează linia strategică generală şi orientările tactice pentru făurirea 
societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintarea ţării spre comunism" 3. 
Acest document Program este expresia elocventă a marxismului creator în România. 

In aceeaşi concepţie de oglindire a politicii şi experienţei partidului, a con
tribuţiei proprii, originale, au fost ilustrate şi marile înfăptuiri ale poporului 
nostru în domeniul dezvoltării économico-sociale a ţării. Un bogat material expo-
ziţional (extrase din documente, fotografii, hărţi, grafice, scheme, diapozitive, texte 

β Nicolae Ceauşescu, Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea P.CR. in 
perioada dintre Congresul al X-lea şi Congresul al XI-lea şi sarcinile de viitor ale partidului, 
in Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Romăn, Editura Politică, 1975, p. 79. 
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etc.) a reliefat unanim faptul că obiectivul central al politicii economice a parti
dului este industrializarea socialistă, că la temelia acesteia stă dezvoltarea priori
tară a ramurilor de bază, amplasarea teritorială judicioasă a forţelor de producţie 
şi ridicarea industrială a tuturor judeţelor ţării şi în primul rînd a celor rămase 
în urmă. Această politică economică a transformat România într-un stat industrial-
agrar, în plină dezvoltare, industria devenind ramura conducătoare a întregii 
economii. 

Alături de industrie s-a evidenţiat faptul că în centrul politicii agrare a 
partidului nostru stă făurirea unei agriculturi moderne, de înaltă productivitate, 
ridicarea ei la nivelul industriei şi pregătirea premiselor pentru transformarea 
muncii agricole într-o variantă a muncii industriale. Desigur, în concepţia P . C R , 
făurirea unei economii moderne, de înaltă eficienţă, este strîns legată de promo
varea în toate sectoarele a celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii. Pornind 
de la acest fapt, întreaga problematică referitoare la dezvoltarea economică a fost 
prezentată într-un tot unitar, indisolubil legată de dezvoltarea cercetării ştiinţifice. 

Multiplele aspecte privitoare la preocupările partidului în domeniul dezvol
tării democraţiei socialiste, perfecţionării activităţii organelor supreme ale puterii 
de stat, rolul organizaţiilor de masă şi obşteşti în sistemul democraţiei socialiste, 
al Frontului Unităţii Socialiste, ca organ politic reprezentativ, creşterea nivelului 
de trai — ţel suprem al societăţii noastre, au făcut obiectul mai multor panouri, 
subliniind prin diferite mijloace elementele esenţiale ale politicii partidului nostru 
în aceste domenii de activitate. 

De bună seamă, expoziţia jubiliară s-a încheiat cu o largă expunere a 
politicii externe. A u fost evidenţiate cu claritate şi pe multiple planuri principiile 
politicii externe ale României, promovate cu consecvenţă de către P.C.R., efortu
rile ţării noastre pentru lărgirea şi amplificarea relaţiilor cu toate statele lumii, 
pentru întronarea pe plan mondial — aşa cum menţionează documentele Con
gresului al XI- lea , a unei noi ordini economice şi politice, pentru democratizarea 
vieţii internaţionale. 

într-o sinteză semnificativă a fost redată vasta activitate a secretarului 
general al partidului în domeniul relaţiilor internaţionale, din care reţinem că în 
intervalul iulie 1965—august 1974, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a efectuat vizite de 
partid şi a avut convorbiri cu : 169 conducători şi delegaţii ale partidelor comu
niste şi muncitoreşti, 17 ale partidelor socialiste şi 30 ale partidelor democratice 
progresiste şi ale mişcărilor de eliberare naţională. 

Ca rezultaţi al politicii partidului şi statului nostru România este astăzi 
cunoscută pe toate meridianele lumii, politica sa de pace şi colaborare bucu-
rîndu-se de un legitim prestigiu internaţional. 

Evident, expoziţia jubiliară „30 de ani de la eliberarea României de sub 
dominaţia fascistă" a pus numeroase probleme organizatorilor. înainte de toate a 
impus o vastă activitate de investigare şi valorificare a fiecărui tip de exponat, ca 
şi a multiplelor soluţii şi mijloace muzeotehnice ce puteau conlucra la redarea 
corespunzătoare a concepţiilor tematice. Caracterul pronunţat politic al expoziţiei 
a determinat în cele din urmă natura şi preponderenţa diferitelor categorii de piese 
muzeistice, a materialului expoziţional în ansamblu. 

Desigur, s-a urmărit expunerea în primul rînd a documentelor fundamentale 
dezbătute şi adoptate de Congresele şi Conferinţele Naţionale ale partidului. Dar, 
alături de aceste documente şi fotografii ce reflectau principalele momente din 
viaţa partidului şi a poporului nostru, o largă utilizare şi-a găsit materialul auxiliar, 
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complementar. De aceea, în această expoziţie, textele, graficele, schemele şi diapo
zitivele etc. au reprezentat materialul cel mai numeros. 

De aci concluzia că, utilizat cu grijă şi atenţie, proiectat într-o formă grafică 
modernă, variată şi expresivă, într-un colorit viu, luminos, materialul auxiliar 
exercită într-o expoziţie de un asemenea profil o mare valoare documentară şi 
estetică, crează o ambianţă plăcută vizionării. Totodată, materialul complementar 
are şi calitatea de a permite explicarea mai detaliată a unor procese şi fenomene 
istorice, comunicarea într-un spaţiu restrîns a unui volum mai mare de idei şi 
date, reţinînd atenţia vizitatorilor asupra problemelor fundamentale. 

Fără îndoială, soluţiile adoptate în selectarea materialului au avut perma
nent în vedere înaltele virtuţi ştiinţifice ale acestuia şi redarea corectă a concep
ţiilor tematice. Dar nu s-a scăpat nici un moment din atenţie eficienţa practică 
a expoziţiei. Socotim, de altfel, că problema eficienţei expoziţiilor pe care le 
organizăm şi conţinutul lor ştiinţific trebuie să ne preocupe în egală măsură. 

Din acest punct de vedere credem că expoziţia jubiliară a avut meritul de 
a fi fost un reuşit instrument de propagare a politicii partidului, a marilor izbînzi 
obţinute sub conducerea sa. Mai mult, a fost o verigă izbutită în sistemul muncii 
politice şi de educare a vizitatorilor în spiritul dragostei şi devotamentului faţă de 
patria noastră socialistă, a profundului respect faţă de făuritorii ei. Căci imaginea 
de azi a României demonstrează cu elocvenţă faptul că, sub conducerea clar
văzătoare a P.C.R., poporul nostru a construit în numai trei decenii o ţară nouă, 
înfloritoare, cu adevărat stăpînă pe destinele şi viitorul ei. 

L E R O L E P . C R . E N T A N T Q U E F O R C E P O L I T I Q U E D I R I G E A N T E D E L A 
NATION S O C I A L I S T E , O B J E C T I F D E L ' E X P O S I T I O N J U B I L I A I R E 

„30 ANS D E P U I S L A LIBÉRATION D E L A R O U M A N I E D E SOUS 
L A DOMINATION F A S C I S T E " — RÉALISATIONS MUSÉOGRAPHIQUES 

R é s u m é 

L'exposition, qui fait l'objet de la présente communication, a été inaugurée 
et organisée la 10 août 1974, par le Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie, 
dans le cadre de l'ample programme des manifestations consacrées à la célébration 
de l'un des plus remarquables événements de l'histoire roumaine — l'insurrection 
nationale armée anti-fasciste et anti-impérialiste. 

En lignes générales, cette exposition jubiliaire de haute tenue scientifique 
a présenté : la lutte anti-fasciste et anti-impérialiste du peuple roumain ; la pré
paration et le déroulement de l'insurrection nationale d'août 1944 ; la contribution 
de la Roumanie à la guerre anti-hitlérienne ; les transformations révolutionnaires 
accomplies sous la direction du parti communiste, dans la vie socio-politique et 
économique du pays ; l'édification de la société socialiste multilatéralement déve
loppée — étape que nous vivons à présent. 

L'objectif que s'est propose d'illustrer cette exposition, y parvenant d'ailleurs 
d'une manière excellante, fut notamment celui de mettre en évidence le rôle du 
P.C.R. comme force politique-dirigeante et par là, les maints aspects que ce rôle 
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même subsume : la nécessité objective de la direction de la révolution et de 
l'édification socialiste par le parti communiste ; la politique marxiste-léniniste du 
P.C.R. d'édif ication du socialisme en Roumanie ; son caractère créateur, réaliste-
scientifique ; la voie, les formes et méthodes originales pour accomplir les taches 
de l'édification de la nouvelle société ; la contribution théorique et pratique de 
notre parti à l'enrichissement de la théorie révolutionanire. 

Ainsi, les plus importants événements politiques y ont été largement illustrés, 
ainsi que : les succès obtenus les dernières trente ans dans le processus du dévelop
pement économico-social et culturel du pays, la préoccupation permanente du parti 
pour renforcer la démocratie socialiste — par le perfectionnement de la direction 
d'État et l'accroissement du rôle des organisations de masse et civiques et du Front 
de l'Unité Socialiste — pour faire accroître le niveau de bien-être et de civili
sation du peuple entier, pour promouvoir constamment une politique de paix et 
de collaboration. 

L'exposition jubiliaire a entraîné une vaste activité d'investigation et d'éva
luation de chaque pièce exposée, ainsi que la recherche des meilleurs solutions et 
modalités techniques à prendre dans ce but. En ce sens, les documents et les 
photos ont été, évidemment, prioritaires. Mais, le matériel auxiliaire complémen
taire, lui aussi fut largement utilisé. 

L'impression d'ensemble laissée aux visiteurs par cette exposition fut juste
ment celle de l'image d'aujoud'hui de la Roumanie socialiste, image qui a net
tement prouvé que le peuple roumain a édifié, sous la direction du P.C.R., pendant 
trois décennies seulement, un nouvel pays, florissant, que ce peuple est devenu 
entièrement maître de son destin et avenir. 
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POLITICA INTERNAŢIONALA A P.CR. R E F L E C T A T A ÎN MUZEUL 
DE ISTORIE A L R. S. ROMANIA 

T A T I A N A BÀDESCU 

încă din primele momente ale apariţiei sale, mişcarea muncitorească din 
România şi-a manifestat solidaritatea cu lupta proletariatului, a forţelor progresiste 
de pretutindeni. Dezvoltînd o glorioasă tradiţie începută odată cu jertfele date de 
români pe baricadele Comunei din Paris, continuînd apoi cu apărarea Marii Revo
luţii Socialiste din Octombrie şi a Republicii Sfaturilor din Ungaria, Partidul 
Comunist Român a împletit organic patriotismul, lupta pentru interesele supreme 
ale naţiunii române cu internaţionalismul proletar. Acţionînd pentru rezlovarea 
problemelor fundamentale ale României, partidul comunist, clasa muncitoare, for
ţele democratice din ţara noastră au acordat sprijinul lor moral, politic, uneori 
material şi uman luptelor revoluţionare ale celorlalte popoare. L a rîndul său miş
carea muncitorească din România a avut alături aprobarea, preţuirea şi încurajarea 
partidelor comuniste şi muncitoreşti, a forţelor progresiste din lumea întreagă. 

în Muzeul de Istorie al R. S. România s-a acordat o deosebită atenţie pre
zentării acestor două laturi ale manifestărilor internaţionaliste, folosindu-se mij
loace expoziţionale variate ; documente, imagini, obiecte tridimensionale. Comuni
carea de faţă îşi propune să se oprească la materialele şi modalităţile de pre
zentare a numai cîtorva aspecte ale acestei probleme. 

încă din momentul înfiinţării, P . C R . şi-a arătat hotărîrea de a întreţine 
legături permanente cu celelalte partide comuniste şi muncitoreşti sau cu alte 
organizaţii democratice în lupta comună „pentru dezvoltarea proletariatului", aşa 
cum se exprima Congresul din mai 1921 în salutul său trimis Federaţiei comuniste 
interbalcanice şi Partidului Comunist Ungar constituit la Viena. Salutul este 
publicat împreună cu dezbaterile din prima zi a Congresului în ziarul „Socia
lismul", ziar expus în sala muzeului nostru la loc central, în cadrul momentului 
dedicat transformării partidului socialist în partid comunist. Aceeaşi idee e susţi
nută şi prin alte materiale, cum ar fi o telegramă din Viena, din 15 martie 1925, 
în care se anunţa arestarea delegaţiei P . C R . participantă la Conferinţa Federaţiei 
Comuniste Balcanice, delegaţie care avusese intenţia de a ajunge în Bulgaria pentru 
a lua parte ulterior la o altă conferinţă privitoare la colaborarea directă între 
comuniştii români şi bulgari. 

O altă preocupare de seamă a Partidului Comunist Român a fost sprijinirea, 
prin diferite forme, a tinerei puteri sovietice, idee prezentă permanent în mate
rialele care reflectă activitatea P .CR. , începînd cu moţiunea de solidaritate faţă 
de proletariatul rus, adoptată de Congresul din 8 mai 1921, în care îşi exprimă 
admiraţia pentru „opera măreaţă ce a înfăptuit", cît şi pentru „sacrificiile nenu
mărate aduse cauzei comuniste". 
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Prin expunerea actelor de constituire ale asociaţiilor „Amicii U.R.S.S." şi 
„Societatea pentru întreţinerea raporturilor culturale între România şi U.R.S.S.", 
acte care cuprind semnăturile unor personalităţi de frunte ale vieţii noastre 
culturale, printre care Petre Constantinescu-Iaşi, Alexandru Sahia, Zaharia Stancu, 
N. D. Cocea, George Enescu, Nicolae Tonitza, se ilustrează eforturile forţelor demo
cratice din ţara noastră, îndrumate de partidul comunist, de a imprima un climat 
de prietenie, înţelegere şi respect reciproc între cele două popoare, pe baza unei 
cunoaşteri mai aprofundate a realităţilor din statul vecin. în acelaşi scop este 
expusă şi lucrarea scriitorului Al . Sahia U.R.S.S.-azi, apărută în urma primei 
sale călătorii în Uniunea Sovietică. 

Prezentarea luptei duse împotriva fascismului şi războiului de forţele demo
cratice conduse de P . C R . permite reliefarea faptului că mişcarea antifascistă din 
România a avut un profund caracter naţional şi în acelaşi timp un permanent 
caracter internaţionalist. 

Materialele dedicate marilor bătălii revoluţionare ale muncitorilor petrolişti 
şi ceferişti din ianuarie-februarie 1933 surprind importanţa acestora pentru evoluţia 
ulterioară a întregii societăţi româneşti. în acelaşi timp s-a acordat o atenţie 
specială ilustrării largului răsunet în cadrul opiniei publice mondiale a luptei 
muncitorilor români, care, prin momentul desfăşurării lor, prin amploarea şi rolul 
avut, au căpătat o deosebită semnificaţie internaţională „înscriindu-se printre 
primele mari acţiuni ale proletariatului mondial împotriva fascismului" l . O serie 
de documente elaborate în această perioadă de partidul comunist sau de organi
zaţiile de masă aflate sub influenţa sa, prezente în muzeu — ca de exemplu : 
Platforma de luptă a Frontului Popular Antifascist pentru pace, pîine, pămînt, 
libertate, adoptată de plenara lărgită a partidului în august 1936, sau acordurile 
de front popular de la Băcia şi Ţebea — demonstrează comunitatea de idei a 
luptei antifasciste a poporului român cu cea a popoarelor din întreaga lume, la 
care bineînţeles se adaugă trăsături specifice corespunzătoare realităţilor concrete 
din ţara noastră. 

Acţionînd împotriva pericolului fascist intern, clasa muncitoare din România, 
călăuzită de partidul comunist, ş i-a adus contribuţia la bătălia pe plan inter
naţional împotriva fascismului şi prin manifestările de solidaritate cu lupta celor
lalte popoare, acest capitol aflîndu-se la loc de cinste în şirul măreţelor tradiţii 
internaţionaliste ale P . C R . în cadrul acestor manifestări se înscriu şi acţiunile de 
protest ale poporului român împotriva represiunilor şi actelor de teroare ale hitle-
riştilor, la care au fost victime unele din personalităţile de frunte ale mişcării 
muncitoreşti internaţionale. Printre materialele care ilustrează acest aspect, expuse 
în Muzeul de Istorie al R. S. România, se află : coperta broşurii Ciuma brună în 
Germania, editată din iniţiativa P . C R . de către Comitetul Naţional Antifascist 
în 1933, salutul Partidului Comunist Român adresat lui Gh. Dimitrov în 10 octom
brie 1933, o broşură avînd pe copertă portretul lui Ernst Thălmann, editată de 
partidul comunist în sprijinul eliberării acestuia şi a celorlalţi antifascişti ger
mani arestaţi. în acelaşi timp, P . C R . a mobilizat masele populare din România 
la acţiuni de sprijinire, sub toate formele, a luptei popoarelor din ţările amenin
ţate sau cotropite de fascism. Prin exponatele referitoare la acest aspect, cum ar 
fi un manifest în care P . C R . cheamă la luptă pentru sprijinirea răscoalei mun
citorilor din Austria împotriva regimului fascist al lui Dolfuss, o broşură de 
popularizare a luptei poporului chinez pentru eliberare socială şi naţională, relatări 

1 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvirşirii construcţiei socialiste, vol. 1, 
Editura Politică, BucureşU, 1968, p. 367. 
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din presă despre acţiuni de solidaritate cu lupta poporului etiopian, o broşură de 
popularizare a Frontului Antifascist din Franţa, s-a căutat să se surprindă efortu
rile P .CR. nu numai de a mobiliza clasa muncitoare, dar şi de a crea un întreg 
curent de opinie favorabil acestor acţiuni de solidaritate internaţională. 

Un loc aparte s-a acordat ilustrării acţiunilor de solidaritate cu lupta poporu
lui spaniol. Folosindu-se mijloace vizuale variate : portrete, fotografii, un permis 
eliberat unui voluntar român din brigăzile internaţionale din Spania, articole din 
presă, broşuri editate de P .CR. , s-a urmărit scoaterea în evidenţă, alături de 
sentimentele de internaţionalism proletar, a puternicului patriotism de care au 
fost însufleţiţi militanţii români plecaţi să lupte pe baricadele din Spania, în 
ciuda măsurilor represive adoptate de autorităţi, conştienţi că aceeaşi primejdie 
plana şi asupra independenţei şi suveranităţii patriei lor. în perioada agravării 
situaţiei internaţionale din anii 1939—1940 şi a izbucnirii războiului, poporul român, 
partidul comunist s-au aflat în continuare alături de popoarele cotropite, arătîn-
du-şi în acelaşi timp hotărîrea de a lupta cu toate forţele pentru apărarea inde
pendenţei şi suveranităţii ţării noastre. Fotografii care surprind ajutorul dat refu
giaţilor cehi şi polonezi, broşura editată de P . C R . în ianuarie 1939 intitulată 
Munchen o crimă la adresa păcii, o notă a Siguranţei privind participarea comu
niştilor la manifestaţia de simpatie cu Cehoslovacia din 26 septembrie 1938, mani
festul editat de P . C R . în martie 1939 prin care chema oamenii muncii la luptă 
pentru apărarea independenţei şi suveranităţii de stat a României constituie 
dovezi convingătoare a justeţei poziţiei adoptate de partidul comunist şi de poporul 
nostru în acele momente de răscruce. Alături de aceste materiale reţin atenţia 
fotografiile şi documentele referitoare la desfăşurarea demonstraţiilor de la 1 Mai 
1939, care, datorită organizării lor de către Partidul Comunist Român, au fost 
transformate într-o acţiune antifascistă şi antirăzboinică de mare răsunet, privită 
în străinătate ca o dovadă concludentă a faptului că poporul român se raliază Ia 
mişcarea antifascistă a celorlalte popoare. 

în anii marii conflagraţii mondiale, comuniştii, clasa muncitoare din România 
s-au situat în primele rînduri ale luptei pentru salvarea fiinţei naţionale a poporu
lui român, împotriva războiului antisovietic, pentru sprijinirea luptei antihitleriste 
a popoarelor din alte ţări. 

Urmărind dezvoltarea mişcării de rezistenţă antifascistă din România în anii 
1940—1944 organizată şi condusă de partidul comunist, vizitatorul are deja în faţă 
o parte din contribuţia adusă de poporul român la uriaşul efort internaţional 
pentru zdrobirea fascismului. în aceşti ani, P . C R . s-a aflat în fruntea forţelor 
progresiste care s-au situat de la început împotriva războiului antisovietic în 
care România fusese tîrîtă fără voia ei. 

Documentele programatice ale partidului comunist, Circulara din 8 iunie 1941 
şi Platforma program din 6 septembrie 1941 (expuse în muzeu) au stabilit obiec
tivele ce trebuiau să stea, pentru acea perioadă, în faţa întregului popor român : 
doborîrea dictaturii militaro-fasciste, scoaterea României din războiul antisovietic, 
alăturarea la coaliţia antihitleristă, eliberarea Transilvaniei de Nord, redobîndirea 
independenţei şi suveranităţii naţionale. 

Solidaritatea poporului român cu lupta poporului sovietic este materializată 
şi prin alte exponate, cum ar fi : note ale Siguranţei despre acţiunile de sabotaj 
săvîrşite mai ales în ramurile legate de producţia de război, documente care 
vorbesc despre constituirea şi activitatea grupărilor de partizani, ordine de zi ale 
Comandamentului Suprem Sovietic publicate şi răspîndite de partidul comunist 
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pentru a da posibilitate poporului român să cunoască adevărata situaţie a frontului, 
extrase din presa ilegală a partidului cu informaţii despre succesele obţinute de 
armata sovietică. 

Un loc special este acordat participării românilor la mişcarea de rezistenţă 
a altor popoare, ca parte integrantă a luptei poporului nostru împotriva fas
cismului. 

Portrete ale unor voluntari români : Olga Bancic, Iosif Clisei, Nicolae Cristea, 
Lazăr Alexandru, Gh. Vasilichi, Traian Vuia etc., fotografii ale mormintelor volun
tarilor români căzuţi în Franţa, un manifest al Frontului Naţional Român, o 
medalie a rezistenţei franceze şi un buletin de identitate al lui Mihai Florescu, 
participant la rezistenţă sub numele de Jean Louis Berger, ilustrează prezenţa 
românilor alături de poporul francez în lupta împotriva hitlerismului. Sînt sur
prinse de asemenea şi mărturii ale participării românilor la lupta popoarelor 
iugoslav şi chinez. 

Realizarea insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste a con
stituit, alături de participarea României la războiul antihitlerist, momentul culmi
nant al rezistenţei antifasciste a poporului român, contribuţia sa principală adusă 
la obţinerea victoriei definitive asupra fascismului. Muzeul de Istorie al R. S. România 
reflectă pe larg recunoaşterea de către opinia publică mondială a acestei măreţe 
contribuţii a poporului nostru. Extrase din presa străină, din comunicatele postu
rilor de radio pun în lumină rolul insurecţiei din România în cadrul luptei generale 
antifasciste, influenţa pe care a avut-o asupra altor ţări şi îndeosebi asupra pră
buşirii frontului hitlerist în Balcani. Referitor la acest ultim aspect ziarul „Pravda : < 

din 28 august 1944 apreciază că „Ieşirea României din Axă a provocat prăbuşirea 
Întregului sistem de apărare germană din Balcani". Semnificativă, în ceea ce 
priveşte contribuţia evenimentelor din România la sporirea încrederii în victorie, 
a elanului luptătorilor antifascişti din ţările vecine este prezenţa a două docu
mente : un apel al „Frontului patriei" în care intelectualii antifascişti bulgari 
vorbesc de necesitatea de a se organiza imediat lupta împotriva guvernanţilor 
loviţi de marele eveniment din România şi un manifest ilegal al Partidului 
Comunist din Ungaria din 12 septembrie 1944, în care cheamă muncitorii unguri 
la luptă după exemplul muncitorilor români, italieni, finlandezi, bulgari. 

După eliberare, participarea României cu toate forţele la războiul antihit
lerist, jertfele date de români pentru eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei constituie 
„una din paginile cele mai luminoase din cartea de aur a tradiţiilor noastre 
internaţionaliste" 2 . 

Prin extrase din presa vremii, ordine şi comunicate ale Marelui Stat Major 
al Armatei Române şi ale Comandamentului Suprem Sovietic, fotografii, portrete, 
decoraţii, arme, steaguri, uniforme militare, scrisori şi obiecte personale ale unor 
militari români, muzeul redă cîteva pagini de neuitat înscrise de români pentru 
eliberarea definitivă a ţării noastre, pentru sprijinirea eliberării popoarelor ungar 
şi cehoslovac. Dintre acestea de o mare forţă emoţională sînt obiectele personale 
ş i mai ales ultimele scrisori ale unor tineri militari români trimise către părinţi, 
cum ar fi scrisoarea tînărului ofiţer de marină Lupu Dinescu, căzut în luptele 
de la Bechet, în decembrie 1944, sau cea a lui Constantin Godeanu, plecat voluntar 
pe front, expediată în octombrie 1944, din care citez cîteva rînduri : „în momentul 
în care un om intră într-o luptă trebuie să meargă pînă la capăt, trebuie să lase 

2 I . Babici-Gh. Ioniţă, Tradiţii de solidaritate internaţională ale P.C.R., Editura Politică, 
Bucureşti , 1973, p. 67. 
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interesele personale şi să lupte pentru interesele celor mulţi, celor care au încre
dere în el". 

în ce priveşte politica internaţionalistă a P . C R . în anii construcţiei socia
lismului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu aprecia : „Noi privim internaţionalismul pro
letar în mod unitar atît sub aspectul răspunderii fiecărui partid în îndeplinirea 
sarcinilor naţionale, a răspunderii sale faţă de poporul din sînul căruia face parte 
şi pe care trebuie să-1 călăuzească pe calea socialismului, cît şi sub aspectul 
obligaţiilor de solidaritate internaţională, pe baza aplicării consecvente a prin
cipiilor marxism-leninismului, a egalităţii depline în drepturi între partide, între 
naţiuni, a respectului suveranităţii şi independenţei, a neamestecului în treburile 
interne, a unităţii şi întrajutorării în munca şi lupta comună pentru socialism 
şi pace" 3 . 

Parcurgerea perioadei construcţiei socialismului, prin prezentarea principalelor 
succese obţinute de poporul nostru în diferite domenii de activitate, a documentelor 
congreselor şi conferinţelor naţionale ale partidului, care au acordat de fiecare 
dată o mare importanţă activităţii internaţionale a partidului, ne permite argu
mentarea concepţiei P . C R . că, prin conducerea cu succes a operei de edificare a 
socialismului, îşi îndeplineşte atît principala sa îndatorire naţională, patriotică cît 
şi îndatoririle sale internaţionale, aducîndu-şi contribuţia la întărirea forţei siste
mului mondial socialist. Un loc special s-a acordat ilustrării acţiunilor consec
vente ale P . C R . ca detaşament activ al mişcării comuniste internaţionale, al fron
tului mondial antiimperialist. Prin intermediul unor documente elaborate de 
partid, referitoare la poziţia sa în problemele internaţionale, a extraselor din 
presă, prin fotografii sînt surprinse eforturile partidului nostru, ale tovarăşului 
Nicolae Ceauşescu în special, pentru întărirea unităţii tuturor ţărilor socialiste, 
a întregii mişcări comuniste mondiale, pentru întărirea colaborării şi solidarităţii 
internaţionale cu celelalte partide socialiste, social-démocrate, organizaţii demo
cratice, mişcări de eliberare naţională, cu toate forţele progresiste, revoluţionare, 
antiimperialiste din întreaga lume, în lupta comună pentru pace şi progres social. 

Prezentarea exponatelor referitoare la problema solidarităţii internaţionale a 
P.C.R., integrate în cadrul mişcării muncitoreşti din România, a vieţii social poli
tice a ţării, dau vizitatorului posibilitatea de a-şi făuri o imagine atît asupra 
principalelor evenimente din mişcarea muncitorească mondială, cît şi asupra legă
turilor permanente ale mişcării muncitoreşti din România cu aceasta, precum 
şi al locului celei din urmă în cadrul procesului revoluţionar mondial. 

Alături de exponatul propriu-zis un rol deosebit pentru conturarea anumitor 
aspecte, caracteristici ale politicii internaţionale ale P.C.R., revine îndrumătorului. 
E l este acela care trebuie să sublinieze deplina unitate între politica internă şi 
externă a partidului, faptul că latura internaţională reprezintă o parte constitu
tivă a aceluiaşi întreg al mişcării revoluţionare. 

Un alt aspect asupra căruia trebuie insistat este acela al continuităţii, a l 
faptului că manifestările de solidaritate internaţională nu au avut loc numai 
într-un anumit moment sau perioadă istorică, pentru că „nu este moment mai 
important în mişcarea revoluţionară din ultimii o sută de ani în care revoluţio
narii români să nu fi fost prezenţi, să nu-şi fi adus contribuţia lor la lupta 
forţelor revoluţionare pentru progres social şi pace, pentru victoria socialismului" 4 . 

3 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvirşlrU construcţiei socialiste, voi. 3, 
Editura Politică, Bucureşti, 1969, p. 533—534. 

' Nicolae Ceauşescu, Cuvtntare la adunarea populară din Reşiţa, in „Scinteia", 18 sep
tembrie 1971. 
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In sfîrşit, prezentarea unei astfel de probleme nu poate fi încheiată fără 
reliefarea contribuţiei adusă de P.C.R., de secretarul său general la îmbogăţirea 
gîndirii marxist-leniniste în acest domeniu. Ne referim la elaborarea teoretică şi 
promovarea practică a noilor norme ale relaţiilor între statele socialiste, precum 
şi dintre partidele comuniste şi muncitoreşti în vederea realizării unei noi unităţi, 
superioare, la elaborarea principiilor unei noi ordini economice şi politice inter
naţionale. 

L A P O L I T I Q U E I N T E R N A T I O N A L I S T E DU P . C R . T E L L E Q U ' E L L E 
S E REFLÈTE DANS L ' E X P O S I T I O N P E R M A N E N T E DU MUSÉE D ' H I S T O I R E 

D E L A R. S. D E ROUMANIE 

R é s u m é 

Trait essentiel du mouvement ouvrier de Roumanie, continuant une riche 
tradition du peuple roumain, la politique internationaliste du P.C.R. s'est inscrite 
comme une préoccupation importante dans la présentation de l'exposition perma
nente du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie. 

Documents, images et objets reflètent, en ce sens, les liaisons continues du 
P.C.R. avec d'autres partis ouvriers, ses actions de solidarité avec de remarquables 
personnalités du mouvement ouvrier international, pour le soutient de la lutte du 
prolétariat en d'autres pays, les manifestations internationales de sympathie à 
l'égard du mouvement ouvrier de Roumanie. 

Ainsi, le visiteur a la possibilité de se forger une image sur le mouvement 
ouvrier de Roumanie et sur la place qu'il occupe dans les principaux événements 
du processus révolutionnaire mondial. La conception du parti communiste roumain 
s'y trouve de même illustrée, selon lequelle, en sa qualité de dirigeant compétent 
du processus d'édification du socialisme en Roumanie, le parti accomplit son prin
cipal devoir national et implicitement, celui international. 

En effet, le P.C.R. en tant que détachement actif du mouvement communiste 
international, du front mondial anti-empérialiste. se trouve aussi largement illustré. 
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MUZEUL DE ISTORIE FACTOR ACTIV IN FORMAREA OMULUI NOU, 
CONSTRUCTOR A L SOCIETĂŢII SOCIALISTE 

ION A L D E A 

In contextul efervescenţei creatoare emanată din Programul P.C.R. de făurire 
a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism 
şi din hotărîrile Rezoluţiei Conferinţei Naţionale a Cercetării Ştiinţifice şi Proiectării 
din 24 şi 25 octombrie 1974, muzeului de istorie — instituţie de ştiinţă şi cultură — 
îi revin sarcini importante în formarea omului nou, constructor al societăţii socia
liste. Urmare acestora, creşterea în etapa actuală a rolului şi funcţiilor sale este 
posibilă datorită transformărilor social-economice ce au loc în societatea contem
porană. Plecînd de la aceste aprecieri lucrarea de faţă încearcă să surprindă cîteva 
aspecte legate de contribuţia pe care o poate avea muzeul de istorie în sensibili
zarea umană a generaţiilor prezente şi viitoare prin prezentarea trecutului de 
muncă şi luptă al poporului nostru, în scopul realizării educaţiei socialiste a 
maselor. Urmărind popularizarea forţei constructive a gîndirii colective a maselor 
— adevăratele făuritoare ale istoriei — muzeul de istorie subliniază, în expoziţiile 
şi activităţile sale cultural-ştiinţifice, principalele momente din istoria muncii şi 
luptei realizatorilor de bunuri materiale şi spirituale, ceea ce face din instituţia 
muzeală unul din factorii stimulatori, cel mai activ, ai procesului educaţiei 
patriotice. 

Astăzi, potrivit obiectivelor de bază pe care muzeul de istorie şi le propune 
spre realizare, cînd „întreaga activitate ideologică, politico-educativă trebuie să 
aibă drept ţel făurirea omului nou, cu conştiinţă înaintată" va trebui să se 
facă tot mai evidentă ridicarea ţinutei politico-ideologice şi a nivelului de cultură 
al întregului proces muzeografic, de la pregătirea şi realizarea unei expoziţii sau 
a oricărei activităţi organizate de sau prin muzeul de istorie, şi pînă la prezen
tarea ei publicului vizitator, avînd ca scop cultivarea spiritului revoluţionar, 
partinic, la generaţiile de astăzi, caracterizate printr-o puternică fizionomie morală 
şi cetăţenească, atribute-calităţi in măsură să justifice rolul pe care acestea îl 
îndeplinesc în societate, în lupta pentru unirea eforturilor întregului popor în 
edificarea etapei multilaterale a societăţii socialiste şi de trecere la comunism. 

Pus în faţa acestor obiective, prin muzeul de istorie, omul zilelor noastre 
devine mai activ, mai mobilizator, mai conştient de menirea sa în societatea 
socialistă, cu atît mai mult cu cît însăşi evoluţia etapelor de edificare a socia
lismului şi comunismului în patria noastră impun totodată existenţa instituţiei 
muzeale ca un imperativ util şi necesar. Este de fapt o concretizare a întregii 
activităţi desfăşurate de muzeul de istorie, bazată pe o prezentare a istoriei mile-

1 Programul Partidului Comunist Roman de făurire a societăţii socialiste multilateral 
dezvoltare şi înaintare a Romăniei spre comunism, Bucureşti, 1975, p. 165. 
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nare, reflectînd conştiinţa umană din cele mai vechi timpuri şi pînă astăzi, de 
unde şi necesitatea prezenţei sale ca mijloc edificator în formarea moral-politică a 
omului contemporan. 

Depăşind de mult stadiul de colecţionare, depozitare şi conservare a obiectelor 
muzeale, a căror cunoaştere şi apreciere era rezervată, într-un trecut nu prea 
îndepărtat, numai pentru un număr restrîns de oameni, iniţiaţi, astăzi, muzeul de 
istorie le pune la dispoziţia vizitatorilor ca bunuri naţionale ale întregului popor, 
contribuind la adîncirea procesului cunoaşterii ştiinţifice, la formarea trăsăturilor 
profunde ale conştiinţei noi, socialiste la vizitatorii în grup sau individuali. 
Acestora muzeul de istorie le prezintă o reconstituire cronologică, ştiinţific-argu-
mentată a faptelor trecute în scopul înţelegerii cît mai exacte a desfăşurării 
tuturor manifestărilor sociale, economice, politice şi culturale în decursul timpului,, 
într-o formă accesibilă şi totodată plăcută, tot ceea ce interesează pe vizitator 
— colaborator direct — beneficiar unic. De aici şi integrarea organică a Muzeului 
de istorie în structura procesului instructiv-educativ, reprezentînd o necesitate 
voită în măsură să ridice multe probleme, unele din ele izvorîte de cele mai 
multe ori din însăşi modul de abordare tematică, constituind cureaua de transmisie 
spre înţelegerea şi mai exactă a momentului istoric expus, chemat să trezească 
adevărate pasiuni pentru cunoaşterea realităţilor istorice. De remarcat că nu 
ne-am gîndit, atunci cînd am afirmat că muzeul de istorie devine o sursă de-
păstrare a celor mai semnificative momente de convieţuire umană, la transfor
marea lui într-un loc anume stabilit să găzduiască exponate închise în vitrină,, 
ci la faptul că va deveni o instituţie mobilizatoare, participantă efectivă la opera 
de formare şi consolidarea a fizionomiei morale cetăţeneşti, atribute-calităţi indis
pensabile omului societăţii noastre socialiste. 

Numai aşa, avînd în vedere funcţia sa socială, se va putea face din instituţia 
muzeală o mare şi profundă carte de istorie naţională şi locală, care să contri
buie realmente la înţelegerea dezvoltării în etape a societăţii socialiste şi de înain
tare spre comunism a ţării noastre. 

Rolul muzeului de istorie în general şi al celui de factură locală în special' 
se desprinde şi din latura funcţiei sale de mijlocitor între istorie şi societate. 
Pledînd pentru muzeul de factură locală, Kinard John, în lucrarea sa Mijlocitor 
între muzeu şi comunitate, îl surprinde ca o formă intermediară „între o instituţie-
centrală de cultură şi comunitate" 2 , angajate în viaţa socială, economică şi cultu
rală oferind o imagine vie a mediului înconjurător, a problemelor care se ridică 
în societate. Acelaşi lucru îl întîlnim şi la A. Peter, directorul Muzeului de artă 
din Basel, cînd îşi expune opiniile cu privire la funcţia socială şi educativă, nu 
numai a instituţiei muzeale, ci a instituţiilor de difuzare a artei în general. Peda-
lînd pe criza de comunicare dintre creator şi public, evidentă la un moment dat, 
ca fiind dictată deopotrivă de cauze obiective şi subiective, autorul găseşte insti
tuţia muzeală unică în măsură să răspundă chemării de a constitui un inter
mediar între ea şi public, urmînd să-şi reconsidere şi adapteze funcţia socială. 
Căci, susţine autorul, un grad de romantism al artei, noi am spune al istoriei, 

2 Kinard John. Mittler zwlschen der Museum und der Gemeinschaft, in „Neue Mu-
seumskunde", Berlin, vol. XIV, nr. 1, 1973, p. 11—14. 
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împiedică vizitatorul să înţeleagă mesajul artistului 3, în cazul nostru mesajul pe 
care îl transmite instituţia muzeală. Aici vedem că apare o neconcordanţă între 
rolul dinamizator al muzeului şi funcţia sa de mijlocitor, neconcordanţă care 
este îndepărtată de muzeograf prin înlăturarea lipsei de iniţiere a vizitatorului ce 
îl frustează de la înţelegerea unei mari părţi din bunurile spirituale, ca şi a unor 
momente hotărîtoare din istorie. Iată de ce vedem indicate realizarea grupurilor 
de prieteni ai muzeului indiferent de sex, pregătire, loc de muncă sau vîrstă. 
Odată constituite, aceste grupuri pot practic să popularizeze instituţia muzeală, să 
facă posibilă atragerea publicului vizitator, dar numai în măsura în care muzeul 
se preocupă de instruirea lor, în vederea deprinderii acestora de a înţelege cu 
uşurinţă fenomenele economice, social-politice şi culturale prezente în expoziţiile 
permanente şi temporare realizate de muzeu. 

O altă latură a funcţiei muzeului de istorie, pe care o considerăm aptă de 
a o prezenta, ar fi aceea de instruire. Potrivit acesteia muzeul de istorie în etapa 
actuală va urmări să surprindă grija faţă de modul cum vizitatorii înţeleg ceea 
ce li se prezintă, putînd la rîndul lor, prin recomandări şi discuţii, să-şi aducă 
o contribuţie importantă la activitatea instituţiei muzeale în vederea popularizării 
muzeului de istorie. Acesta trebuie să devină, urmare unei atente îndrumări 
— realizată de un personal cu înaltă pregătire —, un mijloc din cele mai folosite 
de ceilalţi factori educativi-stimulatori : şcoală, organizaţii de tineret, studenţi, 
sindicat şi comisii de femei. 

Oriunde s-ar afla copilul, tinărul, maturul zilelor noastre, indiferent de sex, 
pregătire sau loc de muncă se dezvoltă şi se formează sub influenţa acestor factori 
educativi-stimulatori, pe care-i întîlneşte zilnic în drumul său de-acasă la locul 
de muncă şi de la locul de muncă acasă. Evident, prin acţiunile realizate îm
preună de aceştia, muzeul de istorie este în măsură să comunice într-un limbaj 
specific, uşor accesibil, cunoştinţe concrete despre trecutul înaintaşilor şi dezvol
tarea istorică a întregii societăţi omeneşti, lărgind vizitatorului orizontul inte
lectual, contribuind la înţelegerea şi aprofundarea cunoştinţelor dobîndite la locul 
de muncă sau în afara lui, din lectura unor materiale sau audierea radioului, 
vizionarea programelor de televiziune, teatru şi cinematograf. Toate aceste surse 
de informare în domeniul istoriei, luate la un loc, pot constitui mijloace de popu
larizare a instituţiei muzeale, ştiind că, în sălile expoziţionale şi cu ajutorul 
patrimoniului aflat în depozite, muzeul de istorie desăvîrşeşte cunoştinţele popu
larizate. E l constituie unicul factor care poate să creioneze o concepţie cu adevărat 
ştiinţifică despre evoluţia societăţii omeneşti prin expunerea şi prezentarea într-o 
ţinută ştiinţifică a obiectului sau documentului semnificativ, indicat pentru un 
anumit moment de istorie. Muzeul de istorie mai contribuie prin atmosfera de 
epocă pe care o sugerează în expoziţiile lui, mai cu seamă în cele permanente, 
la formarea unui cadru adecvat de educare estetică a vizitatorului, înlesnindu-i 
cunoaşterea bogăţiilor spirituale ale poporului, ale trecutului şi tradiţiilor de luptă 
revoluţionară şi democratică, menţinînd la acesta flacăra patriotismului şi a inter
naţionalismului socialist, caracteristici de seamă ale omului nou. 

» Kinard John, în Poate şi trebuie să fie accesibil sectorul muzeal ?, „Die Prese-, 
Wien, vol. C X X V , nr. 7460 şi 7461, 15—16 februarie 1973, p. 5. 
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Fiind prezent în societatea noastră socialistă, contribuind din plin la for
marea conştiinţei înalte despre muncă şi societate a omului, muzeul de istorie se 
caracterizează printr-o suită de coordonate reprezentînd tocmai mutaţiile profunde 
ce le întîlnim la fiecare pas, generate de însăşi contextul social-economic şi politic 
care se înconjoară. 

în cadrul acestui context, referindu-ne la condiţiile de muncă şi viaţă, 
muzeul de istorie capătă noi valenţe, dimensionate de un fond informaţional ce 
nu poate fi subestimat şi care va trebui tot mai mult să stea la îndemîna factorilor 
instituţionali ai procesului educaţiei socialiste. Ne gindim la sprijinirea consti
tuirii şi desfăşurării de acţiuni în cadrul Cabinetelor de ştiinţe sociale. Prin dotarea 
lor tehnică aceste Cabinete existente în şcoli, facultăţi, instituţii, întreprinderi şi 
unităţi militare ajută muzeul de istorie la punerea în valoare a fondului muzeistic 
în aşa fel încît să-i creeze o reţea circulatorie în măsură să nu-1 distrugă, ci să-1 
popularizeze în prezentarea lui prin diapozitive. De aici şi necesitatea colaborării 
între instituţia muzeală şi factorii educativi stimulatori. Toate acestea sînt o 
reflectare a creşterii rolului şi funcţiilor muzeului de istorie în zilele noastre, 
cînd este sau trebuie să fie o instituţie de cercetare cu caracter complex — în 
care munca cu publicul nu poate fi eficientă şi de calitate decît în măsura în 
care se bazează pe o temeinică activitate ştiinţifică ''. 

Legat de această activitate ştiinţifică surprindem o altă funcţie a muzeului 
de istorie, aceea de cercetare ştiinţifică. 

Cercetările ştiinţifice în domeniul istoriei capătă în etapa actuală un loc 
tot mai mare în activitatea instituţiei muzeale, avînd un caracter colectiv şi pluri
disciplinar ; de altfel şi Colocviul UNESCO din 24—28 noiembrie 1969, ţinut la 
Paris cu tema „Muzeul în lume astăzi", a arătat că această situaţie deschide 
perspective fără precedent şi stimulează noi forme de muzeu de tipul centrelor 
ştiinţifice, instituţii model în folosul tuturor locuitorilor din regiunea pe care o 
deservesc ''. 

L a noi realizarea unor muzee de istorie ca : Muzeul Moldovei, Muzeul Ţării 
Crişurilor, Muzeul Banatului, precum şi muzeele judeţene mari sînt o materia
lizare a curentului de înfiinţare a centrelor ştiinţifice întîlnit pe plan mondial. 
In aceste muzee-laborator, folosirea rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniul 
aprofundării problemelor de istorie locală sînt de maximă necesitate, ele nu afec
tează negativ instituţia muzeală, ci se integrează organic în contextul expoziţional 
în care cercetarea locală nu face decît să argumenteze vizual vizitatorului, într-o 
orientare de sinteză, nu numai istoria patriei, ci şi istoria înaintaşilor lui direcţi, 
muzeul de istorie prin prezentarea elementului local devine locul unde vizitatorul 
îşi poate forma gustul pentru istorie, dobîndind astfel o mai mare capacitate de 
cuprindere a realităţii care îl înconjoară 7 . 

4 V. Drăguţ, Conferinţa Comitetului Internaţional al muzeelor de arheologie şi Istorie, 
Leningrad-Moscova, 9—18 septembrie 1870, In „Revista muzeelor", an. VIII , nr. 2, 1971, p. 169. 

5 Panait I . Panait, Cercetarea ştiinţifică in muzeul de Istorie, în „Revista muzeelor", 
an. X, 1973, p. 7. 

• Hobbs Kenneth Β, Let's Make Somethhing Perfectly Clear, în „Museum News", 
Washington, vol. L I , nr. 3, nov. 1972, p. 17. 

7 Veillard Jean Ives, Problèmes du musée d'histoire, în „Museum", Paris, vol. X X I V , 
nr. 4, 1972, p. 193—203. 
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In sfîrşit, funcţia cultural-educativă acţionează în mod frecvent în activitatea 
muzeului de istorie prin multiple acţiuni, ca : expoziţii tematice, filme documentare 
despre expoziţiile sau colecţiile muzeului, consultaţii de specialitate, conferinţe pe 
teme diferite, simpozioane şi multe altele, constituirea activităţii cultural-ştiinţifice 
cu pronunţat caracter educativ, pe care instituţia muzeală le poate organiza con
comitent cu vizitele obişnuite la muzeul de istorie. 

Revenind la factorii educativi stimulatori, apreciem necesitatea intensificării 
şi permanentizării colaborării între ei şi muzeul de istorie pe linia organizării 
unor activităţi cu profund conţinut cultural şi politic, antrenante şi accesibile tuturor 
vîrstelor, cu un bogat conţinut de idei şi sentimente ce urmează să stimuleze 
sistemul relaţiilor stabilite între muzeu şi aceşti factori. Pentru a răspunde acestor 
relaţii muzeului de istorie i se impune să promoveze latura cultural-ştiinţifică, să 
vină în întîmpinarea tuturor acţiunilor iniţiate de factorii amintiţi, acţionînd în 
mod repetat prin activităţi multiple desfăşurate în incinta lui sau la locurile de 
muncă ale vizitatorilor. în cadrul preocupărilor actuale, problema educării omului 
nou stă în atenţia muzeului de istorie, ocupînd un loc important. Ea ridică o 
serie de aspecte izvorîte din grija, pasiunea şi inventivitatea de care dă dovadă 
instituţia muzeală, transformînd relaţia dintre muzeul de istorie şi factorii educativi-
stimulatori într-o problemă esenţială, în măsură să confere funcţiei cultural-educa
tive — prin acţiunile organizate mai ales în incintă — un caracter accesibil, 
potrivit cu nivelul de pregătire al diferitelor categorii de vizitatori, de timpul lor 
liber etc. î n plus, aceste acţiuni trebuie să reflecte şi evoluţia noţiunilor de 
patrie, popor, partid, elemente fundamentate pe noi baze ale structurii educaţiei 
patriotice şi cetăţeneşti în lumina principiilor eticii şi echităţii socialiste. 

Prezentarea trecutului de muncă şi luptă al generaţiilor, de mult înscrise 
în cronicile vremii, de către muzeul de istorie constituie pentru vizitatorul de 
astăzi un factor menit să pătrundă în comportamentul său pînă a-1 influenţa. De 
altfel, constituind o sinteză a istoriei naţionale, muzeul îşi justifică pe deplin 
rolul de factor activ în formarea şi educarea patriotică a vizitatorului, îi creează 
posibilitatea să cunoască, într-o succesiune cronologică prin documente, fotografii, 
obiecte originale, obiecte personale şi alte materiale auxiliare, marele fapte din trecut. 

în acelaşi timp prezentul vine să completeze pe un fond mai bogat şi 
variat de fapte tabloul istoric cu realizările contemporane, adevărate acte de 
eroism săvîrşite, cu dăruire de sine, de mii de făuritori ai societăţii noastre 
socialiste. 

In concluzie, apreciem că în vederea creşterii rolului şi a funcţiilor muzeului 
de istorie în etapa actuală se impune o valorificare eficientă a experienţei acumu
late pînă acum. Avînd în centrul preocupărilor sale numai pe om, muzeul de 
istorie va trebui să găsească în permanenţă noi modalităţi de generalizare a 
opiniilor sănătoase despre muncă şi viaţă, pe care să le evidenţieze ca prezente 
în fiecare etapă istorică, statornicind în mintea şi spiritul vizitatorului un climat 
moral-politic necesar stimulării celor mai puternice sentimente patriotice, pentru 
transformarea acestora în obiective fundamentale pe care partidul nostru le urmă
reşte prin îndeplinirea amplului program privind activitatea ideologică şi munca 
politico-educativă, de unde şi creşterea rolului şi a funcţiilor muzeului de istorie 
ca factor activ în formarea omului nou, constrctor al societăţii socialiste şi 
comuniste. 
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L E MUSÉE D ' H I S T O I R E — F A C T E U R A C T I F DANS L A F O R M A T I O N 
DH L'HOMME N O U V E A U , B A T I S S E U R D E L A SOCIÉTÉ S O C I A L I S T E 

R é s u m é 

Le musée d'histoire se présente aujourd'hui, plus que jamais, comme l'un des 
facteurs actifs pour l'éducation de l'homme de la société socialiste, impératif 
inscrit dans les documents du parti. 

L'ouvrage se propose de surprendre cet aspect, tout en insistant sur le déve
loppement à l'étape actuelle, du rôle et des fonctions du musée d'histoire dans le 
processus d'éducation socialiste, à côté d'autres institutions telle que l'école, les 
organisations des pionniers, l'union de la jeunesse communiste, les étudiants, le 
syndicat et les conseils des femmes. 
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FILMUL, UN MUZEU VIU A L ISTORIEI 

I O N C A N T A C U Z I N O 

Ţinînd seama că e vorba de film, punctul de pornire al comunicării de 
faţă apare relativ îndepărtat, de vreme ce coincide, istoriceşte, cu primii ani ai 
existenţei cinematografului, cu momentul iniţial al apariţiei sale. în acea vreme 
de începuturi ale unei evoluţii care avea să fie răsunătoare, filmul era considerat 
de cei mai mulţi drept o simplă curiozitate a tehnicii moderne. Un comentator, 
care îl aşeza printre cele mai remarcabile invenţii ale sfîrşitului de veac, spunea, 
cu un entuziasm nediferenţiat, că el stă cu cinste alături de marile biruinţe ale 
tehnicii care sînt razele X şi bicicleta. în acelaşi timp, o foarte mare parte din 
publicul vremii îl privea doar ca o simplă distracţie destul de vulgară, demnă 
de a rămîne în cadrul bîlciurilor, aşa cum s-a şi întîmplat mulţi ani. 

In această atmosferă s-au ivit însă şi unele spirite luminate şi îndrăzneţe, 
care au intuit adevărate valoare a noii invenţii şi, înainte ca ea să fi evoluat 
spre o formă nouă de spectacol şi mai tîrziu spre un statut de creaţie artistică, 
au înţeles imensa sa valoare ca instrument ştiinţific, ca document al vieţii contem
porane şi deci al istoriei sale. 

Vom porni de la evocarea a trei mărturii în acest sens, publicate la sfîrşitul 
veacului trecut. Cea mai veche datează din 1897 şi a apărut în editorialul unui 
ziar bucureştean : 

„O jucărie, o simplă lanternă magică, care va modifica poate în viitor 
punctul de vedere al istoricilor" — spune autorul. „Cinematograful va repune totul 
în ordine şi prin el sinceritatea vieţii noastre va fi transmisă diverselor epoci, 
dincolo de noi înşine. Ε o distracţie pentru noi, va fi însă pentru generaţiile 
viitoare un document incomparabil care le va face să lăcrămeze înduioşate, răsco-
lindu-le totodată o întreagă lume de idei (...). Aceste rulouri de gelatină trebuie 
să-şi ocupe locul în biblioteci şi muzee, în arhivele statului, alături de alte docu
mente, comentarii ale epocilor trecute (...) Aş vrea să nu mai existe nici o cere
monie publică, nici un eveniment interesant dintre cele pe care omul le poate 
prevedea, fără un aparat de cinematograf care să-i filmeze pe oameni pe viu" i. 

Cu aproape un an mai tîrziu, la sfîrşitul lunii martie 1898 apărea la Paris 
o mică broşură de 16 pagini, intitulată Une nouvelle source de l'histoire, semnată de 
Boleslaw Matuszewski, cunoscut operator polonez care locuia la Paris şi filmase 
în primii ani ai cinematografiei o serie de importante evenimente. E l a avut 
ideea (acceptată de „sferele oficioase" spunea el) de a oferi aceste documente 

* Diogène (Oscar Brlol, 1854—1919), Le Cinématographe, în ..L'Indépendance Roumaine", 
1897, Iunie 11. 
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personale spre a servi de bază unui „muzeu sau depozit cinematografic". Şi în 
continuare Matuszewski afirmă cu dreptate : 

„Din simplă distracţie, fotografia animată va deveni atunci un procedeu 
(agreabil) pentru studiul trecutului (...) de vreme ce va da viziunea lui directă 
(...). Se poate spune că fotografia animată are un caracter de autenticitate, de 
exactitate, de precizie care nu-i aparţine decît ei. E a este prin excelenţă martorul 
ocular veridic şi infailibil. E a poate să controleze tradiţia orală şi, dacă martorii 
umani se contrazic asupra unui anume fapt, să-i pună de acord închizînd gura 
celui pe care-1 dezminte (...). Este cazul să se dea acestui izvor, poate privilegiat, 
al istoriei, aceeaşi autoritate, aceeaşi existenţă oficială, acelaşi acces ca şi la cele
lalte arhive deja cunoscute (...). Este o creaţie care se impune şi care va fi făcută 
într-o zi, în vreun mare oraş al Europei" 2 . 

Broşura lui Matuszewski conţine şi o detaliere mai largă a organizării acestei 
arhive, şi un apel concret către oficialităţi şi cercuri influente spre a susţine ideea 
sa (rămasă de altfel fără urmare). Această broşură a permis să se revendice 
pentru el — cu dreptate — paternitatea unei asemenea propuneri. Dar la această 
paternitate ar fi poate corect să asociem şi pe autorul român care — cu aproape 
un an înainte — emitea în publicistică aceeaşi idee. 

Un an şi ceva mai tîrziu, o remarcă de aceeaşi natură apare sub pana 
altui român, marele savant care cel dintîi a utilizat filmul ca instrument de cerce
tare ştiinţifică, începînd din 1898, şi care — într-un articol apărut la Paris în 
februarie 1900, deci redactat spre sfîrşitul anului 1899 — scrie următoarele fraze 
pline de semnificaţie : 

„De pe acum putem prevedea ce preţios concurs va da acest minunat aparat 
istoriei naţionale şi politice a unui popor... Se vor putea astfel reconstitui mai 
tîrziu pagini de istorie reală şi trăită, cu ajutorul unor documente incontestabile, 
a căror fidelitate va fi inatacabilă şi pe care consideraţiile subiective ale istoricilor, 
mai mult sau mai puţin parţiali, nu vor putea să le altereze" 3 . 

Nu este exclus ca Marinescu să fi cunoscut broşura lui Matuszewski, care 
i-o va fi trimis poate prin intermediul lui N. Vashide, savantul român stabilit 
la Paris, unde a fost şef de lucrări la Collège de France. Acesta cunoaşte şi susţinea 
activitatea lui Marinescu de cercetare prin cinematograf a patologiei mişcărilor 
în neurologie, şi tocmai în acest scop intrase în contact cu operatorul Matuszewski, 
spre a-i cere sfaturi utile savantului român, aşa cum arată scrisoarea lui din 
decembrie 1898, păstrată în „Muzeul memorial prof. Gh. Marinescu". 

Chiar dacă observaţia i-a fost inspirată acestuia din lectura textului lui 
Matuszewski, rămîne faptul pozitiv că a adoptat ideea şi a dezvoltat-o. De altfel 
studiul citat al savantului român era aşa cum just remarcă un cercetător al 
istoriei cinematografiei noastre — „o meditaţie personală asupra rosturilor şi posi
bilităţilor cinematografului în viitor (...), (un) studiu de înaltă ţinută ştiinţifică, care 
constituie una dintre cele mai remarcabile producţiuni ale anilor începutului 
cinematografiei" *. 

După cum se vede, sub impresia proaspătă a contactului cu o invenţie care 
constituie senzaţia sfîrşitului de veac, dar ale cărei dezvoltări ulterioare nu erau 
încă previzibile, cei trei autori citaţi se întîlnesc în ideea comună a valorii de 

2 Boleslaw Matuszewski, Une nouvelle source de l'histoire, Paris, 28 martie 1898. 
— republ. de Wl. Banaszkiewicz, Varşovia, 1955. 

3 G. Marinesco, Les applications générales du cinématographe aux sciences biologiques 
et à l'art, in „Revue générale des sciences pures et appliquées", P a r i s 1900, februarie 15. 

* B. T . Hipeanu — in cap. Ecoul spectacolului cinematografic, din volumul Istoria 
cinematografiei din România, — 1896—1948, — redactor Ion' Cantacuzlno, 1975. 
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document istoric pe care o posedă luările de vedere cinematografice, fac consi
deraţii teoretice şi practice pe marginea acestui fapt şi sugerează sau propun 
constituirea unui fond arhivistic, din aceste documente filmate, spre a servi ca 
„un nou izvor al istoriei". O asemenea „arhivă" — cuvîntul este pronunţat încă 
de pe atunci, — trebuie să constituie o culegere de documente privind istoria 
generală, o imagine vie a epocii noastre, capabilă să ofere argumente indiscutabile 
istoricilor din viitor. 

Era poate normal ca un asemenea punct de vedere să prevaleze într-o epocă 
în care filmele erau aproape exclusiv constituite din subiecte de „actualitate" şi 
din documente ale vieţii cotidiene, într-o epocă în care el nu devenise încă o 
formă de spectacol. Dar evoluţia ulterioară a cinematografului a sancţionat părerile 
de atunci. Enorma acumulare de materiale pe care „actualităţile" filmate în timpul 
celor 80 de ani ai existenţei cinematografului au putut s-o ofere pentru recon
stituirea şi evocarea vieţii din primele trei sferturi ale veacului nostru, — în 
special în toate filmele de montaj realizate în ultimele decenii, — confirmă pre
vederile celor trei autori, care fac cu adevărat figură de precursori. 

Aceeaşi evoluţie a filmului a adus însă acestor prevederi şi corecţiunile de 
rigoare, — impuse mai ales de aspectul de mass-media pe care 1-a dobîndit cine
matograful modern, — şi a amendat entuziasmul lor necondiţionat, care în ochii 
contemporanilor noştri apare mai nuanţat. Este o diferenţă de puncte de vedere, 
lapidar cuprinsă în fraza unei cercetătoare engleze contemporane, care scria, în 
1967, că filmul, ca mărturie, este „nedemn de încredere, superficial, susceptibil de 
orice fel de distorsiune", dar recunoştea că el este „în acelaşi timp, de neînlocuit, 
necesar, o sursă de material pe care nici un istoric al secolului X X n-ar trebui 
S-o subestimeze, deşi mulţi dintre ei sînt dispuşi s-o facă" 5 . 

între cele trei citate de la sfîrşitul veacului trecut şi acesta din urmă s-au 
inserat şapte decenii de evoluţie istorică a filmului, ceea ce explică sunetul deosebit 
al părerilor. Să încercăm o evocare a acestei evoluţii, spre a ne convinge de 
partea de adevăr care există în fiecare dintre termenii antinomiei citate. 

Pe de o parte, în tot cursul evoluţiei filmului au rămas prioritare genurile 
de film bazate pe caracterul de document brut al realităţii, imprimat primelor lor 
filmări chiar de părinţii cinematografului, fraţii Lumière : actualităţile şi docu
mentarele, în acelaşi timp, chiar şi în filmele de ficţiune, veridica oglindire a 
fondului social pe care se profilează acţiunea filmului sau care determină con
flictele din intriga filmului constituie cel mai important parametru al valorii 
conţinutul său. Exemplele sînt numeroase, de la melodramele sociale ale lui Urban 
Gad, din preajma anilor 1920, pînă la neorealism, de la filmul de gangsteri din 
anii '30 ai Americii la filmul politic de azi, de la Dziga Vertoff la Costa Gavras, 
de la şcoala westernului la „free-cinema"-ul englez. Ele reflectă întotdeauna con
ştiinţa socială dintr-un anumit context istoric. Mai mult chiar, filmele unor creatori 
de azi — de la Godard la Antonioni — pot să constituie chiar un „revelator 
social", prin caracteristicile încă embrionare pe care le decelează în conştiinţa epocii 
noastre 6 . 

O expresivă dovadă a capacităţii unor filme artistice de a constitui — cu 
acelaşi titlu ca şi documentarele — mărturii ale istoriei, ne-a fost oferită cu pri
lejul reluării unor filme care oglindesc istoria ultimilor 30 de ani ai patriei 
noastre. Filme documentare şi filme artistice recompuneau, laolaltă, o emoţionantă 

5 Penelope Houston, Filmul de montaj şl natura mărturiei, în ,.Sight and Sound", 
1967, nr. 2. 

• Cf. Annie Goldmann, Cinéma et société moderne, Paris, 1971. 
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retrospectivă a unor ani frămîntaţi, pe care filmele îi evocau cu intensitate şi 
patos, dar şi cu un extraordinar caracter de autenticitate, ca o adevărată pagină 
de istorie. 

Asemenea reluări sînt astăzi posibile fiindcă ideea celor trei vizionari pe 
care i-am citat a prins viaţă, şi acum există în numeroase ţări ale lumii Arhive 
naţionale de film, reunite de un sfert de veac într-o Federaţie internaţională 
a Arhivelor de film, ce grupează peste 40 de ţări din lume. 

Depozitele sau muzeele astfel create adăpostesc azi, de fapt, o parte din 
patrimoniul cultural al ţărilor respective. Ele conţin acele documente care pot 
fi izvoare ale istoriei, care ne permit să ne identificăm cu înaintaşii şi să ne 
definim conştiinţa istorică, ceea ce ducem mai departe din opera lor. 

Arhiva de film ne apare astfel ca un muzeu viu al istoriei, în multiplele 
ei compartimente, de la istoria pur şi simplu, la istoria culturii şi a ştiinţei. Un 
muzeu care are toate caracterele proprii oricărei alte forme muzetistice. Este, 
deopotrivă, o instituţie pentru păstrarea documentelor istorice, în general şi, prin 
aceasta, o bază materială pentru toţi istoricii ; depozit de opere semnificative şi de 
capodopere ale artei filmului (şi ca atare rezervor de cultură cinematografică 
pentru marele public ca şi pentru specialişti) ; bază materială pentru toate cer
cetările privind istoria filmului. Aceste roluri se suprapun perfect cu cele ale 
bibliotecilor pentru literatură şi ale muzeelor pentru artele plastice. 

După cum caracterul de muzeu al arhivelor de film apare şi în paralelis
mul esenţial ce se poate stabili din punct de vedere organizatoric între ele şi 
muzeele de arte sau biblioteci. Căci toate trei presupun a) existenţa unui depozit 
de opere, b) posibilitatea de a le prezenta publicului, c) necesitatea unei între
ţineri tehnice, a unei recondiţionări şi a unui control împotriva riscurilor de peri
sabilitate (cu mijloace şi tehnici deosebite, proprii materialului ce constituie baza 
operelor respective) 7. 

Prin existenţa acestor arhive, documentele ce le conţin au fost salvate de 
la pieire şi oferite studiului cercetătorilor, aşa cum visau precursorii evocaţi. Şi, 
în acest sens, afirmaţiile cercetătoarei contemporane erau adevărate pentru partea 
pozitivă a antinomiei propuse de ea. 

Pentru cealaltă parte există de asemenea un coeficient de adevăr, dar numai 
relativ. Valoarea documentelor filmate este legată de modalităţile de înregistrare, 
a evenimentelor, — de norocul operatorului de a fi prezent acolo unde trebuie 
şi cînd trebuie pentru a surprinde evenimentul istoric imprevizibil, de curajul lui 
— adesea, — de capacitatea sa tehnică, întotdeauna. Dovadă filmările de război, 
sau documentele insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste de 
la 23 august. Dar această valoare e legată, în acelaşi timp, şi de onestitatea celor 
care utilizează documentul filmat. Şi aici intervine aceea „distorsiune" de care 
vorbea Penelope Houston, şi care este opera montajului şi a comentariului. Există, 
din nefericire, posibilitatea de a prezenta, din documentul utilizat, numai o parte 
anume aleasă, de a o monta în raport cu alte planuri în aşa fel încît contextul 
s-o denatureze, şi de a o însoţi cu un comentar care să ducă pe spectatori spre o 
anumită cale — uneori falsă — în interpretarea documentului prezentat. Iată ceea 
ce, din păcate, tehnica filmului pune la îndemîna oamenilor, care uneori pot fi 
de rea credinţă. De aceea se poate recunoaşte că şi cealaltă parte a antinomiei 
citate conţine un coeficient de îndreptăţire. 

7 Cf. Ion Cantacuzino, Le cinéma et les Archives du film, în „Revue Roumaine 
d'Histoire de l'art" (Série Théâtre, Musique, Cinéma), nr. 1, 1972. 
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Din clipa în care forţa filmului, ca mijloc de comunicare, a făcut din el un 
instrument de propagandă — şi clipa aceasta coincide cu viitoarea primului răz
boi mondial 8 — această capacitate a fost utilizată tot mai intens, adesea cu triste 
scopuri de inducere în eroare a opiniei publice. Se ştie în ce mod nefast a fost 
utilizat filmul în slujba isteriei războinice declanşate de nazişti, şi cu ce tragice 
rezultate. Cele mai cumplite orori ale războiului erau prezentate spectatorilor în 
aşa fel încît să le exalte convingerea în forţa armelor Reichului şi în victoria 
finală, făcîndu-i să uite suferinţele îndurate de întreaga omenire, inclusiv de germani. 

Dar a fost suficient ca un mare regizor sovietic, într-un film de montaj 
care utiliza chiar materialul filmat de germani, să-1 prezinte în contextul „ade
văratei feţe a nazismului", dezbărat de minciuna comentariului şi a montajului, 
pentru ca imaginile însăşi să restabilească adevărul istoric. Filmul şi-a dovedit 
astfel şi capacitatea de a demasca minciuna, prin forţa imaginilor care denunţau 
impostura unei prezentări tendenţioase şi le opuneau chipul adevărului. Era con
firmarea strălucită a clarviziunei acelor precursori cu gînduri nobile, pe care i-am 
citat ca punct de plecare al acestui studiu. 

Şi, drept concluzie, să ne amintim că istoria, sub toate formele ei, η-a fost 
lipsită de încercări de falsificare sau de interpretare voit eronată. Sincera noastră 
constatare nu poate deci constitui un capitis diminutio pentru valoarea de docu
ment istoric al peliculei filmate. Faţă de ea, ca şi faţă de orice alt document, se 
cere doar istoricului acea atitudine de riguroasă respectare a adevărului care tre
buie să stea la temelia oricărei cercetări ştiinţifice. Şi însăşi esenţa imaginii fil
mate este de a cuprinde în ea adevărul. 

L E F I L M , UN MUSÉE V I V A N T D E L ' H I S T O I R E 

R é s u m é 

Dès la création, il y a 80 ans, du cinématographe, des esprits éclairés ont 
eu l'intuition de la valeur du film en tant que document de l'histoire vécue. 
L'auteur cite, parmi eux, le journaliste roumain Oscar Briol qui, en 3897, soutenait 
l'idée de „garder ces bandes de celluloide dans des musées ou des archives", 
l'operateur polonais Boleslaw Matuszewski, qui en 1898 considériat le film comme 
„une nouvelle source de l'histoire" et proposait la création de „dépôts" de films et, 
enfin le savant roumain G. Marinesco, créateur en 1898 du cinéma de recherche 
scientifique, qui voyait dans le film un „témoin irrécusable" contre tout essai de 
dénaturer la vérité historique. 

1 Toate puterile beligerante au creat atunci „servicii cinematografice ale armatei", 
care au filmat un enorm material documentar asupra războiului. Un asemenea serviciu a 
fost creat şi la noi, pe lîngă Marele Cartier General. Remarcabilă este următoarea observaţie, 
cuprinsă în Instrucţiunile relative la Serviciul Fotografic si cinematografic al Armatei, emise 
de M.C.G., sub semnătura şefului de Stat Major generalul C. Fresan, la 16 iulie 1917 : 
„Trebuie să se fixeze prin imagini caracterele generale ale (...) războiului, in aşa fel ca 
cel ce va scrie istoria să poată scoate in viitor cît mai exact datele acestui război in 
diferitele faze ale evoluţiei lui". Arhiva muzeului Militar Central, dos. nr. 4 (Corespondenţa 
referitoare la S.F.C.A.) . Cf. Aurel Lupăşteanu, Cinematografia Militară românească în primul 
război mondial, in ms. la A.N.F. 
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L'étude analyse la mesure dans laquelle les prévisions de ces précurseurs 
ont été confirmées par l'évolution historique du cinéma, dans ses oeuvres les 
meilleures, ainsi que les essais d'utilisation du document cinématographique dans 
des butes tendancieux, qui ont été corrigé par la force de la vérité que ces docu
ments renferment. Ce qui porte à la conclusion que les films, — actualités, docu
mentaires ou films de fiction à fond social et politique, — constituent des té
moignages révélateurs de la société de ce siècle, et font des archives du film de 
véritables musées vivants de l'histoire. 
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FOLOSIREA MIJLOACELOR MUZEISTICE IN PREDAREA ISTORIEI 
PATRIEI IN ŞCOALA GENERALA ŞI IN L I C E U 

N I C O L A E B l R D E A N U 

Predarea istoriei în şcoala de cultură generală şi în liceu este de necon
ceput fără folosirea unor bogate mijloace muzeistice ajutătoare. In cadrul mate
rialului didactic, mijloacele muzeistice şi anume : textele din izvoare istorice, hăr
ţile, schiţele, graficele, portretele, fotocopiile etc., sînt cele mai importante mate
riale ajutătoare în predarea istoriei. Asemenea mijloace uşurează înţelegerea eve
nimentelor, a proceselor istorice, memorarea şi reproducerea lor. 

Mijloacele muzeistice ajută profesorul de istorie să transmită faptele istorice 
aşa cum s-au petrecut ele, real, sau cît mai apropiate de realitate, fără interpretări 
subiective. Ele fac lecţiile mai concrete şi mai convingătoare. Utilizîndu-le cu pri
cepere, profesorul de istorie va reuşi să influenţeze elevii şi să le creeze convin
geri patriotice. „Conceput în acest fel, studiul istoriei va trebui să devină în şcoala 
noastră un factor esenţial de educare patriotică a tinerei generaţii, de dezvoltare 
a sentimentului de răspundere faţă de soarta naţiunii noastre socialiste, a hotărîrii 
ferme a tuturor tinerilor de a-şi închina toată energia, elanul, puterea de muncă 
şi chiar viaţa, dacă va fi necesar, înfloririi şi apărării patriei, salvgardării liber
tăţii, suveranităţii şi integrităţii teritoriale, a cuceririlor revoluţionare, socialiste 
ale poporului" arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al P.C.R., la 
Consfătuirea cadrelor didactice care predau ştiinţele sociale în învăţămîntul superior. 

Deci predarea istoriei în şcoală şi folosirea întregului arsenal de mijloace 
muzeistice nu le facem pentru a încărca memoria elevilor cu nişte date, nişte 
scheme sau imagini, ci pentru a le creia atitudini pentru muncă, pentru viaţă, 
într-un cuvînt pentru a le forma o conştiinţă comunistă. 

Ca să poată interpreta corect problemele de istorie şi să ştie să facă edu
caţia elevilor prin lecţiile de istorie cu ajutorul mijloacelor muzeistice, profesorii 
de istorie trebuie să fie bine pregătiţi, să cunoască ideologia marxist-leninistă, 
politica internă şi externă a partidului şi statului nostru. Documentele congre
sului al XI- l ea al P.C.R. ne dau o orientare clară în multiple probleme de istorie. 
In raportul său la congres, tovarăşul Nicolae Ceauşescu spunea următoarele : „Tre
buie să l ichidăm cu desăvîrşire mentalitatea anarhică, mic-burgheză, că proble
mele istoriei, ale diferitelor ştiinţe sociale sînt doar probleme de strictă speciali
tate. Acestea sînt probleme ale teoriei şi ideologiei comuniste şi de ele nu se pot 
ocupa decît acei care îşi însuşesc şi aplică ideologia şi concepţia comunistă despre 

1 Nicolae Ceauşescu, Cuvintare la consfătuirea cadrelor didactice care predau ştiinţele 
sociale tn invăţămtntul superior, 10 noiembrie 1972, In Romdnia pe drumul construirii socie¬
tăţii socialiste multilateral dezvoltate, voi. 7, Edit. Politica, Bucureşti, 1973, p. 832. 

www.mnir.ro



492 NICOLAS BIRDEANU 

lume" 2 . In această viziune trebuie predată istoria în învăţămînt sau interpre
tată la muzeu. 

Ca să contribuie cu maximum de eficienţă la formarea conştiinţei comuniste 
a elevilor, profesorul de istorie trebuie să-şi îmbogăţească conţinutul de informaţii 
şi maestria pedagogică şi să-şi perfecţioneze necontenit formele şi metodele 
de predare. 

Cum şi cînd trebuie să utilizeze profesorul mijloacele muzeistice pentru a 
răspunde dezideratelor de mai sus ? 

Răspunsul la această întrebare este următorul : în permanenţă, la fiecare 
lecţie de istorie, de la prima şi pînă la ultima oră de curs. In acest scop profesorul 
trebuie să aibă la dispoziţie materialele muzeistice. 

Muzeele pot veni în ajutorul predării istoriei în şcoala generală şi în liceu 
cu mai multă eficienţă, nu numai prin difuzarea cunoştinţelor cu ocazia vizitelor 
elevilor la muzeu, ci şi prin editarea şi multiplicarea unor materiale muzeistice 
cu care să fie dotate şcolile. 

Realizarea de materiale pentru şcoli se impune din mai multe puncte de 
vedere. In primul rînd este foarte greu să se deplaseze clasa la muzeu pentru 
fiecare temă. In al doilea rînd sînt şcoli îndepărtate, risipite pe tot cuprinsul ţării 
iar muzeele sînt numai la oraşe. Muzeu naţional al Republicii avem numai 
în capitală. 

Dacă nu sînt posibilităţi la muzeele judeţene, cel puţin Muzeul naţional să 
aibe mijloacele necesare, aprobarea şi obligaţia de a edita şi multiplica mijloace 
muzeistice şi a răspunde la comenzile făcute de şcoli. 

Muzeele ar putea confecţiona materiale muzeistice de istorie pentru cabi
netele şcolare ca : portrete, schiţe, mulaje după obiecte, documente, fotocopii, pla
chete speciale pentru fiecare temă, seturi de schiţe şi grafice, albume istorice etc. 
Astfel s-ar înlătura improvizaţia, timpul pierdut şi numeroasele eforturi făcute 
de profesori pentru a-şi procura astfel de materiale, întrucît nu e nici o altă insti
tuţie profilată pentru realizarea lor. 

Trebuie schimbat şi sistemul actual de aprovizionare cu materiale didactice 
de istorie (hărţi, diapozitive, diafilme portrete, etc.) prin atîtea verigi intermediare, 
ci şcolile să aibe posibilitatea să facă comenzi directe la Muzeul naţional sau la 
muzeele judeţene pentru a şi le procura. Astfel între şcoală şi muzeu s-ar stabili 
o nouă formă de colaborare iar muzeul ar fi şi o instituţie de creaţie şi de dotare 
a şcolilor cu materiale istorice. In felul acesta, prin intermediul materialelor trimise 
în şcoli, în facultăţi şi al profesorilor care le utilizează la lecţii, muzeele ar popu
lariza cunoştinţele de istorie în rîndurile tineretului şcolar, ale studenţilor şi altor 
categorii de cetăţeni, de mii de ori mai mult decît o face în prezent. 

Trimiterea de materiale în şcoli de către muzee nu înseamnă că ar înlătura 
vizitele la muzeu, ci, dimpotrivă, ele trebuie continuate pentru fundamentarea 
cunoştinţelor predate în şcoală, pentru a vedea exponatele care nu pot fi 
multiplicate. 

L a muzeu pot fi ţinute două tipuri de lecţii. Dacă şcolile sînt în apropierea 
muzeului şi orarul şcolii permite, pot fi ţinute lecţii la temele cele mai importante 
din programă, ca : „Revoluţia de la 1848 din Ţările Române", „Unirea Principatelor 
române", „Războiul de independenţă din 1877—1878", „România în primul război 

2 Nicolae Ceauşescu, Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului 
Comunist Romăn in perioada dintre Congresul al X-lea şl Congresul al Xl-lea şi sarcinile de 
viitor ale partidului, 25 noiembrie 1974, in Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Romdn, 
25—28 noiembrie 1974, Edit. Politică, Bucureşti, 1975, p. 76. 
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mondial", „Insurecţia naţională armată antifascistă şi antiimperialistă din august 
1944" etc. Lecţiile pe tema din programă sînt interesante, însă se întîmpină greutăţi 
cu deplasarea elevilor la muzeu. Timpul fiind restrîns elevii nu pot fi duşi la prea 
multe teme. 

Considerăm că cele mai eficace lecţii la muzeu sînt cele recapitulative, după 
epoci istorice, înainte de lucrările scrise. Astfel de lecţii se pot ţine, la istoria 
patriei, după parcurgerea temelor referitoare la epoca veche, epoca medie, epoca 
modernă şi epoca contemporană. Deasemenea pot fi ţinute lecţii ca : „Orînduirea 
comunei primitive pe teritoriul patriei noastre", „Dacii şi romanii strămoşii poporului 
român", „Lupta de eliberare socială în evul mediu", „Lupta antiotomană în secolele 
X I V — X V I " , „Mişcarea muncitorească în a doua jumătate a secolului al X I X - l e a şi 
începutul secolului al XX-lea", sau „România în etapa făuririi societăţii socialiste 
multilateral dezvoltate". 

Una din problemele importante ale lecţiei la muzeu este pregătirea temeinică 
a acesteia. Profesorul este obligat să facă o vizită prealabilă la muzeu, pentru a 
identifica şi a cunoaşte bine obiectele asupra cărora se va opri şi pe care le va 
explica, în raport cu ideile principale ale programei şi cu aspectele pe care urmă
reşte să le consolideze la muzeu. 

Avînd în vedere greutăţile întîmpinate în desfăşurarea lecţiilor la muzeu, în 
special cele legate de deplasare, folosirea mijloacelor muzeistice în şcoală, la lecţii, 
este absolut necesară. Dintre acestea ne vom opri asupra cîtorva. 

Extrasele din izvoare istorice folosite la clasă sînt foarte convingătoare, 
creează momente de mărire a atenţiei şi curiozităţii, înviorează expunerea şi o 
argumentează ştiinţific. De exemplu pentru temele de istorie antică, a patriei, pot 
fi argumentate expunerile cu citate din Herodot, Dio Cassius, Strabo, Iordanes, 
pentru cele din epoca modernă cu extrase din documente referitoare la eveni
mentele istorice respective : Revoluţia de la 1821, Revoluţia de la 1848, Unirea 
Moldovei cu Ţara Românească 1859, Războiul de independenţă 1877—1878, etc. L a 
toate lecţiile de istoria României pot fi date citate din Programul Partidului 
Comunist Român. 

Folosirea izvoarelor documentare în predarea istoriei sporeşte valoarea şt i in
ţifică şi educativă a lecţiilor, stimulează spiritul critic al elevilor, contribuie la 
formarea deprinderilor de muncă ştiinţifică. 

L a muzee trebuie să existe afişate principalele documente legate de marile 
evenimente istorice din istoria patriei şi de programa şcolară. De pildă în muzee 
nu trebuie să lipsească extrase din Anabasis de Arrian, care descriu expediţia 
lui Alexandru Macedon în Dacia, din Leunclavius care spune că Mircea cel Bătrîn 
era „cel mai viteaz şi cel mai ager dintre principii creştini", din „ultimatumul" 
dat de Horia la 11 noiembrie 1784 nobilimii asediate în cetatea Devei, din Procla
maţia de la Padeş, Proclamaţia de la Izlaz etc. Documentele expuse în muzeu, în 
special cele referitoare la istoria antică şi medie, trebuie traduse. 

In prezent la Muzeul Naţional de istorie din Bucureşti, sînt multe extrase 
din documente originale — în special din epoca medie — netraduse, şi elevii ca 
şi publicul larg vizitator, în afară de faptul că le văd, nu le pot cunoaşte 
conţinutul. 

Hărţile şi schiţele istorice sînt alte mijloace muzeistice de mare ajutor 
pentru profesorii de istorie. Hărţile de muzeu, generale sau tematice, se pot folosi 
cu mai multă eficienţă deoarece evidenţiază numai unele date importante, legate 
de problemele pe care le tratează. L a Muzeul naţional sînt hărţi şi schiţe care 
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în şcoli lipsesc, ca de pildă : Descoperirile paleolitice şi neolitice pe teritoriul 
patriei noastre, Culturile neolitice, Războaiele daco-romane cu direcţiile de înain
tare a armatelor romane, Harta Ţării Româneşti în timpul lui Mircea cel Bătrîn, 
Insurecţia naţională armată antifascistă şi antiimperialistă, schiţele marilor bătălii 
de la Vaslui, Jiliste, Călugăreni, Plevna, Mărăşeşti, Oituz, Budapesta, etc. Avînd 
modelele de la muzeu,' profesorul trebuie să confecţioneze hărţi şi schiţe pentru 
şcoală, ca ele să nu lipsească de la lecţii. 

Graficele şi schemele cu diferite aspecte istorice sînt alte categorii de mate
riale muzeistice, ce pot fi utilizate la lecţii de către profesorii de istorie. De 
pildă la lecţia „România la începutul secolului al XX-lea", profesorii pot folosi 
un grafic cu capitalul străin în societăţile industriale pe acţiuni din ţara noastră ; 
la lecţia care tratează criza economică din 1929—1933, un grafic care să ilustreze 
agravarea situaţiei materiale a salariaţilor în perioada crizei ; la lecţiile ce tratează 
perioada edificării societăţii socialiste multilateral dezvoltate, grafice în legătură 
cu dinamica producţiei industriale 1938—1975, dezvoltarea ramurilor economiei 
naţionale, dinamica comerţului exterior al R.S.R. şi altele. 

Mulaje după documente şi fotocopii după obiecte muzeistice care să redea 
aspecte social-economice, manifestaţii politice, portrete de mari voievozi, eroi ai 
neamului, eroi comunişti şi utecişti, aspecte din anii construcţiei socialismului, 
sînt alte mijloace pe care trebuie să le folosească profesorii de istorie la lecţii. 

Intrucît asemenea mijloace lipsesc în şcoli şi nu există nici în comerţ, 
muzeele ar da un enorm ajutor şcolii, în primul rînd prin confecţionarea lor. 

O tendinţă modernă în predarea istoriei este participarea cît mai activă a 
elevului la procesul de învăţămînt, promovarea cu mai multă insistenţă a meto
delor de autoinstruire şi autoeducare. 

Una din aceste metode este instruirea pe grupe. Se dau elevilor în timpul 
lecţiei o serie de materiale multiplicate (copii după documente, seturi de grafice, 
albume etc.). După studierea acestora profesorul organizează o dezbatere cu elevii 
în legătură cu tema dată spre studiu şi formulează împreună cu ei ideile prin
cipale ale lecţiei. Dar pentru a promova o asemenea metodă e nevoie ca mate
rialele să fie în mai multe exemplare. Fiecare elev să aibe cîte un exemplar. 

Facem propunerea Muzeului Naţional de istorie ca să editeze şi unele 
plachete cu caracter didactic, care să cuprindă materiale diverse ca : citate, grafice, 
portrete, fotocopii. Dacă sînt făcute strict pentru uzul şcolii, ar putea să conţină 
şi unele indicaţii metodice. 

Şcolile le pot procura contra cost de la muzeu şi pot fi folosite în forma 
în care sînt editate, sau mărite prin proiecţii cu ajutorul epidiascopului. Comisia 
de istorie a Casei Corpului Didactic din Capitală ar putea întocmi, în colaborare; 
cu muzeul, o tematică concretă în sprijinul ideilor expuse mai sus. 

De asemenea facem propunerea ca Muzeul Naţional de istorie să confec
ţioneze şi diapozitive şi diafilme pe teme conform programei lecţiilor din manual. 

Fiecare temă din manual să aibe imaginile sale. Muzeul ar putea avea săli 
speciale de proiecţii. E l poate constitui un model de utilizare la lecţii a mijloacelor 
tehnice audio-vizuale. 

Acestea sînt numai cîteva probleme referitoare la folosirea mijloacelor mu
zeistice în predarea istoriei. Printr-o strînsă colaborare a şcolii cu Muzeul, atît 
profesorii de istorie cît şi muzeografii pot face ca activitatea lor nobilă, patriotică, 
să aibe rezultate cît mai frumoase. 
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L ' U T I L I S A T I O N D E S POSSIBILITÉS O F F E R T E S PAR L E MUSSÉE POUR 
L ' E N S E I G N E M E N T D E L ' H I S T O I R E D E R O U M A N I E DANS L E S ÉCOLES 

GÉNÉRALES 

R é s u m é 

Le musée se présente comme une immense collection de matériel didactique 
propre à l'enseignement de l'histoire dans l'école : tels les textes provenus des 
sources historiques, les cartes, les esquisses, les graphiques, les diapositives, les 
portraits, les photocopies, etc. 

L'utilisation de tout ce matérial ne fait pas charger la mémoire des élèves 
avec des dates superflues mais au contraire leur permet une meilleure com
prehension et mémorisation des faits de l'histoire. Aussi, les visites régulières au 
mussé pourraient perfectionner l'enseignement de l'histoire, tout en lui offrant un 
cadre nouveau. Il se pose cependant le problème des diverses difficultés quant au 
déplacement des élèves aux musées ou même le manque de musée dans nombre 
de localités. Afin de remédier à cette situation il serait utile d'éditer et de multi
plier un documentaire historique à l'usage des écoles. 

Une telle collaboration entre école et musée, entre l'activité de professeurs 
et celle des museographes laisse entrevoir la possibilité d'obtenir de meilleurs 
résultats scolaires ainsi que de nouveaux aspects d'étude sur l'enseignement de 
l'histoire. 
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OBSERVAREA DIRECTA ÎN CERCETAREA MUZEOGRAFICA 
CULTURAL-EDUCATIVA 

L I V I U ŞTEFANESCU 

Dezvoltarea sociologiei, psihologiei şi pedagogiei au dat impuls la sfîrşitul 
secolului trecut şi preocupărilor de studiere a relaţiei dintre muzeu şi public. 
Cercetările iniţiale se refereau îndeosebi la înregistrarea impresiilor publicului, a 
numărului vizitatorilor, aprecierilor asupra interesului manifestat de public. Relatări 
despre aceste preocupări se găsesc atît în presa de mare tiraj, cît şi în cea de 
specialitate, mai ales în domeniul artelor plastice. 

L a noi aceste preocupări se găsesc la Al . Odobescu, C. Istrati, N. Tzigara-
Samurcaş, Grigore Antipa, Nicolae Iorga, Virgil Drăghiceanu, iar la începutul seco
lului trecut în arhivele muzeelor din Transilvania. In literatura de specialitate se 
susţine că astfel de preocupări au existat de timpuriu şi în ţările din centrul şi 
vestul Europei promotoare de altfel ale constituirii şi dezvoltării muzeelor. într-un 
remarcabil studiu despre Sociologia muzeelor se indică cercetările întreprinse de 
G.T. Fechner în Germania pe la 1876, apoi ale lui Alfred Lichtwark la Berlin 
în al doilea deceniu al acestui secol, Else Biram în 1919 la Leipzig 

Numai în ultimii zece ani implicaţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifice şi atracţia 
realizărilor ţărilor socialiste au readus în centrul preocupărilor numeroase studii 
privind relaţia dintre muzee şi publicul lor, ca acelea ale lui Hans L . Zetterberg 
publicate în 1962 la New York sau ale lui Joffre Dumazedier apărute în 1966 la 
Paris, în colaborare cu Aline Ripert. O prezentare interesantă a nivelului cercetă
rilor prezintă Manfred Eisenbeis în cel de al doilea număr pe 1972 al prestigioasei 
„MUSEUM" a Unesco-ului 2 . 

Funcţia cultural-educativă a muzeului atrage în ultima vreme tot mai mult 
atenţia pedagogilor, psihologilor şi sociologilor, fără ca prin aceasta ea să-şi 
piardă individualitatea şi independenţa, chiar dacă pentru mulţi există tentaţia 
analogiei cu cercetările interdisciplinare 3. 

Prin uriaşa sa bază materială, bogăţia colecţiilor, prezentarea ştiinţifică şi 
unitară a vieţii societăţii umane pe teritoriul Romîniei, Muzeul de Istorie al Repu
blicii Socialiste România a reuşit să studieze sistematic structura, comporta
mentul, interesul publicului vizitator pentru a putea determina cele mai adecvate 
forme ale activităţilor sale cultural-educative şi politico-ideologice. In cadrul cer-

- 1 Gustav Theodor Fechner, Vorschule der Aesthettk, Leipzig, 1876 ; Alfred Lichtwark. 
Ausgewălte Schrlften, Berlin, 1917 ; Else Biram. Die Industrlestadt als Boden neuer Kunsten-
twlcklungen, Leipzig, 1919. 

2 Manfred Eisenbeis, Eléments pour une sociologie des musées, in „Museum", vol. X X I V , 
nr. 2. 1972. 

3 Liviu Ştefănescu, Octavlan Nicolau, Cercetarea Interdisclpllnară — parte componentă 
a cercetării muzeografice, comunicare la Centenarul Muzeului Banatului, Timişoara, 21. I . 1973. 
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cetării muzeografice cultural-educative se înscrie şi observarea directă, ca o tehnică 
specifică muzeului, care reuşeşte să pună la îndemîna cercetătorului materialul 
necesar concluziilor teoretice pentru a afla modalităţi practice de acţionare. 

Observarea directă s-a aplicat prin intermediul personalului permanent de 
supraveghere existent în sălile expoziţiei muzeului. Subiecţii metodei — supra-
veghetoarele — şi-au notat în caiet, fără prezenţa publicului, adică după ce 
acesta trecea în sala următoare, observaţiile potrivit unui sistem care va fi 
expus în continuare. Notaţiile acestora pot să se clasifice, pentru început, în 
patru categorii : 

1. — privitoare la sistemul de practicare a observării directe ; 
2. — privitoare la subiecţi ; 
3. — privitoare la obiecţii cercetării ; 
4. — privitoare la utilitatea materialului obţinut. 
Sistemul de observare directă în cadrul cercetării muzeografice cultural-

educative întreprinse la Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România din 
toamna anului 1972 este conceput ca o reţea completă a tuturor sălilor expoziţiei, 
antrenînd ca subiecţi toate supraveghetoarele a căror pregătire medie — baca
laureat — şi în curs de completare a pregătirii superioare — studente la facul
tăţile de ştiinţe sociale ale Universităţii din Bucureşti — face posibilă aplicarea 
observării cu un maximum de randament. Obligaţiile subiecţilor sînt următoarele, 
aşa cum au fost înscrise în caietele de observare care le-au fost înmînate : 

„Mă interesează : 
A. Să observ în primul rînd : 
1. — interesul vizitatorilor pentru : a) temă ; b) personalitate ; c) eveniment ; 

d) exponat ; 
2. — reacţia vizitatorilor la : a) rarităţi ; b) mod de expunere ; c) ordine) ; 

d) valori ; 
3. — comportarea vizitatorilor : a) indidviduali ; b) în grup ; c) faţă de ei 

înşişi ; d) faţă de instituţie. 
B. Să solicit unor vizitatori părerea, impresia : 
1. — printr-o scurtă convorbire de 1—3 minute ; maximum 5 persoane într-o 

zi şi numai în situaţiile de minimă afluenţă ; 
2. — prin completarea chestionarului ; maximum 10 persoane într-o zi şi 

numai în situaţiile de minimă afluenţă ; 
C. să notez modalitatea în care se desfăşoară diferite manifestări cultural-

educative şi politico-ideologice în sală. 
Voi nota zilnic în acest caiet rezultatele muncii de observare fără să afectez 

activitatea mea principală de supraveghere şi numai cînd în sală nu sînt vizitatori. 
Voi fi obiectivă, sobră, delicată şi cît mai exactă". 
Referindu-ne la metodă ca instrument de investigaţie a relaţiei muzeu-public 

se pot face unele aprecieri, astfel : 
— metoda priveşte ambele ipostaze ale obiectului — vizitatori — atît în 

trăsăturile lui individuale — psihologice, cît şi în modalitatea de afirmare colec-
tivă-socială ; 

— metodologia recomnadată subiecţilor este simplă ; 
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— metoda se autoverifică şi prin folosirea convorbirii cu obiectul sau a 
completării chestionarelor. 

Cu privire la subiecţi se pot face următoarele aprecieri : 
A. B., are o mare putere de înregistrare în ciuda materialului destul de 

restrîns pe care 1-a prezentat în caietul său ; 
M.M., este o bună observatoare, interesată de aeeastă activitate şi cu opinii 

personale interesante ; 
M.E., efectuează frecvente generalizări, cu o déscriere epică pronunţată a 

celor observate şi cu atenta relevare a aspectelor pozitive ; 
B. 7., este foarte serioasă în abordarea activităţii încredinţate, aducînd frecvente 

opinii personale. 
In ansamblu activitatea subiecţilor este îndreptată spre înregistrări statistice, 

puţină atenţie se acordă aprecierilor publicului observat şi nu s-a trecut deloc 
la aspectul specific al metodei, şi anume completarea chestionarelor şi efectuarea 
convorbirilor. 

Observaţiile privitoare la public se pot detaşa, pentru început, în două 
categorii : 

a) privind comportamentul şi anume faptul că expoziţia este amplă, bogată 
şi solicită efortul fizic, care, la vîrstele mici, elevi din clasele I — I V , se manifestă 
prin întreruperea vizitei sau efectuarea unor pauze de odihnă pentru publicul 
matur. Manifestări de depăşire involuntară a regulilor de a nu atinge obiectele 
determinate din exacerbarea spiritului de curiozitate ; 

b) privind interesul pentru anumite exponate, teme, evenimente şi perso
nalităţi, precum şi pentru explicaţiile acordate de personalul de specialitate din 
muzeu. De asemenea şi diferenţierea interesului în raport cu apartenenţa etnică, 
diferenţele de pregătire, elocvenţa îndrumătorului. 

Materialul rezultat în cadrul activităţii de observare directă ajută la crista
lizarea unor concluzii de ordin teoretic şi practic, astfel : 

— categoriile de vizitatori cele mai receptive sînt reprezentate atît de tineri 
în general, cît şi de anumite forme instituţionalizate ale acestora : elevi în primul 
rînd, organizaţii de pionieri, organizaţii U.T.C., unităţi de militari în termen ; 

— datele privind aspectul exterior, ca prezentare şi vestimentaţie ale publi
cului, sînt de mare utilitate în corelarea cu atitudinea şi comportamentul acestuia 
în muzeu ; 

— comportarea diferită a publicului faţă de anumite exponate sînt indicii 
preţioase privind selecţionarea exponatelor care pot deveni teme ale activităţii 
de popularizare : afişe, diapozitive, conferinţe, interviuri etc. ; 

— recomandarea de la intrare conducătorilor de grupuri organizate a unor 
programe optime de vizitare, care să evite oboseala publicului ; 

— o mai bună etalare a unor exponate care captează atenţia vizitatorilor 
se poate obţine din studierea atentă şi nu numai statistică a rezultatelor acestei 
metode. 

Observarea directă, aplicată pentru prima oară în mod sistematic în Muzeul 
de Istorie al Republicii Socialiste România, devine un mijloc eficient de studiu, 
o metodă de investigaţie utilă a cercetării muzeografice cultural-educative. 
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L ' O B S E R V A T I O N D I R E C T E DANS L E S R E C H E R C H E D E MUSÉOGRAPHIE 
QUI S E PROPOSENT D E S B U T S CULTURELS-ÉDUCATIFS 

R é s u m é 

On présente quelques aspects de l'application de la méthode sous-mentionnée 
pour l'étude de la relation musée-public, l'importance et l'utilisation de certains 
instruments modernes d'investigation. On expose la méthodologie appliquée par le 
Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie. On en présente les conclusions. 

Il est à retenir la présentation que l'on fait de cette méthode non seulement 
comme moyen de connaissance mais comme méthode à contenu spécifique et appli
cations concrètes. 
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V I C T O R I A POPOVICI 

Motto : 
„Cinstind tradiţiile glorioase de luptă îndelungată pur
tată de înaintaşii noştri pentru libertate naţională şl 
socială, pentru o viaţă mai bună — noi aducem un 
omagiu acelor care s-au jertfit pentru ca poporul 
romăn să-şi păstreze fiinţa, să-şi poată organiza viaţa 
astăzi aşa cum o doreşte el" l. 

NICOLAE CEAUŞESCU 

Amploarea şi varietatea luată în ultimii ani de mişcarea turistică şi mu
zeistică românească oferă tineretului nostru ocazia de a frecventa o nouă şcoală 
de educaţie intelectuală, estetică, tehnică, socială şi patriotică. 

Aria ei de observaţie şi investigaţie se întinde asupra întregii ţări, asupra 
tuturor monumentelor ei istorice şi artistice, asupra tuturor aşezămintelor ei 
culturale. 

Mai mult, în timp ce şcoala propriu-zisă se limitează uneori numai la pre
darea de cunoştinţe teoretice" „şcoala" turismului şi a muzeelor este o şcoală vie, 
vastă, foarte variată, care pune pe orice „elev" al ei, indiferent de vîrstă şi de 
pregătirea sa specifică, în contact multilateral şi vital cu toate problemele actuale 
ale contemporaneităţii, oferind tineretului totodată prilejul unei amănunţite cu
noaşteri concrete a trecutului patriei, a locurilor şi tradiţiilor ei istorice, cu un 
cuvînt îi integrează pe tineri în mod concret în geografia, istoria şi civilizaţia 
românească. 

într-adevăr, oricît de temeinic pregătit ar fi oricare din profesorii ce predau 
la şcolile noastre de toate gradele sau la Universitate, oricît de iscusit şi de însu-
fleţitor ar fi modul său de predare şi oricît de variate ar fi materialele didactice, 
lecturi, dispozitive, filme, albume — de care s-ar servi — ele nu vor putea înlocui 
•niciodată realitatea însăşi a subiectelor abordate, grandoarea priveliştilor evocate 
în mod verbal, puterea de emoţionare a locurilor istorice, văzut cu proprii ochi ai 
tînărului. Oricît de măiestrit ar fi cmântul dascălului, el nu poate evoca îndeajuns 
strălucirea măreaţă a monumentelor de veche artă românească şi a masivelor 
construcţii socialiste risipite pe întregul cuprins al ţării. 

Oraşele care au îndeplinit pe rînd rolul de reşedinţe voievodale ale Ţării 
Homâneşti, Moldovei şi Transilvaniei în epoca feudală : Cîmpulung, Curtea de 
Argeş, Tîrgovişte şi Bucureşti, Suceava, Iaşi, Alba-Iulia, păstrează însemnate vestigii 
ale fostelor curţi domneşti, din a căror cercetare se pot desprinde unele concluzii 
interesante pentru cunoaşterea evoluţiei istorice şi a dezvoltării economice şi artis
tice a fiecăreia dintre cele trei ţări române. 

Mormintele marilor voievozi Basarabi şi Muşatini de la Cîmpulung, Cozia şi 
Mănăstirea Dealul, de la Bistriţa şi de la Putna, oferă mai adînci clipe de 
emoţionare decît orice povestire didactică a lor, decît orice diapozitive. 

Şi unde s-ar putea înţelege mai bine strălucirea Curţii de Argeş, a Tismanei, 
a Horezului, a Voroneţului, a Putnei, a Dragomirnei şi a Suceviţei, a Moldoviţei, 

1 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare rostită în adunarea ţinută la Cetatea Neamţului, in 
România pe drumul desăvîrşirii construcţiei socialiste, vol. 1, Ed . politică, Bucureşti, 1968, p. 616. 
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a Agapiei şi a Văratecului, a Cetăţii Neamţului, a palatelor voievodale de la 
Tîrgovişte şi Suceava, de la Alba-Iulia şi Făgăraş, a hidrocentralelor de la Bicaz 
şi de la Argeş, a Porţilor de Fier, a podului prieteniei de la Giurgiu şi a atîtor 
altor capodopere contemporane ale geniului românesc, decît la faţa locului, faţă 
în faţă cu ele însăşi, cu amintirile şi cu splendorile lor ? 

O oră petrecută la Călugăreni, Stoieneşti sau la Şelimber, la Podul înalt sau 
la Războieni, locurile celebrelor bătălii ale lui Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare, 
la Mărăşti sau la Oituz va însemna pentru tineri infinit de mult. L a Porţile 
Moldovei tinerii se vor întîlni la fiecare pas cu eroismul acelora care în anul 
1917 au pecetluit cu sîngele şi cu viaţa lor deviza nemuritoare : Pe aici nu se trece ! 
Şi tot prin aceste locuri, pe drumul dintre Focşani şi Soveja, la Cîmpuri, ei vor 
putea poposi cîteva clipe în căsuţa lui moş Ion Roată, luptătorul dîrz pentru 
Unirea Principatelor şi pentru împroprietărirea ţăranilor. 

în Transilvania, pe drumul Făgăraşului, în satul Cîrţa, o altă căsuţă le va 
aminti de un alt ţăran, badea Cîrţan, care şi-a închinat întreaga viaţă luptei 
pentru apropierea între fraţi, pentru unirea tuturor românilor, despre care le va 
vorbi prin mii de documente şi imagini marele muzeu istoric de la Alba Iulia. 

O excursie prin Munţii Apuseni oferă tuturor participanţilor posibilitatea de 
a vedea în mod nemijlocit, satele şi căsuţele din care s-au ridicat Horea, Cloşca 
şi Crişan, Avram Iancu, mormîntul acestuia de la Ţebea umbrit de legendarul 
gorun al Căpeteniei de la 1784, Abrudul şi Cîmpenii le vor vorbi de luptele de 
la 1848, de eroismul moţilor. 

Sau cine va poposi la Blaj, cetatea luminilor, va păşi cu smerenie pe 
Cîmpia Libertăţii, unde s-au adunat puzderie românii la 1848, din cele trei zări 
şi au jurat să lupte pentru Unire şi libertate socială şi naţională. Şi pătruns de 
amintirea locurilor acestea sacre, va auzi glasul de baladă al Bălcescului, al lui 
Avram Iancu şi al lui Simeon Bărnuţiu, al lui G. Bariţiu şi al lui Alecsadri. 

Sau de vor străbate Oltenia, de la Podul lui Traian înspre Cloşani, tinerii 
vor vedea locurile de baştină şi de vitejie ale lui Tudor Vladimirescu şi ale pan
durilor săi. Tismana, Vladimirii, Cloşanii, Padeşul unde şi-a dat vestita „Pro
clamaţie" către Ţară, toate amintesc de faima lui, de năzuinţa şi îndrăzneala lui 
neostoite. Şi unde s-ar putea înţelege mai adînc lumina pastelurilor lui Alecsandri, 
fiorul baladelor lui Coşbuc şi limba nuvelelor lui Slavici şi a romanelor lui 
Rebreanu, decît în lunca de la Mirceşti, în satele Hordou (Coşbuc), Humuleşti, 
Şiria sau Prislop ? 

Iată doar cîteva puncte de foc pentru restituirea şi retrăirea istoriei acestui 
popor atît de armonios aşezat în patria lui carpato-dunăreană, atît de unitar în 
varietatea expresiei sale, atît de pregnant în linia profilului său, ctitorit veac după 
veac pe o matcă europeană, făurindu-şi la răscrucea atîtor civilizaţii şi inter
ferenţe de culturi acea personalitate originală căreia confruntarea veacurilor şi 
împrejurările istorice i-o vor afirma şi o vor impune ca a sa, în tot ceea ce 
numim civilizaţie materială şi spirituală. 

Mijloacele cele mai potrivite pentru cunoaşterea istoriei patriei sînt excursiile 
în diferite locuri istorice, precum şi vizitele la muzee, la expoziţii. Pentru ca o 
excursie de studiu să-şi atingă scopul trebuie să i se fixeze obiectivul. Atît 
profesorul cît şi elevii trebuie să se pregătească : dacă au posibilitatea şi timpul 
necesar, este potrivit să se documenteze temeinic fie în arhive, fie în biblioteci, 
în muzee, consultînd diferite lucrări privind zona în care urmează să se ducă în 
excursie, sau monumentul ce urmează a fi vizitat. Recomandăm călduros profe-
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sorilor şi tinerilor să-şi lărgească cunoştinţele prin lectura albumelor scoase de 
Editura Meridiane în colecţia „Monumentele patriei noastre". Aceste albume, bogat 
documentate şi ilustrate, pot servi ca un îndrumar preţios şi totodată material 
ilustrativ la clasă. O altă sursă de informare pentru tinărul turist constă în a-şi 
procura monografia localităţii sau a judeţului unde urmează să călătorească. De 
asemenea există foarte multe ghiduri turistice, repertorii de monumente istorice. 
Fie că excursia se face cu şcoala, în grup, sau de unul singur, tînărul care 
doreşte să-şi cunoască patria are la îndemînă instrumente care să-1 ajute să se 
instruiască, să-i formeze nişte „disponibilităţi" de a vedea autenticul şi frumosul 
în artă, în monumentele vizitate. Opinăm că, în felul acesta, implicaţiile moral-
educative sînt mai convingătoare, mai depline, de o netă superioritate prin punerea 
în valoare a monumentelor istorice. Noi cei de astăzi vedem în aceste urme 
mina pe care ne-o întind străbunii peste veacuri şi milenii, simţim solidaritatea 
şi continuitatea cu cei care au muncit, cu cei care au apărat aceste meleaguri cu 
sîngele lor şi ni le-au lăsat moştenire. Atît profesorii cît şi elevii sau tinerii 
turişti trebuie să cunoască amănuntele istorice legate de monument, cît şi să 
posede cunoştinţe privind tehnica de construcţie şi alte detalii ale monumentului 
respectiv. Numai în felul acesta se pot formula unele concluzii semnificative care 
să se fixeze în mintea elevilor. 

Aşadar, tineretul să nu vadă în monumente numai o instruire istorică, o 
emoţie estetică, ci şi un înalt mesaj patriotic trimis de peste veacuri de străbuni 
pe care generaţia tînără are datoria să-1 cunoască, să-1 respecte, să-1 continue cu 
pietate. „Să nu uităm niciodată că toate cuceririle de care ne bucurăm azi au 
fost obţinute prin jertfa celor mai buni fii al poporului nostru" 2. 

Excursiile bine organizate trezesc în tineret emoţii puternice, adîncesc cunoş
tinţele, le deşteaptă interesul pentru studii şi le dezvoltă sentimentul adînc şi 
sfînt al iubirii de patrie şi popor, formîndu-i în felul acesta ca viitori cetăţeni. 

Tinerii pot filma monumentele, pot să-şi procure reproduceri şi diapozitive 
care să le întărească imaginea monumentului vizitat, care să le completeze şi să 
le ilustreze studiile. Vizitarea unui monument istoric, a unei case memoriale, a 
unui monument al naturii poate stîrni imaginaţia, gîndirea şi să îndemne la studiu. 

In felul acesta tînărul se autoeducă, se autodesăvirşeşte şi se autodepăşeşte 
într-o societate în plină schimbare. Tineretul trebuie să-şi cucerească cunoştinţele 
prin efort propriu, forme de autocontrol, să-şi educe capacitatea de a fi faţă în 
faţă „cu sine însuşi", arta însuşirii unui stil de viaţă, a unui ritm propriu de 
învăţare, iată cheia mirajului pe care i-1 poate oferi autodepăşirea, autodesăvîrşirea. 

Printre importantele cuceriri ale omului contemporan este apariţia timpului 
liber — „civilizaţia timpului liber", cum circulă astăzi termenul. Pentru acest 
timp liber trebuie lărgită baza informativă. Receptării operei vii de artă trebuie să 
i se redea esenţialul : privitorul să înţeleagă care este nota distinctivă de simpla 
anecdotă ! In ce priveşte turismul, cu mijloacele sale mereu îmbogăţite, fie turismul 
individual, fie cel de masă, ambele activităţi trebuie să tindă la turismul de 
calitate. Tineretul trebuie să reţină, turismul nu este numai o plăcere, ci, con
ştient, un studiu, o muncă activă permanentă de dezvoltare culturală. 

în continuare insistăm asupra rolului pe care îl poate avea muzeul în 
lărgirea orizontului şcolii. Şcoala şi muzeul trebuie să-şi conjuge eforturile în 
scopul creşterii facultăţilor creatoare ale tineretului studios. în muzee, tineretul 
are posibilitatea să-şi clarifice, să-şi fixeze şi să-şi fundamenteze cele învăţate în 

' Ibidem, v o l 2, p. 473. 
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mod organizat la şcoală sau la facultate, Ia orele de istorie, literatură, istoria 
artelor, fizică, ştiinţele naturii etc. 

Se vorbeşte tot mai mult, şi tot mai des, de „vocaţia educativă" a muzeelor, 
situîndu-le printre „forţele sociale esenţiale ale societăţii". Această vocaţie sau 
forţă educativă a muzeelor rezultă din faptul că ele oferă posibilitatea unică şi 
incomparabilă de a învăţa prin impresia directă a obiectelor, modalitate de obţinere 
şi fixare de cunoştinţe mai adînci faţă de procedeele didactice, de transmitere a 
cunoştinţelor prin intermediul conceptelor intelectuale. Muzeul are privilegiul de 
a vorbi limbajul epocii, limbajul imaginii, limbaj inteligibil pentru toţi şi acelaşi 
în toate ţările. Datorită acestui avantaj muzeul poate pătrunde în straturile cele 
mai profunde ale publicului. Fiecare muzeu cuprinde un capital spiritual, el relevă 
unele aspecte ale culturii materiale şi spirituale locale sau naţionale. Instrucţia 
civică, geografia, istoria sau arta sînt peste tot prezente în muzee. întotdeauna 
frecventarea unui muzeu necesită înţelegerea limbajului obiectelor şi operelor. Din 
contactul luat cu muzeul se naşte adeziunea vizitatorilor la mesajul transmis, apre
cierea valorilor expuse, satisfacţia care emană prin descoperire şi din contemplare ! 
Dacă aceste patru elemente sînt reunite : înţelegere, adeziune, apreciere, satisfacţie, 
se poate admite că vizitatorul este cîştigat şi că el va deveni vizitator asiduu. 
Frecventînd muzeele elevul se autoeducă. Nu de la început va găsi contactul cu 
operele expuse, dar el va observa, va raţiona, va emite judecăţi de valoare Cu 
timpul acest exerciţiu va ajunge un obicei. Imaginaţia se va îmbogăţi, cercetarea 
îl va antrena la alte cercetări. Spiritul lui de iniţiativă va creşte, cultura generală 
de asemenea. L a muzeu tînărul devine propriul său instructor, îşi cucereşte 
propria-i personalitate prin efort susţinut. Pe scurt, muzeele constituie un element 
primordial de cunoaştere a patriotismului cultural şi un instrument permanent 
de educaţie. Vizita la muzeu se plasează în centrul metodelor moderne şi favori
zează şcoala activă. Astfel conceput, muzeul necesită o învăţare. Şcolii şi profe
sorilor le revine sarcina de a obşnui elevii să perceapă şi înveţe noţiunile de 
bază ca să poată să se familiarizeze cu lumea muzeului. Şcoala activă permite 
elevului să participe la lecţii cu toate facultăţile sale, cu toată inteligenţa sa. 
Astfel, elevul este invitat la o participare activă în descoperirea şi cercetarea 
obiectelor muzeale, în notările sale. O participare activă în tăcere pentru a observa 
sau participa la înţelegerea unei opere, a unui document, a unui obiect. Şi o 
participare activă în legarea descoperirilor de la muzeu cu lecţia la clasă. 

Un domeniu mult visat în literatura didactică mondială este însuşirea teh
nicii muncii intelectuale de către tineretul şcolar şi universitar. înfăptuirea unui 
asemenea deziderat trebuie urmărit încă din şcolile generale. Această tehnică a 
muncii intelectuale o poate deprinde tînărul elev sau student şi la muzeu. în anul 
1973, Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România împreună cu Ministerul 
Educaţiei şi învăţămîntului au luat iniţiativa de a crea condiţiile necesare pentru 
desfăşurarea unei activităţi permanente cu şcolarii şi studenţii din Bucureşt i 3 . 
începînd cu anul 1974, la această cercetare-acţiune participă şi Institutul de ştiinţe 
pedagogice. Pe baza unui program comun s-au organizat lecţii de istorie şi educaţie 
moral-civică, selecţionate şi prezentate în cadrul Cabinetului didactic de istorie al 
muzeului. Pentru lecţia de istorie, la experiment au participat 12 clase din 7 şcoli 
generale ale municipiului Bucureşti, o şcoală generală din Găneasa (Ilfov) şi 4 licee 

3 Vezi articolul lui Liviu Ştefănescu, Muzeul şl funcţia educativ-civică a istoriei, in 
„Revista muzeelor", nr. 4, 1973, p. 304 şi Protocol, pentru funcţionarea cabinetului didactic al 
Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România, in „Revista muzeelor", nr. 4, 1973, 
p. 307—308. 
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din Capitală. L a lecţiile de dirigenţie au participat peste 300 de clase din Capitală. 
Rezultatele cercetării se vor insera într-o metodologie privind lecţia de istorie la 
muzeu. Cercetarea va continua şi în anul şcolar 1974—1975 şi rezultatele se vor 
generaliza în toată ţara. începînd cu anul şcolar 1974—1975 am ţinut lecţii model 
de istorie la muzeu cu clasele a I V - a şi a V I I I - a de la Şcoala generală nr. 122 
din Bucureşti. Aceste lecţii sînt programate astfel încît să antreneze multilateral 
pe elevi şi să le formeze deprinderi de vizitare continuă a muzeelor, să-i obişnu
iască cu munca intelectuală independentă în muzeu, spirit creator, orientat multi-
disciplinar. După verificări imediate, la lecţiile respective, chiar la muzeu, am dat 
lucrări de control la clasă. Pînă în prezent am elaborat patru chestionare : unul 
pentru profesori, trei pentru elevi. Chestionarul pentru elevii de clasa X I I - a l-am 
aplicat la două clase a X I I - a de la Liceul Nicolae Bălcescu din Craiova. Lecţia 
de istorie la muzeu trebuie să aibă o structură elastică, suplă, pentru a activiza 
în orice moment capacităţile elevilor. Se impune o pregătire temeinică atît a pro
fesorilor, cît şi a elevilor ajutaţi de muzeografi. Contactul direct cu documentul 
istoric conferă lecţiei atribute deosebite, deoarece contribuie la îmbogăţirea şi 
consolidarea cunoştinţelor, la înţelegerea anumitor aspecte, fapte, evenimente, a 
cauzalităţii fenomenelor, la dezvoltarea spiritului de observaţie, a gîndirii şi ima
ginaţiei, în acelaşi timp, exponatele din muzeu, avînd o deosebită valoare etică şi 
estetică, contribuie la formarea însuşirilor morale, la dezvoltarea gustului estetic. 
De asemenea, aceste mărturii au valoare de demonstraţie şi de contact omenesc 
direct privind istoria, creaţie a maselor. Eficienţa lecţiilor ţinute la muzeu s-a putut 
aprecia pe baza observării imediate. Lecţia la muzeu capătă un caracter mai 
dinamic. Elevii dovedesc un interes mai mare şi urmăresc cu atenţie materialul 
istoric prezentat. 

Cu prilejul verificării orale şi scrise a cunoştinţelor, elevii au participat mai 
activ la dezbaterea problemelor, cunoştinţele s-au adîncit, orizontul lor cultural 
s-a lărgit cu mult faţă de cel al colegilor care nu participă în experimentul de la 
Muzeul Naţional. Notele obţinute au fost net superioare faţă de ale celorlalţi elevi. 

în felul acesta, se face o bună educaţie de vizitator, care începe să fie obiş
nuit să vadă muzeul şi care la rîndu-i poate determina şi pe alţii să-l vadă. Alte 
muzee de istorie foarte frecventate de elevi şi studenţi, în Bucureşti, şi unde se des
făşoară cu succes lecţii şi diferite activităţi la muzeu sînt : Muzeul de Istorie a 
Municipiul Bucureşti, Muzeul Arhivelor şi Muzeul de Artă al Republicii Socia
liste România. 

De asemenea, am asistat la cîteva lecţii foarte reuşite de istorie desfăşurate 
la Muzeul Olteniei cu elevii Liceului Nicolae Bălcescu din clasa a X I I - a şi clasa 
V I I I - a . Oricît de vibrantă ar fi lecţia de istorie, şi e drept că povestirea expresivă 
atrage atenţia, totuşi ilustraţiile, obiectele mai ales care amintesc trecutul nea
mului, documentele întregesc şi întipăresc mai profund cunoştinţele. 

Cine a vizitat „Muzeul Unirii" de la Alba Iulia şi a văzut : urmele Legiunii 
X I I I Gemina, apoi ilustraţiile, scrierile şi obiectele din vremea dominaţiei străine 
asupra fraţilor noştri ardeleni, slova marelui Mihai, armele şi hainele Iancului, 
toba de metal care a răsunat în cetate la execuţia lui Horea, şi, în sfîrşit, ca un 
răsărit de soare drapelele gărzilor şi ilustraţiile momentelor desăvîrşirii unităţii 
naţionale, nu se poate să nu se cutremure citind în timpul acesta zbuciumata 
poveste a neamului nostru. 

Muzeul tehnic nu mai poate fi privit acum ca o instituţie statică, care să 
ilustreze numai evoluţia tehnicii prin colecţii de obiecte. E l acordă o deosebită aten-
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ţie laturii didactice şi cultural-educative, de formare a personalităţii umane şi, 
în primul rînd, a personalităţii tinerilor cărora le transmite modele de comporta
ment, sensibilizîndu-i şi deschizîndu-i la nou, creativitate, inventivitate. 

Vizita la Muzeul tehnicii are darul de a edifica pe şcolari cu unele modele 
înspre care s-ar putea orienta interesul lor în domeniul tehnicii. De aici vor 
izvorî pasiunile pentru fizică, astronomie, mecanică, interesul pentru aviaţie, pentru 
cucerirea cosmosului. 

Modelul de personalitate şi tendinţa şcolarilor de a se apropia de model sti
mulează interesul şi mobilizează eforturile pentru cunoaşterea marilor descoperiri, 
a operei şi vieţii celor care au făcut epocalele invenţii tehnice. 

Pentru cei mari, muzeul tehnic este un puternic factor de atracţie către 
una sau alta din profesiunile necesare şi folositoare societăţii contemporane. Mo
tivaţia superioară a muncii şi a gîndirii creatoare o găsesc elevii în diversele 
tipuri de muzee tehnice. 

Cel mai vechi muzeu al tehnicii din ţara noastră este cel din Bucureşti, 
intitulat „Muzeul tehnicii profesor-inginer Dimitrie Leonida", după numele harni
cului organizator al muzeului. Muzeul acesta are un pronunţat caracter didactic. 
Funcţionează cam 30% din piese la care se fac demonstraţiile şi experienţele pre
văzute în programele analitice. Se urmăreşte evoluţia ştiinţelor şi tehnicii pe fie
care ramură în parte. Aici la „Muzeul tehnicii profesor-inginer D. Leonida", elevii, 
atît cei de la şcolile de cultură generală, cît şi cei de la şcolile de specialitate 
capătă o imagine completă a evoluţiei ştiinţelor şi a cercetărilor ştiinţifice din 
antichitate pînă în prezent. Elevii îşi adîncesc în felul acesta cunoştinţele şi pă
trund fenomenele învăţate. Am asistat la o lecţie de mecanică şi electrostatică Ia 
acest muzeu, după ce se predase în prealabil la clasă capitolul respectiv de me
canică. Rezultatele au fost deosebit de fructuoase. 

După parcurgerea fiecărui capitol al programei analitice, se organizează o 
vizită la muzeu, pentru a vedea experienţele cu ajutorul cărora se studiază feno
menele învăţate. In felul acesta se crează interesul ştiinţifice pentru cercetare la 
elevi, spiritul iscoditor pentru creativitate. 

Am asistat la cîteva lecţii de mecanică ale liceului industrial (M.I.U.) clasa 
a I l -a L.D. — clasă de finisori. Elevii ascultau atent explicaţii le profesoarei de 
fizică şi ale muzeografului. Lucrau în grup. In felul acesta încercăm să creăm un 
climat spiritual propice transformării elevului din postura de obiect în aceea de 
subiect al actului de instruire ţi educare. 

Un alt muzeu ştiinţific tehnic interesant este muzeul ştiinţific al Academiei 
R. S. România închinat vieţii şi operei savantului român Henri Coandă. Muzeul 
a fost organizat încă pe timpul cînd trăia inginerul Coandă. Muzeul oglindeşte în 
mod sintetic şi plenar opera atît de interesantă şi variată a acestuia. Una din 
săli conţine, în mărime de machete, aparatele de zbor ce a proiectat şi construit 
H. Coandă în Franţa, Belgia şi Anglia, în perioada iniţială a aeronauticii, după 
ce acesta îşi începuse experimentele sale în România. în alte săli ale muzeului este 
înfăţişată, tot prin machete, la dimensiuni reduse, activitatea ştiinţifică şi tehnică 
atît de variată desfăşurată de savant pe parcursul a şase decenii. De asemenea, o 
serie de vitrine, tablouri ş.a.m.d. dau vizitatorului detalii asupra vieţii lui H. Coandă 
şi a familiei sale. 
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Muzeul Coandă este foarte mult vizitat de tineri din ţară şi de peste hotare. 
Elevii şi studenţii vin aici şi îşi iau însemnări. Am asistat la cîteva lecţii de teh
nică şi dirigenţie desfăşurate la acest muzeu. Astfel li se dezvoltă tinerilor gustul 
pentru cercetare. Un elev de la şcoala profesională „Autobuzul" din Bucureşti este 
entuziasmat de cercetările savantului în domeniul „farfuriilor zburătoare". Pe 
elevul Popa Vasile l-am găsit adeseori aplecat asupra schiţelor savantului aflate în 
vitrinele muzeului. Acelaşi elev este obişnuitul muzeului de astronomie. Un alt 
elev de la Liceul „Mihai Viteazul" a scris un patetic şi documentat articol în 
„Revista de fizică şi chimie", seria B, nr. 1/1974 : „Patru decenii de la atestarea 
«efectului Coandă». Autorul este Şerban Calciu şi încheie astfel : „Pentru tineretul 
de pretutindeni, dar mai ales pentru cei din România, activitatea desfăşurată cu 
atîta avînt de H. Coandă va fi întotdeauna o pildă vie, demnă de urmat". 

Lecţiile ţinute la aceste muzee se vor înscrie şi ele în ceea ce numim reno
varea procesului de învăţămînt. în felul acesta muzeul devine o şcoală a şcolilor,, 
pusă la dispoziţia tuturor. 

Ilustrînd aspectele şi dimensiunile trecutului, expoziţiile muzeale, mijlocul 
principal de comunicare a muzeelor cu societatea, jalonează cadrul actualităţii, con-
turînd direcţiile şi perspectivele de dezvoltare viitoare în conformitate cu idea
lurile societăţii în ansamblul său. 

Prin intermediul muzeului, o activitate umană se regăseşte pe sine, recon-
stituindu-şi traiectoria devenirii sale istorice, traiectorie jalonată de cele mai valo
roase produse ale spiritului său şi de cele mai semnificative evenimente ale istoriei 
sale. Prin aceasta, muzeul devine o punte de legătură între trecut şi viitor şi, în 
acest sens, putem spune că nici un alt tip de instituţie nu poate comunica, cu 
aceeaşi vigoare şi forţă persuasivă, sentimentul tonic al permanenţei şi continui
tăţii, aşa cum face muzeul prin activităţile sale. 

în felul acesta, învăţămîntul se integrează în cercetare şi producţie, iar 
muzeul contemporan este un factor activ în realizarea educaţiei socialiste şi a 
educaţiei permanente. 

L E R O L E D E L A CONNAISSANCE DES MUSÉES E T DES MONUMENTS P O U R 
L A F O R M A T I O N D E L A J E U N E S S E 

R é s u m é 

On expose les objectifs de la recherche-action de l'Institut de sciences péda
gogiques en collaboration avec le Musée d'Histoire de la R. S. Roumanie sur le 
thème „La relation école-musée". 

On relève l'importance des musées et des monuments pour la formation de 
la conscience socialiste et pour l'éducation permanente. 
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Ainsi, par la connaissance des monuments, des demeures ou des lieux histo
riques, les jeunes apprennent à connaître les vestiges du passé de l'histoire de 
leur peuple et à les rapporter au présent ou à l'avenir. De cette manière, on 
leur développe l'imagination, la curiosité, l'esprit de recherche, d'auto-éducation et 
auto-perfectionnement. 

En même temps, tout en offrant la possibilité de fixer les connaissances qui 
ont été apprises d'une manière organisée à l'école, les musées développent de nou
velles modalités de travail intélectuel. 
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EXPOZIŢIA ITINERANTA — FORMA A ACTIVITĂŢII 
CULTURAL-EDUCATIVE L A MUZEUL JUDEŢEAN DÎMBOVIŢA 

M A R I A MIOARA G E O R G E S C U 

Expoziţia itinerantă este o variantă a expoziţiei temporare, constituind una 
din acele forme de informare şi educare a publicului. E a trebuie să iasă în afară, 
spre locurile de activitate ale vizitatorilor, contribuind astfel la opera complexă 
de educare multilaterală a publicului *. 

Această categorie de expoziţii trebuie să îndeplinească două condiţii prin
cipale : a) precizarea unei teme, al cărei conţinut să se poată adapta proporţiilor 
relativ limitate (să se poată adapta unor săli cu împărţiri şi proporţii diferite şi 
unor sisteme de iluminare diverse) ; din punct de vedere al tematicii, să se ţină 
seamă căror categorii de public se adresează, şi din acest punct de vedere trebuie 
să aibă un caracter didactic, cu o exactitate riguroasă şi o documentaţie explica
tivă suficientă, cu etichete detaliate, care să pună în lumină semnificaţia expo
ziţiei şi rolul ei educativ ; b) posibilitatea de adaptare sub raportul instalaţiei teh
nice, folosind un mobilier uşor transportabil (panouri de perete, vitrine demon-
tabile, ansambluri de instalaţii demontabile compuse din montanţi, etajere, pa
nouri), adaptabil oricărui spaţiu şi uşor transportabil. 

Expoziţia itinerantă poate avea un caracter strict documentar, folosind ca 
materiale de prezentare fotografii, diapozitive colorate, hărţi, scheme, desene, ta
bele, grafice, replici după obiecte foarte preţioase, copii, facsimile, galvanoplastii, 
machete etc. 

In cazuri deosebite expoziţia itinerantă se poate realiza şi cu material ori
ginal. Intr-o astfel de împrejurare, în precizarea tematicii şi în selecţionarea expo
natelor trebuie să se ţină seamă de natura, proporţiile, forma şi starea de con
servare, evitîndu-se transportarea obiectelor mult prea fragile. Obiectele foarte 
fragile, ca ceramica, sticla, picturile şi ţesăturile vechi, specimene biologice, aparate 
ştiinţifice delicate, obiecte de interes istoric sau de valoare excepţională (tezaure, 
bijuterii) sînt în general excluse din astfel de expoziţii, pentru că în timpul 
manipulării şi transporturilor repetate riscă să se deterioreze. 

In cazurile excepţionale, cînd se organizează expoziţii cu materiale pre
ţioase, ele nu pot fi itinerate decît în maximum 2—3 centre, deoarece solicită 
sume foarte mari pentru ambalaj, transport şi asigurarea obiectelor atît în timpul 
transportului, cît şi a duratei expoziţiei ; de asemenea, cînd este vorba de tezaure, 
se iau măsuri deosebite pentru asigurarea securităţii localului. 

Cu tot caracterul efemer al expoziţiei itinerante, care este în genere de scurtă 
durată (circa 2—3 săptămîni), sub raportul prezentării ea trebuie să fie deosebit 

' Forme de activităţi cultural-educative tn muzeele din Ungaria, în „Muzee, monu
mente Istorice şl de artă", nr. 2, 1973, p. 37. 
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de precisă ca conţinut şi atractivă ca expunere, de aceea condiţiile tehnice apli
cate în expoziţia de muzeu (permanentă sau temporară) sub raportul mobilierului 
şi al sistemelor de iluminare se impun şi în acest gen de expoziţie. 

O ingenioasă prezentare de expoziţie itinerantă s-a realizat cu ajutorul 
autobuzelor prin organizarea unor „muzeobuze" (termen folosit în tratatul UNESCO) 
cu lumină convenabilă, cu vitrine permanente, care poate să constituie o veritabilă 
sală de expoziţie. 

Popularizarea unei expoziţii itinerante este asemănătoare cu sistemele folosite 
în expoziţia temporară : afişe, cataloage, pliante, conferinţe, prezentări de filme, 
•diapozitive, emisiuni de radio şi televiziune, etc. Pentru a da rezultatele dorite, 
ţinînd seamă de timpul limitat al unei astfel de expoziţii, popularizarea trebuie să 
fie pregătită anterior deschiderii ei. 

• 

Creşterea unei expoziţii itinerante cu conţinut artistic este un fenomen mai 
recent, dar ideea însăşi are un secol de existenţă. Iniţiativa a avut-o în anul 1850 
unul dintre muzeele din Anglia (ale cărui colecţii de artă universală decorativă sînt 
renumite în lume), Muzeul Victoria şi Albert din Londra, prin împrumutarea und 
opere de artă la School Centre of Dessign, Somerset House, în anul următor expo
ziţia fiind prezentată succesiv în diferite şcoli din provincie. Incă din anul 1852 
s-a organizat un serviciu special numit Departament of Circulation, prin activitatea 
căruia s-a realizat un muzeu itinerant, foarte complicat, care a cuprins un număr 
de peste 600 de obiecte, expuse în primul rînd şcolilor de arte din provincie 2. 

Expoziţiile itinerante au cîştigat din ce în ce mai mult publicul în numeroase 
ţări, mai ales de la sfîrşitul ultimului război mondial, fiind consacrate cu precă
dere artelor. 

Teme din domeniul istoriei şi al ştiinţei au făcut obiectul expoziţiilor itine
rante mai recente, cu rolul unor instrumente de informaţie generală. In ultima 
vreme UNESCO-ul , în special, a organizat numeroase expoziţii documentare, accen-
tuînd preocupările ştiinţifice (folosind panouri explicative, care au fost însoţite de 
numeroase obiecte tridimensionale, produse, modele, aparate şi instalaţii tehnice) 
pentru a face mai bine cunoscute problemele ştiinţifice, programe şi proiecte în 
materie de ştiinţă. 

Diferitele aspecte de ordin tehnic şi organizatoric, pe care le implică o expo
ziţ ie itinerantă, au constituit obiectul unei monografii, publicată cu zece ani în 
urmă sub egida UNESCO, în seria „Musees et monuments", cu titlul „Les exposi
tions temporaires et itinérantes". 

• 

Pentru a ţine pasul cu transformările uriaşe, care au loc în toate sectoarele 
vieţii , pentru a fi la nivelul noii realităţi sociale şi politice, muzeele — ca instituţii 
•de cultură — trebuie să-şi diversifice formele de activitate, să atragă un public 
tot mai numeros. In acest nou context de activitate muzeală, expoziţia itinerantă 
îndeplineşte un rol foarte important în viaţa muzeelor din ţara noastră. Preocu
pările care se oglindesc în expoziţiile itinerante organizate de muzee sînt extrem 
de variate, urmărind : prezentarea istoriei poporului nostru (comemorarea unui 

2 Elodie Courier, Les Expositions Itinérantes, in „Les expositions temporaires et itiné
rantes", UNESCO, „Musées et monuments", X, 1965, p. 61—69. 
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eveniment sau a unei personalităţi), prezentarea unui eveniment de primă însemnă
tate pentru viaţa contemporană, oglindirea marilor realizări contemporane, înfă
ţişarea unor aspecte reprezentative din istoria culturii şi a artei noastre, populari
zarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice etc. 

Muzeul Judeţean Dîmboviţa a organizat de-a lungul anilor 1969—1974 expo
ziţii itinerante în numeroase localităţi ale judeţului : 

— „Mesaje dîmboviţene în timp", la Bucureşti în sala Dalles, Tîrgovişte, 
Moreni, Pucioasa (1970). 

— „50 de ani de luptă sub steagul Partidului", la Tîrgovişte, Moreni, Pu
cioasa, Fieni, Găeşti (1971). 

— „Opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu în lume", la Tîrgovişte şi în toate 
centrele muncitoreşti ale judeţului (1973). 

— „Judeţul Dîmboviţa la a X X X - a aniversare a eliberării României de sub 
dominaţia fascistă", la Tîrgovişte (august-decembrie 1974) şi va fi itinerată în judeţ. 

Dintre expoziţiile care au ca temă comemorarea unor personalităţi amintim : 
„Dosoftei — 300 de ani de poezie românească", la Tîrgovişte, Pucioasa, Titu (1973) ; 
„Tricentenarul Dimitrie Cantemir", la Tîrgovişte (octombrie 1973). 

Expoziţia itinerantă cu tema „Judeţul Dîmboviţa la a X X X - a aniversare a 
eliberării României" este una dintre expoziţiile aniversative reprezentative reali
zate Ia noi, care a fost organizată tematic pe următoarele probleme : — P.C.R. — 
conducătorul şi organizatorul pregătirii şi înfăptuirii insurecţiei naţionale armate 
antifasciste şi antiimperialiste (1941—1944) ; Participarea României la războiul anti
hitlerist (1944—1945) ; Acţiuni ale maselor populare, sub conducerea P.C.R., pentru 
democratizarea ţării (1944—1946) ; Oamenii muncii din judeţ înfăptuiesc hotărîrile 
Conferinţei naţionale a P.C.R. (1945—1949) ; Judeţul Dîmboviţa — prezent şi per
spective. Această temă fiind prezentată pe următoarele capitole : Dezvoltarea demo
craţiei socialiste, Industrie, Industria de construcţii, Agricultura, Dîmboviţenii — be
neficiari ai ştiinţei şi culturii. Extrase din proiectele de directive ale Congresului al 
XI- lea al P.C.R. Expoziţia a fost organizată cu material original (documente de 
arhivă, obiecte tridimensionale) şi cu material complementar (fotografii, grafice, 
hărţi şi machete ale unor obiective industriale şi turistice). 

In categoria temelor atît de diverse din domeniul istoriei culturii şi istoriei 
artei, pe care le oferă judeţul Dîmboviţa, una din cele mai recente realizări se 
leagă de expoziţia itinerantă cu tema „Monumente de arhitectură din judeţul Dîm
boviţa", care a fost gîndită pentru a fi prezentată în cîteva centre ale oraşului 
Tîrgovişte şi apoi itinerată în alte localităţi ale judeţului. In organizarea acestei 
expoziţii s-a urmărit o privire de ansamblu a celor mai importante monumente 
din trecut pînă la construcţiile contemporane, din care nu lipsesc şi cîteva locuinţe 
ţărăneşti tradiţionale. Expoziţia de fotografii este desfăşurată pe 14 panouri şi poate 
fi adaptată spaţiilor unui hol de şcoală, de fabrică, de casă de cultură, de policli
nică etc., îmbinînd unele succinte informaţii legate de istoria judeţului Dîmboviţa 
raportate la arhitectură. In cazul acestui gen de expoziţii — care urmăreşte nu 
numai informaţia strictă ci mai ales dezvoltarea patriotismului, stimularea intere
sului pentru vestigiile trecutului, pentru a fi cunoscute, păstrate şi de a trezi res
pectul şi gustul pentru a fi vizitate — nu poate să lipsească o hartă (localizarea 
monumentelor şi cu căile de acces spre ele). 

Un tip special de expoziţie din această categorie este cea itinerată „în şi 
din" străinătate. 

Cunoaşterea reciprocă a producţiei artistice şi artizanale a artelor plastice, 
a arhitecturii şi urbanismului, a dezvoltării şi realizărilor ştiinţifice ale diferitelor 
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popoare, a istoriei lor, sînt asigurate prin expoziţiii le itinerante, prin prezentarea 
vizuală, care oferă un mijloc de comunicare internaţională, graţie cărora obstaco
lele create prin diferenţele de limbă tind să se şteargă. 

L a acest tip de expoziţie prezentăm expoziţia „Realizări arheologice la Nov
gorod", organizată de Muzeul istorico-arhitectural din Novgorod la Tîrgovişte în 
luna octombrie 1974, cu prilejul celei de-a 57-a aniversări a Marii Revoluţii Socia
liste din octombrie. 

Expoziţia prezintă cercetările arheologice din Novgorodul feudal (sec. I X — X V I ) . 
Expoziţia este realizată cu fotografii de mari dimensiuni (3X4 m), care prezintă 
aspecte ale şantierelor arheologice : temelii de case, străzi suprapuse, profile de 
săpături, activitatea de informare a populaţiei desfăşurate de arheologii sovietici, 
precum şi fotografii cu materiale descoperite, ca : desene infantile (sec. X I I I ) , „gra-
mote" cuprinzînd scrieri de conţinut divers, instrumente muzicale, pandantive din 
os lucrate foarte frumos etc. S-au expus şi materiale originale provenite din des
coperirile arheologice : „gramote" (sec. X I I — X I V ) , piese de încălţăminte — opinci, 
piepteni din os şi din lemn, piese de şah, un fragment de vîslă, podoabe (cercei, 
pandantive, brăţări din sticlă — sec. X — X I V ) şi obiecte din fier (lacăte, chei — 
sec. X I I — X I V ) . 

Genul acesta de expoziţie imprimă activităţii muzeale, în întreaga lume, un 
dinamism care urmăreşte mai ales prezentul şi viitorul, folosind obiectele istorice 
ca puncte de referinţă 3 . 

In prezent, rolul şi numărul expoziţiilor itinerante organizate de Muzeul 
Judeţean Dîmboviţa a crescut, impunîndu-se ca o importantă formă a activităţii 
cultural-educative. în organizarea acestor expoziţii au colaborat : Comitetul jude
ţean Dîmboviţa al P.C.R., Filiala Arhivelor Statului Dîmboviţa, Muzeul de Istorie 
al R.S.R., Muzeul de artă al R.S.R., diverse alte instituţii, în funcţie de tematica 
acestor expoziţii. 

L ' E X P O S I T I O N I T I N E R A N T E — F O R M E D'ACTIVITÉ CULTURELLE-ÉDUCA
T I V E DU MUSÉE DÉPARTEMENTAL D E DÎMBOVIŢA 

R é s u m é 

L'éducation et la connaissances des musées constituent un problème auquel 
les musées de la R. S. de Roumanie accorde une importance particulière. Ainsi, 
cette modalité d'éducation se réalise sous différentes formes parmi lesquelles 
l'exposition itinérante, ayant une fonction d'information et éducation du public ; 
elle est une variante de l'exposition temporaire. 

L'exposition itinérante, outre son caractère habituel réunissant des objets 
originaux, peut avoir aussi un caractère documentaire (photos, diapositives, copies). 

Le Musée du Départament de Dîmboviţa a organisé pendant la période 
1969—1974 de pareilles expositions dont les thèmes ont offert aux visiteurs un itiné
raire complet de leur département. 

3 Victor I. Danilov, La sclènce à la portée de tous, in ..Nouvelles de l'ICOM", vol. 26, 
nr. 3, 1973, p. 95. 
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R E Z U M A T U L DISCUŢIILOR 

In cadrul discuţiilor purtate la secţia a I i -o: „Muzeele şi omul societăţii 
socialiste multilateral dezvoltate", şi-au exprimat punctele de vedere tovarăşii : 
Virgiliu Z. Teodorescu, de la Muzeul Arhivelor Bucureşti ; Iordana Lungu, Homer 
Radu şi Liv iu Ştefănescu, de la Muzeul de Istorie al R.S.R. ; Pavel Anghel, de Ia 
„Revista muzeelor" şi I . Aldea, de la Muzeul de Istorie din Galaţi. 

Vorbitorii au scos în evidenţă calitatea comunicărilor prezentate şi faptul că 
zece din cele şaptesprezece comunicări aparţin unor specialişti din Muzeul de 
Istorie al R.S.R., au arătat marea importanţă pe care o prezintă, pentru toţi muzeo
grafii, temele discutate şi necesitatea punerii rapide în circuitul ştiinţific a conclu
ziilor desprinse. 

In cursul discuţiilor s-a subliniat de asemenea importanţa filmului pentru 
cercetarea istorică a perioadei contemporane şi pentru întregirea şi fixarea cunoş
tinţelor dobindite de elevi în şcoală. 

Vorbitorii şi-au exprimat, în final, speranţa că şi în viitor sesiunile de la 
Muzeul de Istorie al R.S.R. vor prezenta acelaşi larg interes în rîndul specialiştilor 
din întreaga ţară. 
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III. PROBLEME ALE EVIDENŢEI, 
CONSERVĂRII ŞI RESTAURĂRII 

VALORILOR MUZEALE 
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CRITERII DE EVIDENŢA A PATRIMONIULUI MUZEAL. 
REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE L A MUZEUL NAŢIONAL 

ŞERB AN CONSTANTINESCU şi 
G H E O R G H E T O M E S C U 

In activitatea cultural-ştiinţifică, muzeul beneficiază de o tradiţie îndelungată, 
rădăcinile începuturilor sale fiind încă din timpurile antichităţii. Şi totuşi, în ciuda 
vechimii, muzeul se dovedeşte a fi o instituţie prin excelenţă modernă, chemată 
să îndeplinească un ansamblu de funcţiuni ştiinţifice şi cultural-educative cu un 
conţinut complex, reprezentat printr-o gamă variată de forme şi procedee. Astfel, 
în contextul actual se poate spune cu tot adevărul că este evidentă dezvoltarea 
explozivă a muzeelor, care devin instrumente extrem de necesare în promovarea 
valorilor trecute şi prezente, în marile dialog cu publicul larg, tot mai obişnuit să 
remarce în muzeu o prestigioasă legătură verificată, autentică şi sigură cu tot ce 
este semnificativ pe planul creaţiei umane. 

Muzeul de Istorie al R. S. România, instituţie ştiinţifică şi cultural educativă, 
menită să înfăţişeze cele mai reprezentative mărturii ale istoriei patriei noastre, 
este solicitat să răspundă unor multiple valenţe caracteristice culturii noastre socia
liste. Cu ocazia deschiderii muzeului nostru la 8 mai 1972, în cartea de onoare 
tovarăşul Nicolae Ceauşescu nota: „Sîntem convinşi că prin aceste minunate mărturii 
ale glorioasei istorii a poporului nostru, Muzeul va constitui un mijloc eficient de 
educare patriotică, internaţionalistă, a tinerei generaţii, a tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră". 

Pentru îndeplinirea în condiţii optime a tuturor sarcinilor care stau în faţa 
instituţiei noastre an rol important 1-a constituit organizarea sistemului de evidenţă 
a patrimoniului muzeal. 

Cadrul juridic specific de care trebuie să se ţină seama îl constituie H.C.M. 
nr. 294/1970 de înfiinţare a muzeului, în care se prevăd în mod clar căile de con
stituire a patrimoniului : împrumut în vederea transferului conform Decretului 
409/1955; cercetării proprii; donaţii; achiziţii. 

In procesul de formare a patrimoniului s-a mai folosit şi prevederea 
Decretului 724/969, potrivit căreia au fost preluate în custodie valori de muzeu 
îndeasebi de la unităţile care aparţin Departamentului Cultelor. 

Deci patrimoniul muzeului va avea un caracter triplu: 
1. proprietatea prin transfer, donaţii, achiziţii, cercetări proprii ; 2. posesiune 

prin luare în custodie ; 3. posesiune prin împrumut pînă la definitivarea forme
lor de transfer. 

Cadrul administrativ de care trebuie să se ţină seama în realizarea sistemului 
de evidenţă al patrimoniului muzeului nostru este dat de faptul că el are o expo
ziţie imensă, circa 16.000 m 2 , cu peste 60 de săli de expoziţie. 
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Bunurile muzeale se împart în valori de muzeu, pentru obiectele originale şi 
obiecte de expoziţie pentru materialul complementar în accepţiunea actului normativ 
care guvernează în prezent evidenţa muzeală la noi în ţară. 

în vederea organizării unui sistem unitar de evidenţă şi reflectare în orice 
clipă a existenţei bunurilor muzeale şi a mişcărilor intervenite în fondul muzeistic, 
am întocmit următorul sistem : 

I. Evidenţă de gestiune generală : a) cronologică — în ordinea intrării în pa
trimoniu, care se află la gestionarul general pe instituţie ; b) evidenţă în gestiune 
pe săli, secţii şi depozite, care să cuprindă şi valoarea nominală a fiecărui obiect, 
pentru supraveghetori şi gestionari-custozi. 

I I . Evidenţă contabilă : a) sintetică (pe fişe sintetice) ; b) analitică (pe 
fişe contabile). 

Pentru realizarea sistemului de evidenţă a patrimoniului muzeal am în
tocmit următoarele documente : 1. fişa de obiect completată de personalul ştiin
ţific ; 2. fişa de fototecă completată de personalul ştiinţific ; 3. registrul de 
inventar pe muzeu ; 4. liste de inventar pentru expunere şi depozite ; 5. bon de 
mişcare. 

1. Fişa de obiect cuprinde următoarele date : numărul de inventar al obiec
tului ; antetul instituţiei ; titlul fişei de obiect ; data înregistrării ; gestiunea 
(V.M. sau O.E.) ; colecţia ; subgrupa ; epoca ; cultura (stilul) ; denumirea (autor, 
titlu, volum, ediţie, locul de emitere, loc tipărit, destinatar etc.) ; descrierea 
(original, copie, mulaj, facsimil, manuscris, tipăritură, limbă, grafic, conţinut etc.) ; 
descoperirea (mod, Ioc, dată, autor) ; materialul (şi titlul la %) ; greutatea (în 
grame) ; nr. bucăţi ; dimensiuni (în cm, pagini etc.) ; starea de conservare (cali
ficativ, detalii etc.) ; provenienţa (transfer, săpături, achiziţie, donaţie etc.) ; intrare 
(acte contabile, data) ; valoare (de cumpărare, evaluare, reevaluare) ; locul unde 
se află obiectul (expoziţie, sală, depozit, restaurare etc.) ; ieşire din inventar (data, 
mod, act contabil etc.) ; locul pentru fotografii (6/9), nr. clişeu. 

Pe verso-ul fişei : istoric ; bibliografie ; restaurări efectuate ; observaţii ; 
data întocmirii ; autor (i) ; avizat de ; semnătura întocmitorului. 

Pentru obiecte de expoziţie fişa de obiect ar putea să aibă pentru deosebire 
o dungă roşie în colţul din dreapta. 

Dimensiunile fişei sînt de 23 X 24,5. 
2. Fişa de fototecă pentru clişee propunem să cuprindă următoarele date : 

antetul instituţiei ; titlul : fototecă ; nr. inventar (stînga sus) ; nr. clişeu (dreapta 
sus) ; data ; conţinutul (în dreapta) ; sursa ; felul negativului (alb-negru, color, 
dimensiunile clişeului) ; observaţii ; data întocmirii şi autorul ; semnătura ; loc 
fotografie (6/9) ; dimensiunile fişei : 17/20,5 cm. 

3. Registrul de inventar pentru valori de muzeu şi separat registru pentru 
obiecte de expoziţie cu aceeaşi rubricaţie ; dimensiuni 48 X 34 cm o pagină, dar se 
completează pe două pagini desfăşurate. Rubricaţia registrului este necesar să 
urmeze datele esenţiale din fişa de obiect, după cum urmează : nr. inventar ; 
data înregistrării ; denumirea (titlul) şi autorul obiectului ; descrierea; datare; 
locul, data şi autorul descoperirii; colecţia; materialul (şi titlul la %) ; dimensiuni 
şi greutate (cm şi grame) ; stare de conservare (calificativ, detalii) ; provenienţă 
(instituţie, persoană şi altele, nr. vechi inventar, cota veche) ; intrare (mod, act 
contabil) ; valoarea — lei (cumpărare, estimare, reevaluări — în subrubrici sepa
rate) ; ieşire (mod, dată, instituţie, persoane, act contabil) ; verificare ; observaţii. 

Registrele de inventar nu mai cuprind numărul curent al obiectului, întrucît 
acesta corespunde cu nr. de inventar, pentru faptul că înregistrarea se face în 
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ordinea intrării obiectelor în patrimoniu, începînd cu numărul unu : pe pagină 
sînt cuprinse 5 poziţii (obiecte). 

Registrul de inventar pentru fototecă-discotecă va cuprinde următoarele 
rubrici: nr. inventar; data înregistrării; sursa (locul unde se află obiectul foto
grafiat, nr. inventar, cota) ; data executării ; felul negativului ; dimensiuni (cm) ; 
intrare; felul, nr. şi data actului contabil; nr. bucăţi (exemplare) ; valoarea — lei; 
evidenţa contabilă (nota contabilă). 

Pentru acest gen de inventariere se pot folosi registre tip I I I uzuale, rubri-
caţia făcîndu-se pe două pagini desfăşurate, înregistrînd 5 poziţii (clişee). 

4. Listele de inventar se impun ca o necesitate în cazurile cînd unităţile 
muzeale au un bogat patrimoniu, care se repartizează gestionarilor şi supraveghe
torilor pentru răspundere gestionară în expunere şi depozite. Acestea se întocmesc 
sub forma unor procese verbale de predare-primire între gestionarul general şi 
respectiv gestionarii custozi şi supraveghetori, cuprinzînd următoarea rubricaţie : 
antetul instituţiei (stînga sus) ; gestiunea (V.M. sau O.E.) ; aprobat director (dreapta 
sus) ; proces-verbal de predare-primire ; nr din ; încheiat 
între subsemnaţii ; nr. curent ; nr. inventar ; denumirea şi 
descrierea obiectului (dimensiuni, stare conservare, greutatea) ; nr. bucăţi ; 
valoare de inventar (lei) ; act intrare (notă contabilă sau provenienţa) ; mişcări 
(ieşire, nr. act) ; am predat ; am primit 

5. Bonul de mişcare are un regim intern şi îl socotim un act necesar, dat 
fiind faptul că apar cazuri cînd se scot obiecte pe timp limitat din expunere sau 
depozite pentru restaurare, facsimilare, pentru studiu şi alte situaţii. E l se întoc
meşte pe baza unui referat aprobat de conducere, fiind redactat în dublu sau 
triplu exemplar (după caz) şi cuprinde următoarele date: numărul bon mişcare ; 
aprobat (stînga sus) ; motivul solicitării ; ieşit de la ; 
intrat la ; nr. inventar ; denumirea obiec
tului; termen de împrumut ; am predat ; am 
primit ; data 

Pentru realizarea sistemului de evidenţă a patrimoniului muzeal am socotit 
indicat completarea documentelor în următoarea ordine : fişa de obiect, întocmită 
de personalul de specialitate (pe secţii corespunzătoare epocilor istorice), după care 
s-au înscris datele în registrul inventar de către gestionarul general de muzeu, 
iar listele de inventar pentru obiectele din expunere şi depozit au fost alcătuite 
de gestionarii custozi. 

întrucît bunurile muzeale sînt nu numai obiecte de expunere, ci şi surse de 
cercetare şi informare ştiinţifică, este necesară crearea unui sistem informaţional 
care să faciliteze cu maximum de rapiditate procesul de depistare a datelor esen
ţiale şi a locului unde se găsesc obiectele. 

In această privinţă, spre deosebire de evidenţa patrimoniului, care este mai 
mult sau mai puţin unitară pe ţară, un sistem internaţional care să corespundă 
cerinţelor actuale nu cunoaştem să existe definit pe plan naţional sau în cadrul 
unităţilor muzeale. Este adevărat că în ultimii ani unele muzee au pornit acţiunea 
de creare a unui sistem informaţional. 

Instrumentul principal de informare îl constituie fişierul, care trebuie să ţină 
seama atît de criteriile generale comune şi altor discipline, cît şi de specificul 
valorilor de muzeu. 

Dacă în ce priveşte categoriile de fişiere pot fi luate în considerare cele 
clasice (cronologic, topografic, tematic), o mai mare dificultate o prezintă stabilirea 
datelor şi simbolurilor care se referă la conţinutul fişelor. 
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După cum am arătat mai înainte, în concepţia muzeografilor de la Muzeul 
Naţional a stat ideea alcătuirii formularisticii documentelor aşa-zis primare faţă 
de obiect şi registrul inventar pe principiile clasice, adică fără introducerea 
simbolurilor, pe de o parte, iar pe de alta crearea fişierului general informaţional 
cu instrumentele sale, fişele şi fişierele folosind combaterea formularisticii şi 
sistemelor clasice, cu introducerea unor simboluri. 

Ne propunem ca fişa destinată fişierului cronologic să cuprindă următoarele 
date : numărul de inventar, denumirea obiectului, date cronologice şi locul unde 
se află obiectul. Acest fişier va constitui punctul de plecare pentru organizarea 
fişierelor tematice şi ale colecţiilor. Completarea documentelor de evidenţă impune 
o asiduă operă de cercetare ştiinţifică, postament pe care se ridică toată succesiunea 
activităţii muzeale. 

Există într-adevăr un specific fundamental al cercetării în muzeul contem
poran şi el rezidă din îngemănarea investigaţiei ştiinţifice cu cerinţele alcătuirii 
evidenţei, păstrării, conservării, valorificării ştiinţifice şi punerea în circuit public 
a tuturor bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul cultural naţional. 

Pornind de la comandamentele recentei legi votate de Marea Adunare 
Naţională avem datoria de a folosi cu chibzuinţă şi eficienţă toate mijloacele pe 
care statul ni le pune la îndemînă cu multă înţelegere, în scopul folosirii cercetă
rilor muzeale, al folosirii rezultatelor lor, pentru desăvîrşirea măreţei opere de 
înobilare spirituală a omului zilelor noastre, de a-i sădi în conştiinţă dragostea şi 
stima faţă de marile vestigii ale istoriei şi civilizaţiei făurite de-a lungul mileniilor 
pe teritoriul României, faţă de valorile care se crează şi se vor crea în viitor, 
in societatea socialistă şi comunistă. 

C R I T E R E S D E MISE A JOUR DU P A T R I M O I N E DES MUSÉES. S U C C E S 
E T P E R S P E C T I V E S DU MUSÉE N A T I O N A L 

R é s u m é 

Le Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie, institution scientifique et 
culturelle-éducative qui se donne pour but de présenter les témoignages les plus 
représentatifs de l'histoire du peuple roumain est appelé à satisfaire aux multiples 
valences caractéristique pour notre culture socialiste. 

Aussi, afin de réaliser toutes les taches qui reviennent à notre institution il 
s'impose une organisation soutenue du système d'évidence du patrimoine de 
notre musée. 

Le musée dispose en ce sens d'une exposition à grandes dimensions, aproxi-
mativement 16.000 m.c, ayant plus de 60 salles. 

Le système d'évidence du patrimoine du musée réunissant des objets origi
naux et des objets à valeur de matériel complémentaire a été constitué comme il 
suit : 1. la fiche de l'objet, remplie par le personnel scientifique ; 2. la fiche de 
la phototèque, remplie par le personnel scientifique ; 3. le régistre-inventaire du 
musée ; 4. listes d'inventaire pour l'exposition et pour les dépôts ; 5. notes de 
circulation. 

La pratique a imposé le suivant ordre de préparation de ces documents : la 
fiche de l'objet, rédigée par le personnel de spécialité (par sections et donc par 
époques historiques) ; les données qui en furent obtenues ont été inscrites, dans 
le registre inventaire, par le gestionnaire général du musée, tandis que les listes 
d'inventaire pour les objets exposés et pour ceux des dépôts ont été rédigées par 
les guides du musée. 

L'instrument principal de renseignement sera le fichier général, qui sera 
d'ailleurs le point de départ pour dresser les fichiers thématiques et les fichiers 
des collections. La réalisation de ces documents d'évidence impose un travail assidu 
et elle assurera la base de toute l'activité du musée. 
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PROBLEME SPECIFICE A L E EVIDENŢEI PRIMARE 
ŞI ŞTIINŢIFICE A PATRIMONIULUI MUZEULUI 

JUDEŢEAN DÎMBOVIŢA 

C L E O P A T R A IONESCU 

Munca de cercetare în Muzeul Judeţean Dîmboviţa impune o sistematizare 
a rezultatelor obţinute în timp. în acest scop muzeograful trebuie să aibă o 
cultură generală, să fie un bun cunoscător al istoriei patriei şi al judeţului în care 
lucrează. Necesitatea acestei pregătiri constituie o obligaţie în interesul depistării, 
achiziţionării, clasării, inventarierii şi aşezării pieselor muzeale în depozitele des
tinate păstrării şi folosirii lor în scopuri ştiinţifice. 

Colecţiile existente pînă in prezent în muzeul nostru merită să fie cunoscute 
nu numai pentru bogăţia şi importanţa pieselor, care pot constitui exponate de 
valoare, cît şi pentru lucrările ştiinţifice ce se pot alcătui în viitor. 

Existenţa şi completarea patrimoniului muzeal generează restaurarea, con
servarea şi evidenţa pieselor. 

Obligaţiile personalului de specialitate în acest sector de activitate se pot 
împărţi în două categorii şi anume : 

— de ordin tehnic, în care intră selecţionarea, restaurarea, clasarea, păs
trarea şi folosirea pieselor muzeale pentru expoziţiile de bază, expoziţii temporare, 
itinerante ; 

— de ordin ştiinţific, de a prezenta inventare pe colecţii, cataloage şi comu
nicări ştiinţifice. Aceste obligaţii se interpătrund, atrăgînd cea mai mare operati
vitate a specialistului, mai ales în întocmirea instrumentelor de orientare, pentru 
a cruţa cît mai mult piesele muzeale. 

L a începutul sec. al X X - l e a Saint Georges, colecţionar de obiecte muzeale, 
face o expoziţie personală în „Casa Pîrvulescu" din Tîrgovişte. în anul 1916, 
mutîndu-se la Bucureşti îşi ia şi colecţia, însă „cele mai multe pietre de valoare 
istorică şi artistică continuau să zacă prin curţile bisericilor şi ale locuitorilor". 

Colecţia „Saint Georges" şi colecţia „lapidariu" nu aveau nici un instrument 
de evidenţă. De abia în anul 1933 Virgil Drăghiceanu publică catalogul „colecţiei 
lapidariu" în anexa lucrării monografice a mitropoliei din Tîrgovişte. 

Oficial Muzeul de Istorie din Tîrgovişte a fost inaugurat la 30 ianuarie 1944, 
cu piese din colecţiile de artă populară: Olszewsvi, lapidarium, stampe, artă 
plastică, odăjdii bisericeşti, aceste mici colecţii fiind lipsite de o evidenţă ştiinţifică. 

Din cercetările efectuate în arhiva muzeului reiese că nici în anii următori 
nu a existat o preocupare din partea conducerii muzeului pentru întocmirea unor 
instrumente de informare a colecţiilor muzeale. 

în urma împărţirii administrativ teritoriale din anul 1968, asistăm la extin
derea reţelei muzeistice, au fost asigurate Muzeului Judeţean fonduri destinate 
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completării colecţiilor, cercetării arheologice, iar patrimoniul a crescut considerabil, 
acţiune care va fi continuată în anii următori. 

Din partea personalului de specialitate există preocupări pentru asigurarea 
unor instrumente ştiinţifice de lucru. 

Fondul documentar al muzeului se poate împărţi în două mari grupe: fondul 
de bază format din piese originale şi fondul auxiliar format din copii, machete, 
mulaje şi alte piese cu valoare de exponat. 

Evidenţa primară este concretizată prin registrul general, forma cea mai 
obişnuită, care asigură o informare completă şi impune o responsabilitate admi
nistrativă pentru piesele care formează fondul de bază. Inventarul general con
stituie oglinda fidelă a piselor intrate în muzeu şi starea de conservare în care 
au fost primite. Filele registrului trebuie să fie numerotate, iar pe ultima pagină 
se face certificarea cu numărul filelor şi pieselor înregistrate. Această certificare 
va purta semnătura gestionarului general. Registrul inventar general este păstrat 
şi operat de gestionarul general al muzeului, care îndeplineşte şi funcţia de 
consevator. 

Evidenţa fondului auxiliar al muzeului se face separat, fără să fie trecute în 
inventarul general şi în inventarul de colecţie. 

O problemă mult disputată la unitatea noastră a fost şi clasificarea pieselor 
muzeale, constituind următoarele colecţii : 

— lito şi cromolitografii — ceramică de uz 
— fotografii de epocă — sculptură 
— arme — mobilier 
— arheologie — lapidarium 
— podoabe feudale, obiecte de cult — unelte de uz casnic 
— medalii, sigilii, plachete — carte veche românească 
— etnografie — manuscrise literare 
— artă românească — documente istorice 
— artă universală — numismatică 

Colecţiile sînt numerotate de la 1 la 18 şi fiecare poartă cîte o cifră romană-
L a clasarea pieselor în depozite s-a ţinut seama de materialul din care s înt 
confecţionate, şi pe cît a fost posibil materialul a fost tipodimensionat. 

Odată clasate pe colecţii şi aranjate în depozite, pentru găsirea cît mai-
rapidă a pieselor este necesar alcătuirea unui ghid (cartotecă topografică). Aceasta 
fixează piesele în locul unde se găsesc în muzeu, în depozite, săli de expoziţie, 
iar în fiecare sală de expoziţie să se arate vitrina. 

în cartotecă topografică se va trece denumirea obiectului, descrierea lui,, 
numerele din inventarul general şi din inventarul de colecţie, locul păstrării, depo
zitul, dulapul, stelajul şi vitrina. 

Fiecare colecţie îşi are inventar propriu, în care se înscrie şi numărul dat 
în inventarul general, iar numărul din inventarul de colecţie este trecut în cel 
general, exlstînd o legătură între evidenţa primară şi cea ştiinţifică. De asemenea,, 
este trecută data intrării piesei, materialul şi tehnica, dimensiuni, starea de con
servare, valoare, număr clişeu fototecă, număr vechi inventar şi observaţii. 
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Inventarierea pieselor în registrul de colecţii necesită cunoştinţe de specia
litate şi cere din partea muzeografului o documentare pentru determinarea ştiin
ţifică a obiectelor (datare, stabilirea originii, aria de circulaţie, informaţii asupra 
autorului). 

Ca formă de evidenţă pentru fondul de bază al muzeului sînt fişele ştiin
ţifice. Acestea diferă de la colecţie la colecţie şi de la piesă la piesă. Un element 
care nu trebuie să lipsească din nici o fişă este timpul in care a luat naştere, 
încît oricînd certitudinea datei să nu lase de dorit. 

In fişa ştiinţifică trebuie să redăm structura monografică şi descrierea ştiin
ţifică a obiectului respectiv. 

Studierea piesei muzeale nu ne poate da toate informaţiile. De aceea este 
necesară cercetarea obiectului în îmbinare cu studierea aprofundată a bibliografiei 
istorice, a arhivelor, a mărturiilor scrise şi orale. 

Exemplificînd cu documente istorice şi literare, menţionăm că elementele care 
compun fişele sînt data şi locul unde s-a dat sau s-a redactat actul. Dacă 
acestea lipsesc din document, dar se pot deduce din conţinut sau din alte elemente, 
se va trece în paranteze drepte. 

Punctul principal care nu trebuie să lipsească din fişă este emitentul cu 
numele şi prenumele, urmat de titlu, beneficiarul sau destinatarul cu aceleaşi 
elemente ca la emitent; atunci cînd este vorba de teren se trec topicele şi 
onomasticele esenţiale. Nu vom trece nume de robi, ţigani, rumâni, ci numai 
instituţia; se va menţiona satul cu hotarul său. Notele tergale se vor reproduce 
în întregime. 

Elementele care trebuie consemnate la fişele ştiinţifice de carte veche, carte 
rară, sînt: autorul, titlul şi subtitlul, locul apariţiei, editura, tipografia, imprimeria, 
ediţia, anul apariţiei, limba în care este scrisă, tehnica şi materialul legătoriei, 
numărul şi natura ilustraţiei, numărul paginilor. 

Fişele de etnografie cuprind denumirea obiectului, atît în vorbirea locală, 
cît şi literară, domeniul principal de folosinţă, necesitate, utilizare, tehnică, formă, 
piese componente, decorul (motive, tehnică, dispoziţie, culori). Se va trece şi locul 
unde este lucrat obiectul: în gospodărie, atelier urban, fabrică, izvor de inspiraţie, 
meşteri. 

L a fişarea operelor de artă, pictură, grafică se va trece autorul, opera, 
şcoala şi epoca. Ideile de compoziţie, colorit să fie foarte clare. L a fiecare fişă, 
indiferent de colecţie, trebuie notată înălţimea, lungimea sau lăţimea, grosimea 
(unde există). L a obiectele rotunde se măsoară diametrul. 

Pentru tablouri, gravuri, dimensiunile se indică fără ramă şi în paranteză 
se va trece şi dimensiunea ramei. 

Cotarea unui obiect de muzeu se face cu numărul dat piesei din inventarul 
general şi inventarul de colecţie. Pentru a nu strica aspectul piesei prezentate, 
numerele nu se pun pe locuri vizibile. L a ţesături se scrie cu tuş pe o bucată 
de pînză albă, care se coase de obiectul respectiv (scoarţă, ştergar, marame, şal etc.). 
Numerele se trec în acelaşi loc, colţul de jos din dreapta. Monedele, medaliile, 
plachetele, sigiliile şi alte obiecte, pe care nu se poate trece numărul şi nu se pot 
atîrna etichete, se introduc în plicuri, cutii, iar datele de evidenţă trebuie trecute 
pe acele ambalaje. L a obiectele de ceramică şi pe obiectele de uz casnic (farfurii, 
ceşti, oale) numărul de inventar se trece pe fundul obiectului. 

Cercetările efectuate de personalul de specialitate al muzeului sînt concre
tizate în rapoarte de teren şi în alcătuirea unui fişier topografic. 

www.mnir.ro



524 C L E O P A T R A IONESCU 

P R O B L E M E S SPÉCIFIQUES D E L'ÉVIDENCE P R I M A I R E E T S C I E N T I F I Q U E 
DU P A T R I M O I N E D U MUSÉE DÉPARTEMENTAL D E DÎMBOVIŢA 

R é s u m é 

L'enrichissement continuel du patrimoine du musée mentionné en-dessus, 
comme suite des recherches effectuées par le personnel de spécialité du musée, 
impose de trouver certains instruments d'orientation qui facilitent une meilleure 
identification des pièces. 

L'on a entrepris en ce sens une mise à jour primaire pour chaque objet 
connue sous le nom d''„inventaire général", de toutes les pièces entreés dans le 
musée respectivement, état de conservation et valeur, en somme, des informations 
scientifiques complètes et l'inventaire administratif. Cette mise à jour est accomplie 
par le gestionnaire général. 

Les pièces du dépôt du muséee sont classifiées en 18 collections et en muséo-
graphies de spécialité. La préparation des registres des collections suppose en tout 
premier lieu des fiches individuelles pour chacune des pièces à valeur documen
taire. Il est très important de ne jamais manquer de noter dans ces fiches des 
éléments chronologiques exactes. datation, dépôt, cote d'enregistrement, état de 
conservation. 

Chaque collection dispose d'un fichier onomastique, topographique et systé
matique à la fois. Pour toute recherche effectuée sur le territoire du département 
il est prévu un rapport de terrain qui soit mentionné dans le nomenclateur (clasifi-
cation générale des actes). Une fiche est aussi rédigée pour chacun des rapports, 
contenant la date, l'endroit où la recherche a été effectuée, le contenu de la 
recherche, le numéro du registre et la page où se trouve mentionné le rapport 
en question. 

Ainsi, afin d'aboutir à une parfaite mise à jour qui facilite l'enregistrement 
'et l'identification des informations il est impérieusement nécessaire d'adopter un 
système unique de travail pour tous les musées du pays. 

www.mnir.ro



CONTRIBUŢII L A RESTAURAREA PIESELOR PALEOFAUNISTICE 

V A L E R I A E D I T H IONESCU ş i ION IONIŢĂ 

Dovezi ale dezvoltării pe teritoriul României a unei umanităţi, în devenirea 
ei condiţionată de natură, piesele paleofaunistice, investigaţii în trecutul istoric al 
faunei noastre, ne introduc în viaţa strămoşilor noştri, ajutîndu-ne să-i cunoaştem 
mai bine. 

Privind aceste vestigii, fie resturi scheletice ale animalelor, dintre care unele 
azi dispărute, fie obiecte făurite din os şi corn, în faţa ochilor noştri se des
făşoară filmul primelor îndeletniciri ale fiinţei devenită om: vînatul, pescuitul, 
păstoritul, agricultura. 

îngropate în sol timp îndelungat, piesele paleofaunistice sînt supuse influen
ţei factorilor de mediu ce acţionează mai mult sau mai puţin distructiv asupra 
formei şi structurii lor. 

Aceste piese sînt alcătuite chimic dintr-o componentă organică — oseina — 
în proporţie de 34°/o şi o componentă minerală — fosfatul tricalcic şi carbonatul 
complex (de calciu, magneziu şi sodiu) — în proporţie de 66°/o. 

In arhitectonica interioară a pieselor scheletice, ca şi a obiectelor din os şi 
corn se întîlnesc două tipuri de ţesut osos — compact şi spongios. 

Microscopic, ţesutul osos compact, întîlnit numai în corpul oaselor lungi şi 
în pătura externă a oaselor late şi scurte, prezintă ca unităţi morfologice osteoa-
nele, în număr de 5—15/cm2, formate dintr-un canal central Havers, cu diametrul 
de 100—400, avînd împrejurul său lamele osoase concentrice ; osteoanele comunică 
între ele prin canale de anastomoză. 

Ţesutul osos spongios, întîlnit în structura majorităţii pieselor din os şi corn, 
este format din lamele osoase ce se întretaie, delimitînd mici cavităţi, conferind 
întregului ţesut un aspect buretos. 

Remarcăm în structura ambelor tipuri de ţesut osos un sistem de canale 
şi cavităţi ce comunică între ele, ceea ce prezintă importanţă în tehnica de restau
rare a acestor piese. 

Supuse, în timpul îngropării în sol, procesului de degradare datorat acţiunii 
asociate a celor trei tipuri de factori de mediu, fizici, chimici şi biologici, în mi
crostructura pieselor paleofaunistice apar modificări ce se exteriorizează prin 
apariţia de fisuri, fragmentări şi sfărîmări lacunare, cauzate de presiunea straturilor 
de pămînt, deformări şi răsuciri sub acţiunea căldurii şi umezelii, hidroliza oseinei 
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sub acţiunea îndelungată a apei ce are ca rezultat transformarea materialului osos 
într-un material îmbibat de apă asemănător unui burete, distrugerea sărurilor mi
nerale de către acizii din sol, dezintegrarea pieselor paleofaunistice în urma crista
lizării la suprafaţa lor a sărurilor solubile, fosilizarea, atunci cînd conţinutul orga
nic dispare treptat şi restul materialelor calcaroase se asociază cu silice în formă 
de cuarţ şi cu săruri minerale şi biodeteriorarea, atunci cînd în procesul distructiv 
intervin şi microorganismele din sol. 

Drept urmare, piesele paleofaunistice ajunse în laborator prezintă un grad 
înaintat de porozitate şi friabilitate, la starea lor aducîndu-şi aportul şi tipul 
de sol în care au fost găsite. Astfel, un sol nisipos sau format din pietriş acţio
nează negativ asupra substanţelor calcaroase ale materialului osos, conferindu-i 

Fig. 1 — Craniu şi coarne de Megaceros gigantheus, piesă restaurată prin 
metoda descrisă 

acestuia o deosebită sensibilitate la uscăciune, în timp ce loesul, cernoziomul şi 
argila conferă piesei o stare de conservare ceva mai bună. 

Pornind de la considerentele anterior enumerate, în ceea ce priveşte struc
tura şi degradarea pieselor paleofaunistice ne-am propus să încercăm în restaura
rea acestora redarea rezistenţei iniţiale a materialului osos, completarea lipsurilor 
din arhitectonica interioară, reconstituirea părţilor absente şi conferirea imunităţii 
la eventuale atacuri biologice. 

Procedeul de restaurare folosit de noi cuprinde următoarele faze : curăţirea, 
impregnarea, completarea, asamblarea fragmentelor, dintre care primele două ope-
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raţii sînt obligatorii pentru toate piesele, iar completarea şi asamblarea se fac în 
funcţie de starea de conservare a piesei. 

Curăţirea. Pentru îndepărtarea resturilor de pămînt şi a sărurilor cristalizate 
pe suprafaţa pieselor se aplică consecutiv curăţirea uscată şi curăţirea umedă. 
Curăţirea uscată se face prin perieri repetate ale piesei cu perie de păr de porc 
sau de nailon, în funcţie de starea de friabilitate. Curăţirea umedă se face prin 
perieri cu soluţie apă distilată : alcool în proporţie 1 :1, urmată de tamponare 
imediată cu hîrtie de filtru. Cînd piesa prezintă o stare de friabilitate şi porozitate 
deosebită, proporţia apă distilată : alcool devine 1 :5. 

Desprinderea crustelor aderente se face imediat după perierea umedă, folo-
sindu-se o spatulă de plastic pentru a nu se interveni brutal pe suprafaţa piesei. 

Impregnarea. Pentru a reda rezistenţa ţesutului osos şi pentru a-i conferi 
imunitate la eventuale atacuri biologice se face impregnarea sa cu soluţie de poli-
metacrilat de metil în toluen 5%>, care se aplică la piesele mici prin imersia lor 
în soluţie, iar la piesele mari prin injectări şi perieri repetate. 

Completarea. Pentru completarea cavităţilor formate în mod artificial în 
interiorul pieselor osoase, prin distrugerea ţesutului şi pentru reconstituirea părţilor 
componente absente, se foloseşte o pastă formată din polistiren expandat 80%, 
praf de os 20°/o în amestec cu acetonă în proporţie 1 :2. 

L a suprafaţa completării, pentru patinare se aplică un strat subţire de pastă 
din polistiren expandat cu acetonă, urmat de aplicarea după 24 ore a unui strat 
de polimetacrilat de metil în toluen 10% cu praf de os. Folosindu-se pentru obiec
tele de os praf de os, iar pentru cele de corn praf de corn se reuşeşte obţinerea 
unei patine a părţilor restaurate foarte apropiată de cea a piesei originale. 

Asamblarea fragmentelor. Se face prin lipirea acestora cu răşină epoxi, pati-
narea lipiturii făcîndu-se cu aceeaşi soluţie amintită mai sus, cu care de altfel se 
face şi completarea fisurilor prin injectare la nivelul acestora. 

Menţionăm că restaurarea este în întregime reversibilă, prin introducerea 
piesei în toluen sau acetonă se pot înlătura atît soluţia de impregnare, cît şi com
pletările făcute. Remarcăm, de asemenea, că în acest procedeu sînt folosite sub
stanţe sintetice, care nu sînt biodegradabile. 
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C O N T R I B U T I O N S A L A R E S T A U R A T I O N D E S PIÈCES PALÉOFAUNISTIQUES 

R é s u m é 

On présente les explications des causes qui ont mené à la dégradation des 
pièces paléofaunistiques et l'on propose une nouvelle méthode de restauration de 
ces pièces, basée sur l'utilisation des matières synthétiques. 
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RESTAURAREA UNEI PIESE VESTIMENTARE MODERNE 
DISTRUSA DE INSECTE (TUNICA DE COLONEL DE LANCIERI 

A LUI ALEXANDRU IOAN CUZA) 

F L O R I C A VÎRJOGHIE şi E D I T H IONESCU 

Multora dintre noi ni s-a întîmplat măcar odată în viaţă să fim păgubiţi, 
mai mult sau mai puţin, de mica dar perfida Tineola biselliela Humm, molia de 
haine. Asemenea moliei Tinea pellionella L , care atacă blănurile, sau Trichophaga 
tapetzella L , molia de covoare, molia de haine poposeşte — atunci cînd un miros 
puternic de camfor, naftalină etc. nu o alungă — pe un obiect confecţionat din 
materialul preferat, care conţine cheratina, principala substanţă hrănitoare care 
asigură existenţa generaţiilor viitoare ale acestei distrugătoare insecte. 

Ajunsă într-un sipet cu lucruri puse la păstrare, la adăpost de lumină şi 
aer, generaţii de Tineola biselliella îşi vor avea asigurată perpetuarea păgubitoarei 
lor existenţe, devorînd tot ce este mai bun dintr-o piesă, fie ea nouă şi preţioasă, 
fie un edec moştenit, la care nimeni nu se mai gîndeşte. 

Dar atunci cînd aceasta din urmă a aparţinut unui om de seamă sau unui 
modest dar merituos participant la evenimente istorice, paguba este cu mult mai 
gravă. Nu pierdem o haină, un covor etc. pe care le-am putea totuşi înlocui, ci 
mărturia unei existenţe căreia istoria îi va da sau i-a şi dat locul de cinste ce 
i se cuvine. Se vor fi pierdut multe asemenea relicve în decursul vremurilor, dar 
în zilele noastre, tot ceea ce mărturiseşte trecerea valoroasă prin istoria naţiunii 
a unor oameni cu suflet şi dragoste de patrie şi popor este strîns şi păstrat cu 
grijă în muzee sau colecţii. Datoria noastră a tuturor este de a salva şi păstra 
pentru generaţiile viitoare, cit mai mult şi în stare cît mai bună, tot ce poate 
ilustra relatarea istorică a vieţii eroilor neamului 

Adusă în Muzeul de Istorie al R.S.R. de la Muzeul istoric „Alexandru loan 
Cuza" din Iaşi, tunica de colonel de lăncieri, ce a aparţinut domnitorului Unirii, 
arăta neîndoios că uitarea îi făcuse „raclă" din sipetul în care probabil fusese 
lăsată timp îndelungat ; şi din uitare, micuţa neînsemnată molie ştie să tragă 
toate foloasele. L a început poate una singură, furişată între căptuşala din ţesă
tură roşie de caşmir şi postavul fin al feţei tunicii, îşi va fi început opera distruc
tivă pe care a desăvîrşit-o cu mult înainte ca această piesă să fi intrat în pose
sia muzeului ieşan. 

Cînd şi cum a fost oprit procesul de înmulţire, deci şi acţiunea de degradare 
asupra materialului tunicii, nu putem şti, dar după date ştiinţifice asupra evoluţiei 
Tineolei biselliella Humm, această acţiune a durat timp îndelungat. Aflăm astfel 
că adulţii nu se hrănesc, iar molia femelă depune în cursul vieţii pînă la 200 de 
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ouă, dispuse în grupuri de 15—20 pe locuri diferite, asigurîndu-se astfel spaţiul 
şi hrana necesară dezvoltării lor, după care aceasta moare. După trei, patru zile 
la temperatura de 22—24°C şi umiditate relativă de 60<>/o, din ouă încep să iasă 
larve de tip vermiform. L a o temperatură mai scăzută larvele apar în a 13—15-a zi. 
Dezvoltarea larvară durează de la două pînă la şase luni, în funcţie de condiţiile 
de temperatură şi umiditate (T. optimă este de 24°C, UR 60—80°%), în care timp 

Fig. 3 — Partea stingă a poalei tunicii. 

larvele se vor hrăni rozînd încet şi stăruitor firele de lînă ale ţesăturii, ajutate 
în procesul de digestie de salivă şi fermenţii din intestin, fermenţi ce disociază 
cheratina din firele de lînă pînă la aminoacizi. 

înainte de formarea pupelor, larvele îşi confecţionează un înveliş pîslos, 
întocmai ca viermele de mătase, din firul de mătase pe care îl secretă şi infime 
particule din materialul înconjurător. Pentru construirea acestor coconi, larvele 
vor folosi şi deteriora în acelaşi timp şi materialele de natură vegetală, fire de 
bumbac, cînepă sau mătase vegetală. Din coconi ies fluturii, care îşi vor lua • 
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zborul, lăsînd în urma lor exuviile celor patru năpîrliri larvare, puţin praf gălbui, 
goluri sinuoase şi cărări meandrice, create prin roaderea firelor şi a pufului ţesă
turii. După zborul nupţial, parte din fluturii-femele vor reveni pe locurile unde 
s-au dezvoltat şi ciclul păgubitoarei lor existenţe reîncepe. De la piepţii tunicii, 
din care nu au lăsat decît cîteva fragmente dantelate (fig. 1) şi mici resturi lipite 
de pînza tare din interior, ei au trecut la partea superioară a mînecilor. Devorează 
faţa şi dosul gulerului şi produc mari goluri şi numeroase perforări pe toată 
suprafaţa spatelui şi a poalelor (fig. 2 şi 3). Căptuşeala tunicii, confecţionată din 
ţesătura fină de caşmir de culoare roşu aprins, se pare că a făcut deliciul tine
relor larve. Mînecile nu se mai ţin decît prin mici fragmente de corpul tunicii 
şi dacă plastronul amovibil din postav roşu nu ar fi rămas aproape integru, iar 
epoleţi ni* ar fi mascat distrugerea părţilor superioare ale mînecilor, tunica nu 
ar fi fost expozabilă, cu toate peticele care au fost aplicate arbitrar pe golurile 
mari ale tunicii. 

Preluată din secţia de istorie modernă, tunica a fost supusă preventiv unei 
dezinfecţii în vapori de tetraclorură de carbon timp de 48 ore, după ce în preala
bil fusese eliberată de toate peticele străine cu care în trecut s-a încercat mas
carea golurilor mari (fig. 4). 

Odată ajunsă pe masa de lucru, degradările s-au dovedit cu mult mai grave 
decît arătau în expunere. Pentru a reconstitui şi consolida ţesătura fină de postav 
albastru marin întunecat a fost procurat, prin bunăvoinţă, un postav lampas, cu 
o textură şi calitate foarte apropiată, dar de culoare neagră, avînd o vechime 
de peste 60 de ani. Decolorat şi revopsit în culoarea materialului originar, acest 
postav a putut fi folosit la reconstituirea elementelor tunicii. Tunica a fost desfă
cută din toate cusăturile şi curăţată de resturile atacului, iar căptuşeala mînecilor 
spălată. S-au alcătuit tipare de hîrtie cu reconstituirea conturului originar al ele
mentelor foarte degradate (fig. 5). 

Rînd pe rînd fiecare element a fost consolidat pe pînză subţire în gherghef, 

prin cusături executate cu fire sintetice foarte fine. Intre pînza de suport şi golu

rile din materialul originar au fost introduse bucăţi din postavul pregătit, reîn

tregind astfel suprafeţele degradate. A fost reîntregită şi dublura de postav roşu 

din interiorul tunicii, din care un restaurator improvizat a tăiat două fîşii impor

tante, pentru a-şi procura material cu care a încercat să mascheze distrugerile 

gulerului. Elementele consolidate şi neîntregite au fost reasamblate, tunica fiind 

alcătuită după toate regulile de croitorie. Parte din căptuşeala de caşmir, distrusă 

iremediabil, a fost înlocuită cu o mătase naturală roşie, restul din căptuşeala ori

ginară fiind reaşezată pe piepţi şi poale şi acoperită, pentru preservare, cu tul 

nylon de culoare potrivită. Odată cu ataşarea bumbilor argintaţi ai eghileţilor şi 

epoleţilor, tunica de colonel de lăncieri de la domnitorul Alexandru loan Cuza 

va putea înfrunta timpul, alături de alte mărturii ale istoriei, în expunerea Muzeu

lui de Istorie al R. S. România (fig. 6, 7, 8). 
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Fig. 7 — Tunica după restaurare (spate). 
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Fig. 8 — Tunica cu plastronul, epoleţii şi eghileţii de mare ţ inu tă după restaurare. 
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L A R E S T A U R A T I O N D'UNE PIÈSE V E S T I M E N T A I R E MODERNE DÉTRUITE 
PAR L E S M I T E S : T U N I Q U E D E C O L O N E L D E L A N C I E R S DU P R I N C E 

A L E X A N D R E I . C U Z A — 1820—1873 

R é s u m é 

Présentation de la restauration d'une tunique de grande tenue — appartenant 
au Alexandre I. Cuza, premier prince régnant des Principautés Unies de Moldavie 
et Valachie 1859—1866 — gravement endommagée par les larves du papillion 
„Tineola biselliella", dont on décrit les principales caractéristiques. 

Les opérations de restauration ont commencé par le rassemblement des 
toutes les parties composantes de la tunique (manches, devent, dos, col) qui, après 
les opérations préliminaires (desinfection, brossage, etc.), ont cousues, pièce par 
pièce, sur une toile de suport. 

Les parties qui manquaient ont été remplacées par des morceaux d'étoffe 
presqu'aussi fine que celle d'origine, ayant la même couleur et tissage de l'époque. 

L'assamblage de cette pièce a été accomplie selon les règles de la bonne 
couture d'autrefois, les points exécutés à la main y apportant une contribution 
inédite. 
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RADIOGRAFIA OBIECTELOR MUZEALE DIN LEMN 
IN RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA 

VALORILOR MUZEALE 

ANTON C O R O I A N U şi N I C O L A E S L A V 

Introducere. Pentru cunoaşterea profundă a unui obiect muzeal din lemn, ce ur
mează a fi restaurat şi conservat, de o mare importanţă sînt caracteristicile lemnului din 
care este constituit : esenţa lemnoasă (stejar, fag, brad, tei) ; zona din trunchiul 
lemnului care a participat (alburn, duramen, coajă) ; orientarea diferită a fibrelor 
lemnoase în structura obiectului muzeal (fibră longitudinală, tangenţială, radială) ; 
umiditatea lemnului ; integritatea lui internă sau mărimea degradărilor produse în 
profunzime de diverşi dăunători ; mărimea şi direcţia fisurilor şi crăpăturilor, 
precum şi mărimea diferitelor incluziuni existente în obiectul muzeal din lemn 
(chituri, cuie, armături). Modul de executare a eventualelor îmbinări la obiectele-
muzeale mai complexe, eventual chiar tehnologia lor de execuţie şi piesele ele
mentare care compun obiectul, piese ce uneori nu pot fi demontate fără a periclita 
integritatea obiectului respectiv, sînt de o importanţă deosebită pentru a determina 
procedeele adecvate de intervenţie asupra obiectului respectiv în cursul procesului 
propriu-zis de restaurare şi conservare a lui. 

Exemplificări. Pentru a ilustra cîteva din principalele genuri de defecte ce 
pot apărea şi care pot fi depistate cu ajutorul metodei radiografice prezentăm, în 
fig. 1—5, fotocopii ale unor radiografii executate pe eşantione puse la dispoziţie 
de Muzeul Satului. 

Determinări experimentale. Pentru a executa astfel de radiografii în mod 
curent în orice laborator muzeal dotat cu instalaţiile necesare, s-au executat o 
serie de experimentări pe epruvete alese din lemn de diferite esenţe şi direcţii 
ale fibrelor. Aceste epruvete au fost radiografiate în geometria prezentată în fig. 6 
la diferite distante focale (250 mm, 500 mm, 750 mm). 

Epruvetele au fost debitate din lemn de fag, stejar, tei, brad, cu orientarea 
fibrelor astfel alese ca radiaţiile gama să cadă perpendicular pe ele. Grosimea 
epruvetelor a fost aleasă între' 5—150 mm. Umiditatea relativă a lemnului epruve-
telor în momentul determinărilor era de 15°/o. 

Sursa de radiaţii utilizată, care permite radiografierea unui domeniu mare 
de dimensiuni a materialului lemnos, obţinînd o calitate bună a imaginii radio
grafice, este o sursă tip I F A de Iridiu 192, caracteristicile radionuclidului fiind spe
cificate în lucrarea de la bibliografie, nota 1. 

Radiofilmele utilizate prezintă un contrast ridicat şi o granulaţie foarte fină 
(Gevaert structurix. D. 7). 

1 P. Şandru, Aurelia Topa, Radionucllztl, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1968-
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Fig. 1 — Radiografia unei porţiuni a unui obiect d in brad cu orientarea longitu
d ina l ă a fibrelor şi care prez in tă un nod. Se observă traseul unei galerii de carie 

care merge paralel cu fibra lemnului şi ocoleşte nodul pe deasupra. 

Fig. 2 — Radiografia unui obiect d in brad cu degradăr i masive datorate galeriilor 
săpa te de diferite larve. Se poate observa măr imea , traseul şi profunzimea acestor 
galerii . Fibra longi tudinală a lemnului este mult es tompată , apăr înd şi cîteva fisuri 

longitudinale in ter f ibră . 

www.mnir.ro



RADIOGRAFIA O B I E C T E L O R M U Z E A L E DIN LEMN 541 

S-au obţ inut radiografii care permit stabilirea unor diagrame de expunere 
în funcţie de : t ipu l radiaţ ie i utilizate, esenţele probelor lemnoase folosite, factorii 
geometrici de lucru şi caracteristicile t ipu lu i de radiofi lm utilizat. Fig. 7 şi f ig. 8: 
prez in tă două din radiografiile executate la probele de stejar. 

Consideraţii teoretice. Din punct de vedere structural (nota 2), materialul 
lemnos se compune din fibre orientate, absorbţ ia radiaţ i i lor gama f i ind var iabi lă în 

Fig. 3 — Radiografierea unui lemn de brad profund deteriorat de multitudinea 
galeriilor de carii ; porţiunile mai albe mici prezintă galerii înfundate cu reziduuri 
care contrastează cu galeriile goale, în care a început deja un proces de degradare 

a lemnului. 

raport cu specia, cu porţiunea din trunchi de unde se scoate epruveta respectivă; 
şi cu orientarea fibrelor ; deosebindu-se esenţial de metale prin structura sa 
neomogenă. 

Din punct de vedere chimic, lemnul se compune din produse macromolecu-
lare de tipul polizaharidelor (respectiv celuloza şi hemicelulozele> şi de tipul lig-
ninei, avînd intercalate în reţelele celulare o cantitate de apă — în funcţie de umi
ditatea sa. Variaţia coeficienţilor liniari de absorbţie în cuprinsul trunchiului arată 
o mare diferenţiere a valorilor ca urmare a densităţii şi a structurii diferite a 
lemnului. Cele mai mari valori se constată pentru absorbţia radială, urmează cea 
tangenţială (<10°/o) şi cele mai mici valori în cazul absorbţiei longitudinale (5—25°/o). 

Pentru rezolvarea problemei s-a procedat la o serie de încercări sensitome-
trice, care constau în expunerea la diferite doze de radiaţii a unui anumit tip de 
radiofilm, cu interpunerea epruvetelor din diferitele esenţe lemnoase şi măsurarea 
densităţilor de înnegrire după developare ; se ridică curba caracteristică a filmului 

»1 . Catrina, M. Gheorghe, Utilizarea izotopilor radioactivi in industria lemnului, Editura, 
Tehnică, Bucureşti, 1965. 
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Fig. 4 — Radiografia unei por ţ iun i d in t r -un obiect (lemn de fag) degradat de larve 
şi putregai î n t r - u n stadiu foarte avansat. Cazul unei piese care a fost păs t r a t ă în 

condiţ i i de umiditate excesivă după degradăr i l e produse de larve. 

Fig. 5 — Radiografia unei por ţ iuni a unei piese din lemn de brad, f ibră longitu
dinală , care are practicate diferite găur i de diametru şi profunzime diferi tă. Se 
cons ta tă că pot f i observate găur i de la dimensiuni relativ mar i 0 10 m m p înă la 

dimensiuni mici 0 1 mm. 
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respectiv (densitatea de înnegrire în funcţie de logaritmul dozei de radiaţii), din 
care se deduc parametrii şi caracteristicile aferente. 

în acest fel (conform lucrării de la nota 3) densitatea de înnegrire D a unui 
film developat în condiţii bine definite este dată de expresia : 

tf=J..il.e-M ( 1 ) 

A F 2 

în care : 

Τ — timpul de expunere 
F — distanţa sursă film 
I — intensitatea (activitatea) sursei 

3 M. Gr. Năstase, Bazele defectoscoplel radlologlce. Editura Academiei R.S.R., Bucu-
leşl i , 1970. 
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Fig. 7 — Radiografia epruvetei de stejar în prof i l . Direcţ ia t angen ţ ia lă a fibrelor 
lemnoase. 

Fig. 8 — Radiografia epruvetei de stejar în plan. Direcţ ia t r ansver sa lă a 
fibrelor lemnoase. Se observă va r i a ţ i a densi tă ţ i i de înnegr i re în t re cele două 
ex t r emi t ă ţ i ale radiografiei ; se observă şi m ă r i m e a dis tanţe i dintre fibre 

(inelele anuale). 

A şi α 

grosimea piesei e x a m i n a t ă 
coeficientul l in ia r de atenuare 
coeficienţi ale că ro r valor i s în t caracteristice ale f i lmu lu i şi radiaţ i i lor 
utilizate 
uti l izînd re la ţ ia (1) sub forma 

! Eo—0.4343 μ 1 • x - lgA 

I T  
F 2 

(3) 

www.mnir.ro



RADIOGRAFIA O B I E C T E L O R M U Z E A L E DIN LEMN 545 

este doza de expunere (I în Ci la sursele gama; Τ — în ore;  μΐ  — în c m - 1 ; 
χ — în cm). 

Sub forma (2) formula de expunere se pretează uşor la determinarea prin 
încercări sensitometrice a coeficienţilor precum şi pentru stabilirea corectă a timpi
lor de expunere. 

Trasăm curbele 
D=(J> (χ) (4) 

pentru fiecare esenţă lemnoasă la fiecare distanţă focală din care apoi se obţin 
diagramele finale (lucrarea de la nota 4) 

lgE=f(x) (5) 

In paralel cu determinarea parametrilor din formula de expunere se pot 
determina pe cale sensitometrică şi coeficienţii de atenuare în materialul lemnos 
la fascicol larg  μΐ  (vezi [5]). 

Or- D i  

^ 1 = 0,4343-C D · Δ  X 

în care : 

D i ; D2 = densităţile de înnegrire măsurate la grosimile xj şi x 2  

G D — gradientul filmului ; 
ΔΧ — diferenţa de grosime corespunzătoare lui Dj şi D 2 . 

Determinările efectuate au permis calcularea coeficienţilor de atenuare în 
fascicol larg a radiaţiilor ale Iridiului 192 în esenţele de brad, fag, stejar şi tei 
(vezi lucrarea de la nota 5). 

Odată cu cunoaşterea valorilor coeficienţilor de atenuare μΐ  dispunem de toţi 
parametrii care intervin în operaţia de radiografiere şi putem determina timpul 
de expunere Τ prin înlocuirea acestor parametrii în formula de expunere (7) rezul
tată din logaritmarea şi aranjarea relaţiei (1) : 

lgT= « lgD+0,4343 u 1 - x + l g A — l g - i (7) 

In acest fel fiecare obiect muzeal din lemn poate fi radiografiat în condiţii 
optime fiind suficient să măsurăm grosimea sa şi să alegem o distanţă focală con
venabilă, înlocuind dalele în formula (7) determinăm timpul de expunere necesar 
radiografierii. 

Calculul acesta pentru fiecare radiografie în parte, ţinînd cont că se schimbă 
unii parametrii, este destul de laborios şi nu întotdeauna la îndemîna operatorului 
dintr-un laborator muzeal. De aceea s-au trasat diagramele de expunere ale lem-
nuuli de stejar, fag, tei şi brad care permit o determinare rapidă conform rela
ţiei (5) a timpului de expunere cînd se cunoaşte grosimea materialului şi distanţa 
focală. Modul de trasare al lor şi al altora este prezentat detaliat în lucrarea 
de la nota 4. 

Rezultate. Rezultatele obţinute permit stabilirea rapidă a timpului de expu
nere din diagramele trasate în fig. 9—12 precum şi determinarea experimentală a 
parametrilor radiografiei şi calcularea timpului de expunere cu relaţia (7) pentru 
orice obiect muzeal din lemn de stejar, fag, tei sau brad cu grosimi între 5 mm 
şi 200 mm. 
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ι — 

cm J cm 

5 
rlti 

F/'/m Strucfurix Ù 7 
Jr. <9β 

ζ enj/fo/ea /,5 enj/fo/ea /,5 

Ecran ro. , 
post. ο. fa mm 

/?ev.G.?209 20'C 5m'm. 

Ecran ro. , 
post. ο. fa mm 

/?ev.G.?209 20'C 5m'm. 

Ecran ro. , 
post. ο. fa mm 

/?ev.G.?209 20'C 5m'm. 

Ecran ro. , 
post. ο. fa mm 

/?ev.G.?209 20'C 5m'm. 

ά 2 3 * 5 G 7 8 9 10 ft fi t3 ft 15 f6 tr β f9 20 XfcmJ 

Fig. 9 — Diagrama de expunere a lemnului de stejar (direcţia radială, D = l,5). 
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Fi/m Strucfur/β Û 7 
fr.^z 

Densiioieo 1,5 

£ c r o n P b 0 n \ O j m m  

posf.o.l5m» 

f?ev.GP209 20'C Smm 

i Ζ 3 4 5 6 7 8 9 Κ) ii 12 H 1+ 15 16 17 18 ί9 20xjcm] 

Fig. 10 — Diagrama de expunere a lemnului de fag (direcţia radială, D = l , 5 ) . 
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i / Ζ  3 * 5 6 7  β  9 to Η  ft 13 Κ  15 f6 t? Η  & XxfcmJ 
Fig. 11 — Diagrama de expunere a lemnului de tei (direcţia radială, D = 2) 
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/ 2 3 4 5 6 7 β 9 10 (f tZ /$ 14 (5 fS f7 f8 t9 20 xfcmj 
Fig. 12 — Diagrama de expunere a lemnului de brad (direcţia radicală, F = 50 cm). 
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în acest fel se obţin radiografii cu o înaltă calitate a imaginii radiografice 
la obiectele muzeale cercetate. Se pot utiliza ca indicatori de calitate a imaginii 
etaloane din lemn dintr-o esenţă similară obiectului radiografiat care să prezinte 
canale sau găuri de anumite dimensiuni la distanţe prestabilite, similar cu cele 
prezentate în fig. 5. 

Cunoscînd curba caracteristică a radiofilmului se poate alege zona radiogra
fiei la densitatea de înnegrire dorită şi cu contrastul dorit, mai mare sau mai mic. 

Fig. 13 — Radiografia unei plachete sculptate: lemn de stejar, fibră longitudinală. 
Se observă clar fisurile interne ale nodului din mijlocul figurii. 

în fig. 13 prezentăm radiografia unui obiect, plachetă sculptată din stejar 
în care s-au depistat trei fisuri interne. Radiografia a fost obţinută în condiţia 
contrastului maxim ; se observă orientarea longitudinală a fibrelor şi curbarea lor 
în zona nodului cu crăpături. 

Concluzii. Prin executarea radiografiilor obiectelor muzeale ce intră în labo
ratorul de restaurare şi conservare se posedă un document revelator asupra stării 
obiectului înainte de restaurare şi conservare, contribuind în mod substanţial la 
cunoaşterea structurii sale interne, la defectele interne ale sale, la tehnologia de 
execuţie a sa etc. 

Radiografia, de exemplu, a tablourilor executate pe suport de lemn pune în 
evidenţă structura stratului lemnos, concomitent cu pictura care a fost aşternută 

' A. Coroianu, N. Slav, Cu privire la unii parametrii in radiografia lemnului, Prima 
Conferinţă de Control Nedistructiv, Bucureşti, 1974. 

5 A. Coroianu, N. Slav, Determinări sensitometrlce in gamagrafia lemnului, Sesiunea 
Ştiinţifică de Comunicări IFA, 1974. 
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pe el puţind aprofunda o problemă importantă, cea a evoluţiei picturii maestrului 
respectiv (vezi lucrarea de la nota 6). 

Radiografia obiectului muzeal oferă un document care permite certificarea 
originalităţii obiectului respectiv. O serie de falsuri ale unor tablouri pictate pe 
suport de lemn original din secolele trecute (originalitate şi patină confirmată de 
analizele fizico-chimice şi degradările biologice datorită cariilor) pot fi depistate 
prin executarea unei radiografii. Explicaţia este simplă : grundul sau tuşa care a 
fost utilizată (chiar dacă are aceeaşi compoziţie chimică ca cele originale) pătrunde 

Fig. 14 — Radiografia unui tablou. Ulei pe pînză. Se observă desenul şi micile 
fisuri ale tuşei. 

în crăpăturile şi locaşurile galeriilor de carii, fapt ce nu se observă decît prin 
radiografie, imaginea apare cu pete albe datorate atenuării mai pronunţate a radia
ţiilor penetrante în stratul gros de grund sau tuşă. 

De asemenea fisurile caracteristice unui tablou vechi radiografiat nu vor 
putea fi niciodată reproduse de un pictor ori cît de bun care încearcă şi reuşeşte 
o copie identică a originalului. Fig. 14 ilustrează radiografia unei picturi în care 
se observă cîteva fisuri caracteristice. Deci iată că radiografia unui obiect muzeal 
este un document de necontestat în certificarea unor valori care reapar în muzee 
sau diferite colecţii. * 

• · « · Bulletin du laboratoire du Musie du Louvre, nr. 6, 1961. 
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L A R A D I O G R A P H I E DES O B J E T S E N BOIS DANS L A R E S T A U R A T I O N 
^ V, E T L A C O N S E R V A T I O N DES V A L E U R S DES M U S E E S 

R é s u m é 

On présente dans l'introduction les principales caractéristiques des maté
riaux igneux qui ont de l'influence dans la restauration et la conservation des 
objets précieux. On fait une presentation des principaux genres de défauts qui 
peuvent être dépistés à l'aide de la méthode radiographique, illustrée sur des 
radiographies exécutés sur des échantillons mis à la disspositions du Musée de 
Village. 

On a obtenu des radiographies qui permetent d'établir des dyagrammes d'ex
position en fonction du type de la radiation utilisée, des essences des échantil
lons en bois utilisés, des facteurs géométriques de travail et des caractéristiques 
du type de radiofilm utilise. 

Les résultats obtenus permettent : la détermination rapide du temps d'expo
sition des diagrammes tracés ; l'exécution des radiographies d'une haute qualité 
de l'image radiographique aux objets muséistiques en bois : la detection efficace 
des défauts et de la structure interne des valeurs muséistiques en vue de leur 
restauration et de leur conservation. 
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RESTAURAREA UNEI CĂRŢI TIPĂRITE IN SEC. A L XVI-lea 

A U R E L P A N D E L E - B A R B U 

Activitatea de început a laboratorului de restaurare a cărţilor vechi şi docu
mentelor din cadrul Muzeului de Istorie al R.S.R. se înscrie pe linia efortului 
comun al tuturor laboratoarelor de acelaşi profil din ţară, care se străduiesc să 
rezolve unele probleme ridicate de starea de gravă deteriorare a unor piese ce 
intră în lucru. Principala noastră grijă este de a salva şi a reda piesele respective 
circuitului de valorificare documentară sau muzeală, asigurîndu-se totodată păs
trarea lor în timp. 

Aşa cum ştim, colecţiile muzeului nostru s-au constituit din surse diferite 
iar starea unei importante părţi din patrimoniu prezintă, cu toate eforturile depuse 
pentru conservarea lor, destule probleme în ce priveşte remedierea situaţiei lor 
sub acest aspect. Probleme deosebite, din acest punct de vedere, prezintă colecţia 
de documente şi publicaţii şi îndeosebi cele achiziţionate de la particulari. 

Una din piesele care au stat în atenţia noastră este lucrarea : „SANITAS 
S T U D I U M AD I M I T A T I O N E M APHORISMUS COMPOSITUM", de Paul Kir , tipă
rită în limba latină, la Braşov, în 1551. Volumul cuprinde indicaţii şi îndrumări 
privind sănătatea şi igiena alimentară. 

Nu avem cunoştinţă dacă volumul este unicat, deoarece nu am văzut alte 
exemplare, dar putem spune că am văzut într-un album al bibliotecii Teleki din 
Tg. Mureş fotografia paginii de titlu avînd o ştampilă aplicată, deosebindu-se 
astfel, sub acest aspect, de piesa în discuţie. 

Vom prezenta mai întîi cîteva date sumare despre lucrare şi autor. 
Cartea „Sanitas Studium" este prima lucrare de medicină tipărită în ţările 

române. A fost scrisă în limba latină şi se adresează elevilor liceului din Braşov, 
dîndu-le noţiuni introductive de medicină, ce puteau servi ulterior ca o bază 
pentru adincirea studiului în acest domeniu. Lucrarea respectivă are în vedere 
formarea unor deprinderi de educaţie sanitară în sensul principiilor şcolii din 
Salerno, Italia. 

Autorul, Paul K i r (Kyr, Kirres), medic din Braşov a fost un- practician tran
silvănean reputat al medicinii, fiind adesea chemat în celelalte două ţări române 
pentru a îngriji şi trata pe domnitori sau boieri. 

Din aceste date rezultă clar importanţa lucrării şi reputaţia autorului. 
Cartea se prezintă sub forma unei broşuri cu dimensiunile 16/10 cm. tipărită 

cu caractere aldine, avînd elemente de decor pe foaia de titlu şi la sfîrşitul fie
cărui capitol. Ca element în plus, menţionăm un „EX L I B R I S " aplicat pe foaia de 
gardă, aparţinînd bibliotecii familiei Teleki. In ceea ce priveşte legătura presu-
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punem că aparţine epocii în care a fost tipărită, deoarece în interiorul coperţii au 
fost găsite două fragmente de manuscris în limba maghiară care au fost dovedite 
a fi din sec. X V I . 

Putem adăuga că din punctul de vedere al unei posibile interpretări artis
tice coperta e cu totul neutră, neconţinînd elemente deosebite. 

i 
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Fit;. 1 — F i la nr. 17 şi reversul feţei 16 din piesa 
restaurată : — sus — urme de impurităţi pe mar
gini şi pe suprafaţa cu însemnări de mînă ; — jos 

— aceeaşi filă restaurată. 

Aţături de părţile tipărite, întîlnim pe marginile foilor însemnări manuscrise 
de care a trebuit să se ţină seama în tratament şi restaurare. 

Materialele componente ale cărţii se prezintă astfel : 
a) HÎRTIA — un material rezistent, preparat din deşeuri textile şi încleiat 

cu materiale naturale. Nu dispunem de date precise privind locul fabricării 
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deoarece filigranul care prezintă marca (semnul) producătorului nu a fost iden
tificat de un specialist. In orice caz, din 1540 funcţiona la Braşov o moară de 
hîrtie aparţinînd lui Hans Fucs şi Iohannes Beckner. Hîrtia s-a dovedit rezistentă 
la tratamente neprezentînd cazuri de deteriorare la operaţiile chimice. De ase
menea, deşi cartea a suferit un accident serios fiind îmbibată de mîl şi atacată 

firavi* «*$**4*fAilt*rm**, 

tf'*ÇMi* ţ***t »ff«***». «N ***':• 

Fig. 2 — Sus — urme de impurităţi, sfîşieri şi lipsuri 
în zona tipărită ; — jos — aceeaşi filă restaurată. 

de agenţi biologici şi fizici, hîrtia nu a fost afectată decît parţial, dar nu şe 
poate spune că au avut loc modificări în structura hîrtiei. 

b) TIPARUL — Cerneala de tipar s-a dovedit la fel de rezistentă la trata
mente astfel că nu a existat pericolul de ştergere a literelor. 

e) CERNEALA DIN ÎNSEMNĂRILE MANUSCRISE, s-a comportat satisfă
cător la tratament. 
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Din punct de vedere al stării de conservare, situaţia cărţii a fost foarte 
critică. Asupra ei au acţionat mai mulţi factori care au deteriorat sau slăbit 
majoritatea filelor, iar două din ele au dispărut în întregime. 

începînd de la mijlocul cărţii spre început şi sfîrşit, filele au prezentat urme 
de îmbibare a hîrtiei cu mîl, pete de mucegai şi uşoare urme ale atacului de 
insecte. Unele foi erau lipite de altele cu un strat de mîl destul de gros (pînă 
la 0,5 mm) iar ca aspecte mai critice menţionăm sfîşierea şi despicarea hîrtiei 
cu caractere tipărite şi lipirea stratului detaşat pe fila opusă. Pe reversul foii 
de titlu, care conţine însemnări manuscrise, se afla o hîrtie lipită pentru conso
lidare. Majoritatea filelor au fost în contact cu mîlul în care a ajuns cartea la 
un moment dat. 

După descoasere cartea a fost supusă unui tratament destul de dificil şi 
anevoios care a avut mai multe obiective : 

a) dezinfecţia generală a materialului ; 
b) curăţirea de mîl şi urme de mucegai a fiecărei file în parte, luîndu-se 

toate precauţiunile necesare pentru păstrarea integrală a textului tipărit şi însem
nărilor manuscrise ; 

c) consolidarea hîrtiei după tratamentele respective ; 
d) completarea părţilor lipsă şi reataşarea porţiunilor desprinse prin 

despicare. 
Avînd în vedere aceste necesităţi s-a trecut la executarea propriu-zisă a 

lucrării care, descrisă sumar, a avut următoarele faze : 
— dezinfecţia: s-a realizat în cadrul laboratorului de conservare, ţinîndu-se 

cartea într-un mediu închis, folosindu-se ca dezinfectant timolul dizolvat în 
alcool ; 

— controlul stabilităţii caracterelor de tipar şi al însemnărilor manu
scrise pe suportul de hîrtie în timpul tratamentului. S-a constatat prin probe preli
minare că nu există pericolul de ştergere în soluţii cu reactivi a literelor ; 

— imersarea foilor în apă şi îndepărtarea urmelor de mîl emoliat cu o 
pensulă cu păr fin pentru a evita defibrarea hîrtiei. Această fază a cerut multă 
precauţie, cu atît mai mult cu cît au existat porţiuni de manuscris acoperite cu 
mîl uscat ; 

— spălarea foilor în apă caldă cu un mic procent de detergent pentru a 
Îndepărta impurităţile de pe suprafaţa foilor (s-a folosit pentru spălat perlan 
albastru l%o în apă) ; 

— albirea foilor într-o soluţie de clorură de var timp de 20' şi neutrali
zarea urmelor de clorură într-o soluţie de tiosulfit de sodiu. După fiecare trata
ment în soluţie foile au stat timp de o oră în apă permanent schimbată pentru 
a evacua reziduurile reactivilor utilizaţi ; 

— pentru a conferi foilor suficientă rezistenţă s-a executat operaţia de 
încleiere prin pensularea pe ambele părţi cu o soluţie diluată de glutofix 1—2%o 
şi apoi foile au fost puse sub presă. 

După executarea acestor tratamente, faze propriu-zise ale restaurării, s-a 
trecut la completarea părţilor lipsă cu hîrtie japoneză, folosindu-se ca adeziv o 
soluţie mai concentrată de glutofix. In această operaţie s-a urmărit în primul 
rînd aşezarea fragmentelor tipărite desprinse prin despicare la locul firesc în 
text, apoi s-au completat zonele cu lipsuri în filă. 

De marginile foii s-au lipit 2 fragmente de hîrtie japoneză, care au fost 
lipite şi între ele. După uscare, începînd de la margini spre porţiunea tipărită 
s-au răzuit cu un cuţit special ceea ce constituia „plusul" de hîrtie japoneză şi 
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apoi s-a pensulat zona lipită cu glutofix. După presare ceea ce constituia un 
plus, mergînd dincolo de marginile filei s-a înlăturat. Prin această operaţie feţele 
au luat forma iniţială, completind cu zone neutre fragmentele necomplete. 

Ca rezultat al întregii operaţii de restaurare materialul a fost curăţat, 
consolidat iar cartea şi-a păstrat integral forma şi textul. Ca o nereuşită, se 
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Fig, 3 — Sus — zone cu urme de mîl şi desprin
derea unei porţiuni de tipar ; — jos — după res

taurare. 

poate arăta că urmele de mîl n-au dispărut în întregime dar nu s-au Încercat 
alte tratamente pentru a evita suprasolicitarea materialului. 

Pe lîngă salvarea propriu-zisă a cărţii de la un proces ireversibil de dete
riorare, s-a rezolvat şi problema aspectului exterior, ea putînd figura ca o piesă 
cu aspect potrivit cerinţelor unei vitrine de muzeu naţional. 
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De asemenea reaşezarea unor porţiuni cu text tipărit desprinse din foi a 
dus la completarea textului anterior restaurării în cel puţin 3—4 locuri pe o 
suprafaţă mergînd de la 2 la 14—16 cm 2. De asemenea s-au scos la iveală de 
sub stratul de mîl sau clei din făină porţiuni tipărite şi manuscrise ascunse 
pînă atunci celor interesaţi de istoria culturii şi medicinii româneşti. 

L A R E S T A U R A T I O N D'UN L I V R E I M P R I M E A U XVIème SIÈCLE 

R é s u m é 

La restauration dont il est question représente un cas assez dificile, celui 
d'un livre rare qui fut détérioré accidentalement par humectation en vase. 

Le livre a été nettoyé et relié à l'aide des moyens modernes de restauration. 
Ainsi, sa forme et son texte furent entièrement rétablis, et en plus, un nouveau 
aspect esthétique fut obtenu. 
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ORGANIZAREA COLECŢIEI DE MEDALII ŞI PLACHETE IN CADRUL 
EXPOZIŢIEI DE BAZA A MUZEULUI DE ISTORIE A L R. S. ROMANIA 

CONSTANTIN I L I E S C U 

Îndelungata istorie a medalisticii, ca şi rolul, îndeosebi în domeniul propa
gandei politice şi culturale, care s-a conferit medaliilor din antichitate şi pînă 
în zilele noastre s-au aflat pînă nu de mult într-un raport invers proporţional 
cu atenţia pe care cercetarea istorică a acordat-o acestei categorii de documente. 

Istoricii contemporani sînt însă acum de acord în a recunoaşte valoarea de 
document a medaliilor, fiind socotite printre izvoarele istorice din prima cate
gorie, căpătîndu-şi în acelaşi timp un rol aparte în rîndul ştiinţelor speciale 
ale istoriei. 

Nu intră în profilul lucrării de faţă preocuparea de a demonstra valoarea 
istorică a medaliilor, ci pornind de la celălalt aspect al importanţei acestora ca 
obiecte de muzeu, care facilitează publicului larg cunoaşterea nemijlocită a tre
cutului istoric al poporului nostru, ne vom referi la modul cum se va organiza 
în cadrul expoziţiei de bază a Muzeului Naţional colecţia de medalii şi plachete. 

Se cuvine a face de la început menţiunea că în spaţiul de circa 1400 m.p. 
de la etajul I I al clădirii muzeului nostru, aripa dinspre str. 30 Decembrie, vor fi 
grupate într-un circuit continuu exponatele de medalistică, decoraţii, insigne, 
ceasuri de aur şi numismatică. 

In alcătuirea planului tematic privind piesele de medalistică s-au avut în 
vedere criteriile generale care au condus la organizarea întregului muzeu, dar 
s-au încercat unele modalităţi specifice în prezentarea muzeografică, determinaţi 
fiind atît de specificul conţinutului, cît şi al formei acestei categorii de obiecte-
document. 

Principala preocupare a fost de a găsi criteriile cele mai adecvate de gru
pare a medaliilor şi plachetelor pentru reliefarea diversităţii fenomenelor istorice 
şi totodată a le încadra cronologic, pe cît posibil, după datele emisiunii acestora. 

Pornind şi de la faptul că primele medalii legate de istoria patriei noastre 
s-au referit la evenimente şi fapte cu caracter politic, aşa cum au fost cele 
bătute din porunca împăratului Traian după cucerirea Daciei, de domnitorul 
Mihai Viteazul în anul 1600 în urma unirii celor trei ţări române, sau medaliile 
dedicate conducătorilor răscoalei din Transilvania din 1784, Horea, Cloşca şi 
Crişan, primul capitol al expoziţiei l-am consacrat prezentării aspectelor politice şi 
sociale pînă la formarea statului naţional român — 1859. 

Muzeul nefiind în posesia vreunui exemplar emis în timpul Daciei romane, 
socotim ca cele mai vechi medalii care ni s-au păstrat doar pe cele din timpul 
lui Mihai Viteazul, Constantin Brîncoveanu şi din 1784 dedicate lui Horea şi Cloşca. 
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Cuprinzînd în acest capitol şi alte aspecte politice şi sociale din epoca feudală 
şi prima jumătate a sec. al X I X - l e a pînă la 1859, am inclus aici şi medaliile 
jubiliare bătute în a doua jumătate a sec. al X I X - l e a şi în primele decenii ale 
sec. al XX- lea , dar care se referă la aceeaşi perioadă mai sus-amintită. în această 
ordine de idei menţionăm medaliile comemorative închinate unor iluştri domnitori 
ca Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş ş.a. sau cele legate de mişcări 
social-politice ca revoluţiile de la 1821 şi 1848. 

Capitolul al doilea a fost consacrat ilustrării aspectelor politice, economice 
şi social-culturale din istoria modernă a României, pornind de la 1859 şi mergînd 
pînă la 1944. 

în prima parte sînt cuprinse medaliile bătute cu prilejul înfăptuirii unor 
acte politice de cea mai mare însemnătate pentru istoria naţională: Unirea Prin
cipatelor în 1859, cucerirea independenţei naţionale la 1877, desăvîrşirea statului 
naţional unitar în 1918. 

Cred că nu este lipsit de interes a aminti printre acestea medalia Congre
sului de pace de la Paris din 1856, care a hotărît reorganizarea Principatelor, 
avînd pe avers efigiile celor şapte şefi ai statelor europene participante la congres, 
medaliile divanurilor ad-hoc din 1857 care au votat Unirea Principatelor, sau 
cele închinate actului de la 24 ianuarie 1859 şi domnitorului Alexandru loan Cuza. 
Ca şi la capitolul precedent, alături de medaliile bătute în anii săvîrşirii eveni
mentelor s-au trecut şi cele jubiliare emise ulterior. 

Odată cu unirea Principatelor Române în 1859, cînd s-au pus bazele for
mării statului naţional român, creind condiţiile unei dezvoltări mai rapide a Româ
niei pe toate planurile, inclusiv cel economic, a făcut posibil ca în această 
perioadă — cu prilejul organizării unor expoziţii şi tîrguri economice menite să 
stimuleze dezvoltarea industriei şi agriculturii — să fie bătute şi primele medalii 
care au consemnat, începînd din 1864, asemenea manifestări. 

Pentru a da o imagine mai clară diferitelor aspecte cu caracter economic, 
medaliile au fost grupate într-o succesiune tematică şi în acelaşi timp cronologică 
pentru întreaga perioadă cuprinsă între 1859—1944, începînd cu industria, agri
cultura, tîrguri, expoziţii şi concursuri cu profil economic, comerţ, transporturi, 
finanţe, construcţii economice şi social-culturale. 

Un subcapitol il formează medaliile ce se referă la aspecte mai diverse ca: 
asociaţii profesionale, aniversări oraşe, personalităţi politice, armată, relaţii externe. 

în ultima parte a capitolului doi au fost grupate medaliile din domeniile 
învăţămîntului, ştiinţei, artei şi culturii, monumentelor de cult şi cele cu 
caracter sportiv. 

Ultimul capitol, al treilea, însumează medaliile emise în ultimii treizeci de 
ani de la eliberarea patriei de sub dominaţia fascistă în august 1944, prin victoria 
insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste şi pînă în prezent, 
urmărind în mare aceeaşi structură a capitolului doi, din care motiv nu mai 
prezintă importanţă enumerarea t i t l u r i l o r deja menţionate. 

Aş mai adăuga la cele cîteva idei despre planul tematic faptul, elementar 
dealtminteri pentru această categorie de obiecte, că majoritatea vor fi expuse în 
două exemplare, cu aversul şi reversul. 

în aceste condiţii, împreună cu arhitectul proiectant vom căuta să găsim 
modalităţile pentru o prezentare cît mai apropiată de cerinţele unei vizionări 
optime şi a puneri i cil m ni în evidenţă a exemplarelor cu o mai mare valoare 
documentar-istorică. 
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Pentru a estompa în oarecare măsură monotonia datorată formei şi mărimii 
asemănătoare a medaliilor, am preconizat intercalarea unor ştanţe originale de 
epocă, achiziţionate de la Monetăria statului, ca şi a unor machete din gips 
patinat, cu diametrul între 20—25 cm, replici ale celor mai valoroase medalii 
aflate în colecţia muzeului. 

î n încheiere, să subliniem ideea principală care a stat la baza organizării 
într-un cadru autonom a colecţiei de medalii, şi anume rememorarea şi fixarea 
în conştiinţa vizitatorilor a unor importante evenimente şi fapte din istoria 
poporului nostru, aducînd şi pe această cale o modestă contribuţie la importanta 
operă de instruire şi educare patriotică. 

Prin îmbinarea principiului cronologic al emisiunii medaliilor cu cel al 
grupării tematice, nădăjduim că expoziţia va da şi o imagine a istoriei meda-
listicii româneşti. 

L A C O L L E C T I O N D E MÉDAILLES E T D E P L A Q U E T T E S D E L ' E X P O S I T I O N 
P E R M A N E N T E D U MUSËE D'HISTOIRE D E L A R. S. ROUMANIE 

L'exposition permanente du Musée National a inauguré au cours de l'année 
1975 une originale présentation de ses riches collections de numismatique, argen
terie, montres d'or, médailles et plaquettes, décorations, insignes. 

La communication se propose de présenter d'une manière succinte les prin
cipales idées thématiques qui ont guidé les organisateurs dans la conception et la 
réalisation de cette exposition. 

Etant donné le caractère commémorativ pareilles pièces se rapportant à des 
événements sociaux, politiques, culturels, à des institutions ou personnalités, les 
médailles et les plaquettes s'imposent par leur haute valeur instructive et éduca-
trice, grâce à leur fonction de faire fixer en mémoire les connaissances historiques. 

Groupées thématiquement, suivant les principaux domaines de la culture 
matérielle et spirituelle, ainsi que selon leur ancienneté, les pièces mentionnées 
composent de cette manière un tableau historique détaillé des médailles roumaines. 
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Pe marginea comunicărilor prezentate în cadrul Secţiei a IH-a : „Probleme 
ale evidenţei, conservării şi restaurării valorilor muzeale" au luat cuvîntul la 
discuţii următorii tovarăşi : Florica Vîrjoghie, de la Muzeul de Istorie al R.S.R. ; 
Aurel Pândele, de la Muzeul de Istorie al R.S.R. ; Dan Ciomîrtan, de la Muzeul 
de Istorie al R.S.R. ; Gheorghe Coleşică, director adjunct la Muzeul de Istorie al 
R.S.R.; Şerban Constantinescu, de la Muzeul de Istorie al R.S.R.; Cleopatra Ionescu, 
de la Muzeul Judeţean Dîmboviţa ; Gheorghe Vartic, de la Muzeul de Artă al 
R.S.R. ; Constantin Iliescu, de la Muzeul de Istorie al R.S.R. ; Anton Coroianu, de 
la Institutul de Fizică Atomică ; Mircea Făgărăşanu, de la Muzeul de Artă al 
R.S.R. ; Paraschiva Moraru, de la Institutul de Arheologie din Bucureşti ; Dan 
Ivanovici, de la Muzeul de Istorie al R.S.R. ; Voichiţa Popa, de la Muzeul de Istorie 
al R.S.R. ; dr. Florea Oprea, de la Direcţia Generală o Arhivelor Statului ; Dan 
Rîpă-Buicliu, de la Muzeul de Istorie Galaţi ; Dorel Crişan, de la Centrul de 
Chimie Fizică ; Ortansa Stoica, de la Muzeul de Artă al R.S.R. 

Problemele abordate in cadrul discuţiilor au {ost, pe de o parte, cele ale 
evidenţei obiectelor de muzeu, iar pe de altă parte cele legate de conservarea şi 
restaurarea patrimoniului. 

Discuţiile purtate au subliniat importanţa temelor tratate şi contribuţia lor 
la prezervarea patrimoniului muzeal în cele mai bune condiţii, atît prin asigurarea 
unui sistem şi a unor instrumente de evidenţă precise, cît şi prin găsirea unor 
metode şi tehnici noi de restaurare. 

S-a reliefat necesitatea existenţei unei fişe de obiecte cu multiple date, la 
completarea căreia să-şi aducă aportul gestionarul, muzeograful şi conservatorul, 
precum şi a unui sistem de evidenţă şi centralizare, codificat, bazat pe ultimele 
noutăţi ale informaticii. 

Comentînd problemele Regate de conservarea şi restaurarea patrimoniului, 
participanţii au scos în evidenţă înalta ţinută ştiinţifică a metodelor de restaurare 
prezentate în cadrul comunicărilor şi au constatat cu satisfacţie aportul ştiinţelor 
exacte în domeniul restaurării. 

A fost subliniată colaborarea ce există la Muzeul de Istorie al R.S.R., între 
laboratoarele de restaurare şi laboratoarele de analize fizico-chimice şi biologice şi 
s-a arătat necesitatea extinderii acestei colaborări cu celelalte muzee şi insti
tuţii de profil. 
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NOTA 

Pe lîngă articolele incluse în sumarul prezentului volum, la Sesiune au mai 
fost susţinute următoarele comunicări : 

LA SECŢIA I A : Tiberiu Bader, de la Muzeul Judeţean Satu Mare, „Tezaurul 
monetar de imitaţii de tetradrahme, descoperit la Turulung, Jud. Satu Mare" ; 
Ion Chicideanu, de la Muzeul judeţean Dîmboviţa, „Date noi privind începutul 
culturii Tei (săpăturile de la Brăteşti-Bungetu)" ; Larissa Nemoianu, de la Muzeul 
de Istorie al R. S. România şi Ion Andriţoiu, de la Muzeul Judeţean Hunedoara-
Deva, „Aşezarea dacică de la Ardeu, sec. al II- lea î.e.n.—sec. I . e.n." ; Constantin 
C. Petolescu, de la Muzeul de Istorie al R. S. România, „Consideraţii preliminare 
asupra religiilor din Oltenia în epoca romană" ; Alexandra Ştefan, de la Institutul 
de Arheologie, Bucureşti, „Aspecte ale cultului lui Dionysos în Dobrogea, în epoca 
romană" ; Simion Ştefan, de la Institutul de Arheologie, Bucureşti, „Cercetări 
aerofotografice privind topografia urbană a Histriei" ; Andrei Pănoiu, de la Direcţia 
Patrimoniului Cultural Naţional, „A cunoscut antichitatea greco-romană un tratat 
de arhitectură a lemnului" ? ; Liviu Petculescu şi Valeriu Leahu, de la Muzeul 
de Istorie al R. S. România, „Un cimitir al populaţiei romane din Dacia Inferior 
— necropola tumulară de la Romula. Rezultate preliminare" ; Elena Ionescu, 
Ruxandra Anastasiu, Persida Bîrsan şi Maria Trache, de la Muzeul de Istorie al 
R. S. România, „Unele consideraţii asupra elementului dacic prezent în repertoriul 
iconografic al Columnei traiane" ; Mişw Davidescu şi Doina Benea, de la Muzeul 
Porţilor de Fier, Drobeta-Tr. Severin, „Cetatea romană tîrzie de la Puţinei, 
jud. Mehedinţi" ; Luciana Oancea, de la Muzeul Judeţean Dîmboviţa, „Descoperirile 
arheologice de la Bucşani. Aşezare şi necropolă din sec. al IV-lea. Studii prelimi
nare" ; Victor Teodorescu, de la Muzeul de Istorie al jud. Prahova-Ploieşti, 
„Romanitatea carpato-dunăreană din sec. V / V I — V I I e.n. în lumina unor noi date 
arheologice". 

LA SECŢIA I Β : Mariana Marcu, de la Muzeul Judeţean Braşov, „Contri
buţii privind perioada de trecere la feudalism pe teritoriul jud. Braşov" ; Radu 
Heitel, de la Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, „Contribuţii la problema 
arheologiei rotondelor de pe teritoriul Transilvaniei şi Pannoniei" ; dr. Ştefan 
Olteanu, director adjunct la Muzeul de Istorie al R. S. România, „Anonymus şi 
realităţile demografice din Transilvania înainte de pătrunderea maghiarilor (sec. 
V I I I — X ) ; Lucian Chiţescu, de la Muzeul de Istorie al R. S. România, „O forma
ţiune politică românească la nord şi sud de munţii Făgăraş în sec. al XIII - lea" . 
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LA SECŢIA I C : Tereza Sinigalia şi Liviu Rotman, de la Direcţia Patrimo
niului Cultural Naţional, „Despre o parte mai puţin cercetată a patrimoniului cul
tural-artistic : felinarele sec. al XIX- lea" . 

LA SECŢIA II : Venera Rădulescu, de la Muzeul de Istorie al R. S. Româ
nia, „Luptele sociale în evul mediu oglindite în expoziţia de bază a muzeului — 
factor important în formarea conştiinţei societăţii socialiste" ; Alexandru Ligor, de 
la Muzeul de Istorie al R. S. România, „Tematica expoziţiei închinată împlinirii a 
375 de ani de la prima unire politică a ţărilor române şi educarea patriotică şi 
ştiinţifică a tinerei generaţii" ; Maria Stan, de la Muzeul de Istorie al R. S. România, 
„Educarea patriotică prin exponate : hrisovul din 18 august 1824" ; Doina Leahii, 
de la Muzeul de Istorie al R. S. România, „Unele probleme ale evocării perioadei 
de construcţie socialistă în muzeele de istorie" ; Virgiliu Z. Teodorescu, de la Mu
zeul Arhivelor, Bucureşti, „Contribuţia Muzeului Arhivelor la educarea civică şi 
patriotică a vizitatorilor" ; Manuela Gheorghiu, de la Institutul de Istorie a Artei, 
..Cinematograful, revelator al semnificaţiilor istoriei" ; Paula Pavlide, de la Muzeul 
de Istorie al R. S. România, „Experimentul cu preşcolarii la Muzeul Naţional — 
modalităţi de lucru şi rezultatele obţinute" ; Dumitru Stănescu, de la Muzeul de 
Istorie al R. S. România, „Contribuţii privind popularizarea valorilor muzeale 
(procedee arhitecturale)". 

La SECŢIA Hl-a : Radu Bogdan, de la Institutul de Istorie a Artei, „Criterii 
de intitulare a operelor de artă" ; Dan Ivanovici şi Victoria Stănescu, de la Mu
zeul de Istorie al R. S. România, „Restaurarea unei căşti antice de bronz" : Dan 
Ciomîrtan, Doina Şecleman şi Voichiţa Popa, de la Muzeul de Istorie al R. S. Româ
nia, „Determinarea transformărilor structurale în materiale ceramice ale obiectelor 
arheologice in timpul procedurii de restaurare", Dan Ciomîrtan, Voichiţa Popa şi 
Doina Şecleman, de la Muzeul de Istorie a R. S. România „Analize fizico-chimice 
nedistructive asupra crucifixului de la Dăbîca, obiectelor din tezaurul de la Agi-
ghiol şi a unei monede turceşti" ; Dan Ciomîrtan, Voichiţa Popa şi Doina Şecleman, 
de la Muzeul de Istorie al R. S. România, „Metode radiografice utilizate în dece
larea tehnologiilor de montare, desen şi formă ale obiectivelor istorice metalice". 

Textele comunicărilor mai sus menţionate nu sînt incluse în prezentul volum, 
întrucît autorii fie că le-au tipărit în alte publicaţii, fie că nu le-au definitivat şi 
trimis pentru a fi cuprinse aci. 
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LOCUL ŞI ROLUL MUZEOGRAFULUI IN SOCIETATEA SOCIALISTA 

(Temă în dezbatere generală în cadrul Sesiunii) * 

în cadrul celei de a I l - a Sesiuni de comunicări ştiinţifice a Muzeului de 
Istorie al R. S. România, din 13—14 decembrie 1974, a fost înscrisă ca o problemă 
aparte tema : Locul şi rolul muzeografului în societatea socialistă. Textul, pe care 
îl redăm mai jos — întocmit de dr. Ştefan Olteanu şi Liv iu Ştefănescu —, a fost 
distribuit din timp participanţilor, iar dezbaterile asupra acestei teme au avut loc 
în şedinţa plenară din ultima zi a sesiunii. 

• 

în raportul prezentat Ia cel de al XI- lea Congres al P.C.R. tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu arată că : „Formarea omului nou, constructor al socialismului şi comu
nismului, presupune aşezarea la baza întregii activităţi educative a concepţiei 
revoluţionare, materialist-dialectice şi istorice, a marxism-leninismului, a tot ceea 
ce a creat mai avansat omenirea în domeniul cunoaşterii" *. Afirmînd adeziunea 
totală şi entuziasmul faţă de cerinţele exprimate în documentele celui de al XI- lea 
Congres al Partidului Comunist Român, personal de secretarul general al parti
dului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, potrivit cărora societatea socialistă şi comunistă 
trebuie să fie societatea celui mai înalt nivel de civilizaţie materială şi spirituală, 
muzeografii din patria noastră s-au angajat să depună toate eforturile pentru tra
ducerea în viaţă a acestor obiective de însemnătate majoră. 

O situare a locului muzeografului în societate poate avea ca punct de ple
care definirea muzeografiei ca ştiinţă a muzeului, în scopul constituirii colecţiilor 
muzeale potrivit sarcinilor de organizare şi funcţionare a muzeului, conservării şi 
restaurării patrimoniului, a evidenţei şi valorificării acestuia prin expoziţii şi alte 
mijloace, precum şi în scopul realizării întregului ansamblu de activităţi necesare 
informării, culturalizării, educării publicului vizitator. 

în societatea socialistă muzeografia îşi are un loc bine precizat în rîndul 
ştiinţelor sociale, locul muzeografului fiind indicat de menirea pe care el o are în 
cadrul propriei sale activităţi a comunităţii de viaţă în care îşi desfăşoară munca. 
Un asemenea loc conferă muzeografului caracterul de propagator al ideologiei şi 
concepţiei comuniste despre lume. „Trebuie să lichidăm cu desăvîrşire mentali
tatea anarhică mic-burgheză — arăta secretarul general al P.C.R. — că problemele 
istoriei, ale diferitelor ştiinţe sociale sînt doar probleme de strictă specialitate. 
Acestea sînt probleme ale teoriei şi ideologiei comuniste, şi de ele nu se pot ocupa 
decît acei care îşi însuşesc şi aplică ideologia şi concepţia comunistă despre lume" -. 

Ca ştiinţă socială, muzeografia deţine în societatea noastră socialistă un rol 
deosebit de important, rol determinat şi impus de sarcinile complexe şi variate, 
pe care lucrătorii muzeelor sînt chemaţi să le realizeze în cele mai bune condiţii 

* Text întocmit de Liviu Ştefănescu după stenograma realizată în timpul 
dezbaterilor. 

1 Nicolae Ceauşescu, Raport la cel de al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, 
Editura Politică, Bucureşti, 1974, p. 93. 

'' Ibidem, p. 94. 
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pentru a-şi aduce contribuţia lor la dezvoltarea şi înflorirea societăţii noastre 
contemporane. 

Concretizarea rolului muzeografului, în special al celui din domeniul istoriei, 
în societatea noastră vizează, dealtminteri, laturile fundamentale ale activităţii de 
zi cu zi desfăşurate în şi prin muzeu. 

Sarcina de frunte pentru difuzarea largă a cunoştinţelor în rîndul genera
ţiilor, de la cele mai tinere la cele mai vîrstnice, cu ajutorul vestigiilor reprezen
tative referitoare la trecutul istoric în special, în vederea educării în spiritul patri
otismului socialist, nu se poate realiza în bune condiţii fără o permanentă muncă 
de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă pentru scoaterea la iveală din 
pămînt, biblioteci, arhive etc. a mărturiilor istorice în măsură să îmbogăţească şi 
să primenească continuu patrimoniul muzeal ; paralel, o permanentă grijă pentru 
evidenţa, conservarea şi restaurarea acestor valoroase documente ale trecutului 
devine imperios necesară, folosindu-se în acest scop cele mai moderne metodologii 
şi procedee de restaurare-conservare. 

Departe de a fi o acţiune simplă, transmiterea cunoştinţelor, atît la sediu cit 
şi în afara muzeului prin atîtea modalităţi specifice, urmăreşte în principal edu
carea patriotică, formarea conştiinţei socialiste, muzeograful fiind, totodată, şi un 
luptător activ pentru protejarea şi evidenţa patrimoniului cultural-naţional. 

Acţiunea cultural-educativă desfăşurată de lucrătorii muzeelor trebuie să 
răspundă comandamentelor majore spirituale ale etapei istorice actuale de construire 
a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi de înaintare spre comunism. în 
documentele Congresului al XI- lea al P.C.R. se subliniază : „Activitatea politico-
educativă trebuie să pornească de la cunoaşterea trecutului de luptă revoluţionară 
a poporului nostru, să se bazeze pe tradiţiile culturii lui progresiste, ale culturii 
progresiste şi revoluţionare mondiale. Nu trebuie uitat că felul de a trăi şi gindi 
al poporului a constituit şi va constitui întotdeauna temelia dezvoltării culturii cu 
adevărat înaintate. Trebuie să adăugăm de aceea la creaţia prezentului, creaţia 
trecutului, dînd preţuirea cuvenită marilor înfăptuiri ale înaintaşilor noştri, moş
tenirii înaintate a mişcării noastre revoluţionare" 3 . 

Acestui conţinut de excepţională valoare teoretică trebuie să i se adauge şi 
atitudinea practică, cuprinsă în următoarea apreciere : „Curajul iniţiativei este 
curajul răspunderii. Pentru a anima trebuie să ai curajul autonomiei, curajul sigu
ranţei de sine a omului care ştie ce vrea, care s-a edificat el însuşi pe deplin 
asupra scopurilor care sînt urmărite în uriaşul efort de educare a omului, care şi-a 
însuşit organic ţelurile ideologice şi politice ale partidului, care este comunist prin 
spirit, nu prin titlu". 

Un important rol îi revine muzeografului în acţiunea de strîngere a rapor
turilor cu colegii de breaslă din celelalte ţări, să militeze activ pentru afirmarea 
internaţională a principiilor de colaborare, de împărtăşire a experienţei căpătate în 
munca muzeologică, contribuind în acest fel la buna înţelegere la promovarea şi 
afirmarea internaţională a acestei discipline. 

Ţinînd seama de importanţa socială deosebită a rolului muzeografului în so
cietatea socialistă, de propagator al teoriei şi ideologiei comuniste, trăsătura fun
damentală a întregii sale activităţi, imperativele majore ale acestei activităţi urmă
resc în principal următoarele obiective : 

— să demonstreze ştiinţific netemeinicia concepţiilor idealiste şi limitele altor 
filozofii ; 

— să desfăşoare o largă activitate de clarificare politico-ideologică a maselor, 
de formare a concepţiei lor filozofice materialist-dialectice şi istorice, a unor con
vingeri ştiinţifice privind materialitatea lumii înconjurătoare ; 

— să contribuie la dezvoltarea conştiinţei socialiste a maselor ca factor esen
ţial al edificării societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi trecerii la comunism. 

Sintetizînd cerinţele rolului de propagator al teoriei şi ideologiei comuniste ce 
revine muzeografului ca veritabil difuzor al ideologiei înaintate a societăţii noastre 
contemporane, acesta trebuie să traducă în viaţă : 

— solicitările frontului ideologic prin mijloacele muzeografice de care dispun ; 
— înalta amplitudine a comandamentelor sociale ale acestui front ; 

3 Ibidem, p. 93. 
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— rapiditatea modificărilor, în concordanţă cu cerinţele concrete ale societăţii. 
Ca veritabil propagator al educaţiei permanente, cu sporite valenţe solicitate 

de societatea socialistă, muzeograful trebuie să ţină seama in activitatea sa de : 
varietatea auditorului, vizitatorului, provenit din medii sociale diferite ; de neomo-
genitatea publicului, provenit, ca formaţie socială, din etape istorice diferite ; de 
diversitatea publicului cu determinări variate în funcţie de preocupări, infor
mare, educare. 

Ca veritabil propagator al progresului cunoaşterii ştiinţifice şi artistice mu
zeograful trebuie să aibă în vedere rapiditatea sporului informaţional, veritabila 
explozie informaţională, folosirea cu pricepere a încărcăturii emoţionale produsă 
de mărturii originale, dezvoltarea gustului pentru ordine şi frumos. 

Ca veritabil propagandist al dezvoltării conştiinţei naţiunii socialiste muzeo
graful trebuie să urmărească : consolidarea cunoaşterii trecutului de luptă al 
poporului ; cultivarea celor mai alese sentimente ale iubirii pentru patria socialistă 
şi de responsabilitate civică ; cultivarea patriotismului socialist şi al internaţiona
lismului proletar. 

Pornind de la aprecierea făcută în documentele partidului nostru : „De-a lun
gul existenţei sale, poporul român a creat o artă care exprimă pregnant modul 
său de viaţă şi muncă, gîndirea şi sensibilitatea sa, setea de libertate, voinţa de 
a-şi făuri un trai mai bun, optimismul, încrederea in forţele proprii, în viitor" '', 
muzeografului îi revine suprema datorie să sprijine creaţia artistică populară, să 
desfăşoare o intensă activitate, conformă cu profilul şi posibilităţile instituţiei în 
care lucrează, pentru conştientizarea tuturor membrilor societăţii în vederea unei 
activităţi de înaltă responsabilitate civică menită să asigure condiţii de viaţă cores
punzătoare etapei istorice pe care o parcurgem. 

înfăţişînd in linii generale locul şi rolul lucrătorilor din muzeu în contextul 
societăţii noastre, încheiem cu aprecierea — corolar al întregii activităţi — că mu
zeograful trebuie să dovedească deplinul ataşament faţă de comandamentele supe
rioare înfăţişate în Cartea ideologică fundamentală a partidului, Programul făuririi 
societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi al înaintării patriei noastre spre comu
nism, să lupte pentru autoritate profesională, morală şi politică, să aibe o compor
tare demnă în societate şi familie, să se bucure de stimă şi încredere. 

• 

Deschizînd lucrările şedinţei plenare, prof. dr. F L O R I A N G E O R G E S C U , direc
torul Muzeului de Istorie al R. S. România, prezintă principalele direcţii ale dez
baterii, subliniind totodată prezenţa unor muzeografi de prestigiu din ţară, precum 
şi a numeroşi invitaţi care simpatizează şi susţin activitatea muzeelor din România. 

Participanţii la dezbatere au contribuit la aprofundarea tezelor prezentate 
în material. Au luat cuvîntul : 

L I V I U ŞTEFANESCU, de la Muzeul de Istorie al R. S. România, a subliniat 
caracterul de mişcare socială pe care-1 are în prezent muzeografia românească şi 
necesitatea de a mări forţele viguroase care contribuie la întărirea şi afirmarea 
prestigiului acestei importante activităţi cultural-ştiinţifice a României socialiste. 

MIOARA G E O R G E S C U , de la Muzeul Judeţean Dîmboviţa, a precizat con
siderentele pentru care muzeografia are în prezent un loc bine delimitat în rîndul 
ştiinţelor sociale şi implicit şi muzeograful în rîndul intelectualilor şi cercetătorilor. 
A expus în continuare noi modalităţi de afirmare a cunoştinţelor de specialitate ale 
muzeografilor din Tîrgovişte în cadrul activităţilor desfăşurate în principalele loca
lităţi din judeţ. 

V A L E R I U L E A H U , de la Muzeul de Istorie al R. S. România, a ridicat pro
blema definirii mai exacte a muzeologiei în primul rînd, apoi o mai atentă apre
ciere a sferei de activitate a muzeografului şi, în sfîrşit, în al treilea rînd o mai 
bună ierarhizare a tinerelor talente cu cele deja consacrate. 

HOMER R A D U , de la Muzeul de Istorie al R. S. România, a reliefat dubla 
calitate a muzeografului în societatea noastră, şi anume, pe de o parte, de a fi o 
bună gazdă, care să sprijine activ vizitatorii şi pe de altă parte să fie şi un bun 
oaspete în marile colective de oameni ai muncii în localităţile şi judeţele în care-şi 
desfăşoară activitatea. 

4 Ibidem, p. 95. 
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E L E N A P A L A N C E A N U , de la Muzeul de Istorie al R. S. România, a reliefat 
rolul deosebit pe care-1 are muzeograful în valorificarea exponatelor, în diferite 
ipostaze : cercetarea patrimoniului, depistarea exponatelor de interes naţional, expu
nerea lor şi mai ales evidenţa celor mai importante, indiferent de proprietatea sub 
care s-ar afla. 

V I O R E L CĂPITANU, de la Muzeul judeţean Bacău, a subliniat prevederile 
Legii ocrotirii patrimoniului cultural naţional nr. 63 din 1974, care dau un rol activ 
muzeografului în cadrul apărării acestor valori naţionale. 

ION ARHIP, directorul Complexului muzeistic din Iaşi, apreciază că rolul 
muzeografului este de a reînvia tot ceea ce este progresist, frumos din trecutul 
nostru atît de bogat în fapte şi oameni. Aduce ca exemplu „Prelecţiunile" orga
nizate în Casa Pogor de la Iaşi. 

L U C I A M A R I N E S C U , de la Muzeul de Istorie al R. S. România, consideră 
că nu trebuie să se pornească de la ideea că unii istorici pot face cercetare funda
mentală, iar muzeografii numai cercetare muzeografică atunci cînd se vorbeşte de 
rolul muzeografului în societatea socialistă. 

H A D R I A N D A I C O V I C I U , directorul Muzeului de Istorie a Transilvaniei, este 
hotărît împotriva punctului de vedere care circumscrie activitatea muzeografului 
numai la munca cu publicul, care rămîne, este adevărat, în condiţiile de astăzi un 
factor important al educaţiei patriotice a maselor şi mai ales a tinerei generaţii. 
Dar muzeograful are în societatea socialistă în continuare mari îndatoriri pentru 
-cercetarea ştiinţifică şi mai ales a trecutului patriei. 

MIHAI B R U D I U , de la Muzeul Judeţean Galaţi, apreciază materialul pre
zentat de Muzeul de Istorie al R. S. România privind rolul şi locul muzeografului 
în societatea socialistă şi propune ca forul central din Bucureşti al muzeografiei 
s ă avizeze şi astfel să sincronizeze principalele activităţi ale muzeelor ţării. 

ION I L I N C I O I U , de la Muzeul de Istorie al R. S. România, consideră că 
muzeografia constituie o disciplină asupra căreia s-au aplecat cu strădanie mulţi 
înaintaşi, oameni de ştiinţă, muzeografi redutabili, consacraţi. 

I U L I A N ANTONESCU, director adjunct în cadrul Consiliului Culturii şi Edu
caţiei Socialiste, ridică problema unei mai puternice coeziuni a mişcării muzeo
grafice, care să se realizeze printr-o colaborare firească între instituţii, prin întă
rirea prevederilor Legii patrimoniului cu fapte, de traducerea ei în viaţă şi prin 
realizarea spiritului de echipă. 

ION A L D E A , de la Muzeul Judeţean Galaţi, apreciază că muzeograful trebuie 
să devină un factor activ în formarea omului nou, constructor de nădejde al 
.societăţii socialiste multilateral dezvoltate. 

NIŢA A N G H E L E S C U , directorul Muzeului Judeţean Ialomiţa, consideră că 
muzeografului îi trebuie în primul rînd pasiune şi arată că întreaga sa activitate 
a fost călăuzită de pasiune, făcîndu-şi astfel pe deplin datoria de muzeograf. 

CONSTANTIN S C A R L A T , căpitan de rangul 3, de la Muzeul Marinei Române 
din Constanţa, arată că lucrul cel mai de preţ care defineşte locul şi rolul muzeogra
fului este activitatea sa proprie de realizare a unor colecţii, expoziţii, lucrări. 

D A R D U NICOLAESCU-PLOPŞOR, de la Institutul de Antropologie din Bucu
reşti, ridică problema rolului muzeografului în contextul mutaţiilor fundamentale 
ale societăţii noastre : urbanizarea, sistematizarea localităţilor rurale. 

R A D U STANCU, directorul Muzeului judeţean Argeş, subliniază rolul muzeo-
•grafului în contextul activităţii de salvare a monumentelor, considerînd că muzeo
grafia este o ştiinţă. 

G A V R I L A , SIMION, directorul Muzeului Delta Dunării de la Tulcea, consi
deră cu destulă îndreptăţire că locul şi rolul muzeografului în etapa actuală este de 
a salva şi conserva patrimoniul cultural-naţional. 

în continuarea dezbaterilor are cuvîntul tovarăşul ŞERBAN CONSTANTI-
N E S C U , secretarul Organizaţiei de bază a P.C.R. din Muzeul de Istorie al R. S. Ro
mânia, care dă citire telegramei adresată de participanţi conducerii superioare de 
partid şi de stat, personal tovarăşului secretar general al partidului şi preşedintele 
republicii, tovarăşului N I C O L A E CEAUŞESCU : 
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„COMITETULUI C E N T R A L A L P A R T I D U L U I COMUNIST ROMAN, 
Tovarăşului N I C O L A E CEAUŞESCU 

Participanţii la Sesiunea ştiinţifică de comunicări a Muzeului de Istorie 
al R. S. România, organizată sub egida Academiei de Ştiinţe Sociale şi 
Politice, manifestare care a reunit pe reprezentanţii muzeelor de profil din 
ţară, au dezbătut în zilele de 13 şi 14 decembrie 1974 principalele probleme 
ale activităţii muzeale in vederea ridicării ei pe o treaptă superioară, cores-
punzînd sarcinilor de mare răspundere trasate de cel de-al XI- lea Congres 
al Partidului Comunist Român, ce revin şi muzeelor în educarea oamenilor 
muncii în spiritul patriotismului, al înaltelor idealuri ale poporului şi parti
dului nostru. 

Cu o deosebită recunoştinţă, stimate tovarăşe secretar general, parti
cipanţii şi-au exprimat în comunicările prezentate, cît şi în dezbateri ade
ziunea deplină la sarcinile şi indicaţiile date de dumneavoastră frontului 
ideologic, muncii politice în domeniul propagandei. 

In cadrul dezbaterilor s-a situat preocuparea pentru găsirea celor 
mai potrivite forme şi metode de lucru în vederea îmbogăţirii continue a 
patrimoniului muzeal, a conservării valorilor cultural-istorice. 

Cu răspundere şi competenţă, participanţii s-au angajat prin propuneri 
concrete să traducă in viaţă hotăririle Congresului al XI- lea, Programul 
ideologic al partidului nostru pentru perfecţionarea continuă a activităţii de 
cercetare ştiinţifică şi valorificarea patrimoniului muzeistic, astfel ca muzeele 
să devină din ce în ce mai mult factor activ în pregătirea tinerelor generaţii 
pentru viaţă, educarea lor în spiritul patriotismului socialist, al internaţio
nalismului proletar. 

Noi, lucrătorii din muzee, care de atîtea ori ne-am bucurat de prezenţa 
dumneavoastră în mijlocul nostru, am beneficiat de grijă şi sprijin nemij
locit şi am primit din partea dumneavoastră indicaţii şi îndrumări de 
excepţională însemnătate pentru punerea în valoare a minunatelor tradiţii 
eroice de luptă ale poporului nostru, ale clasei muncitoare şi partidului său 
comunist, ne angajăm să muncim neobosit pentru a face cunoscut in rîn-
durile milioanelor de vizitatori atît din ţară, cît şi de peste hotare năzuinţele 
sale dintotdeauna, pentru pace, libertate şi progres. 

Bucureşti, 14 decembrie 1974. 
Participanţii la Sesiunea ştiinţifică de comunicări a Muzeului de Istorie 

al R. S. România". 

Dezbaterea s-a încheiat prin sublinierea de către tovarăşul prof. dr. F L O R I A N 
G E O R G E S C U , directorul Muzeului de Istorie al R. S. România, a importanţei deose
bite a recentei Sesiuni de comunicări ştiinţifice a muzeului, a temelor supuse 
dezbaterilor generale şi a proiectelor care animă pentru viitor. 
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